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Sammanfattning 

 

I det tidigare hamn- och industriområdet Alderholmen i Gävle planeras byggnation 

av 600 nya lägenheter med start år 2020. Vid provtagningar påträffades höga kon-

centrationer av polyaromatiska kolväten (PAH) i marken på Gävle Strand där Etapp 

3 ska byggas. Bland dessa PAH-er påträffades kreosot, som innehåller en blandning 

av många olika fenoliska beståndsdelar som guaiacol och meta-kresol (m-kresol). I 

dagsläget finns det inte många studier som behandlar jästsvampars nedbrytning av 

guaiacol och m-kresol utan litteraturen tenderar att undersöka bakteriell nedbryt-

ning. I den här studien undersöktes om fem jästisolat tillhörande Ascomycota och Ba-

sidiomycota kunde växa i närvaro guaiacol och m-kresol, och bryta ned dem. De jäst-

isolat som studerades var Candida argentea FGAA004, Rhodotorula araucariae 

FMYH002b, Goffeauzyma gastrica FMYH004, Debaryomyces sp. FLYA002 och en oi-

dentifierad jästsvamp, SGY001. Ur de experimentella testerna som genomfördes 

framgick att samtliga jästisolat klarade av att växa i närvaro av guaiacol och m-kresol. 

Det framkom också att m-kresol var mer toxiskt än guaiacol för samtliga jästisolat, 

vilket bekräftade tidigare utförda studier om jästsvampars relativa känslighet mot 

guaiacol och m-kresol. Det var det oidentifierade jästisolatet SGY001 som klarade av 

att växa i de högsta guaiacol- och m-kresolkoncentrationerna. Därför beslutades att 

endast undersöka om SGY001 kunde bryta ned guaiacol och m-kresol. Vid biodegra-

deringsförsöken som följde kunde ingen nedbrytning detekteras av vare sig guaiacol 

eller m-kresol, och det skulle ha kunnat bero på att för låga koncentrationer hade 

valts. Jästcellerna (SGY001) hade antingen utvecklat resistens på grund av de låga 

koncentrationerna, eller nedärvd resistens mot de båda föroreningarna. Jästcellerna 

i denna studie tålde en högre koncentration av guaiacol och m-kresol än jästisolat i 

andra studier, vilket syntes på IC50-värdena. Det kan ha berott på närvaron av glukos 

i odlingsmediet som användes i den här studien. Jästcellerna kan eventuellt ha und-

vikit att använda guaiacol eller m-kresol som kolkälla och istället valt att använda 

glukos. Med tanke på att SGY001 inte kunde biodegradera vare sig guaiacol eller m-

kresol skulle inte jästisolatet kunna användas som in situ-metod på Gävle Strand vid 

Etapp 3 i dagsläget. I ett större perspektiv finns däremot förhoppningen att den här 

studien kan bidra med nya infallsvinklar i jästsvampars potential för nedbrytning av 

föroreningar på Gävle Strand vid Etapp 3, samt i andra stadsmiljöer. 
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Abstract 

 

600 new apartments are planned to be built in the former harbor- and industry area 

Alderholmen, Gävle, starting in 2020. Soil samples have shown high concentrations 

of polyaromatic hydrocarbons (PAH) in the ground where Etapp 3 is to be built at 

Gävle Strand. Creosote was present among these PAHs, and it consists of a mixture 

of many different phenolic compounds, such as guaiacol and meta-cresol (m-cresol). 

At present, there are few studies on the biodegradation of guaiacol and m-cresol by 

yeasts, since the literature tends to examine bacterial degradation. The present 

study investigates if five yeast isolates, belonging to Ascomycota and Basidiomycota 

could grow in the presence of guaiacol and m-cresol, and biodegrade them. The iso-

lates studied were, Candida argentea FGAA004, Rhodotorula araucariae FMYH002b, 

Goffeauzyma gastrica FMYH004, Debaryomyces sp. FLYA002 and an unidentified yeast, 

SGY001. Based on the results of the experimental tests for tolerance level off each 

isolate, it was concluded that all yeast isolates were able to grow in the presence of 

guaiacol and m-cresol. Another finding was that m-cresol was more toxic to all the 

isolates as compared to guaiacol, which confirmed prior studies regarding the rela-

tive sensitivity of the yeasts to guaiacol and m-cresol. It was the unidentified yeast 

isolate SGY001, which manage to grow at the highest guaiacol- and m-cresol con-

centrations. Thus, it was decided to only investigate whether SGY001was able to 

biodegrade guaiacol and m-cresol. During the biodegradation tests that followed, no 

degradation of guaiacol and m-cresol could be detected, and this could have been 

due to the selection of too low concentrations. The yeast cells (SGY001) had either 

developed resistance because of the low concentrations used, or they had inherent 

resistance to the two contaminants. The yeasts of this study withstood a higher con-

centration of guaiacol and m-cresol than yeast isolates in other studies, which was 

evidenced by the IC50 values. It could have been due to the presence of glucose in 

the growth medium. The yeast cells could have avoided the utilization of guaiacol or 

m-cresol as carbon source, and instead chosen to use glucose. Considering that 

SGY001 was not able to biodegrade guaiacol nor m-cresol, this isolate would not be 

possible to apply in an in situ method at Gävle Strand by Etapp 3 at present. In a 

larger perspective, there is a hope that the present study could contribute new ap-

proaches as to the potential of yeasts as biodegrading agents of contaminants at Gäv-

le Strand by Etapp 3, and in other urban environments. 
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1 Inledning 

 

I Gävle pågår en bostadsexploatering av det gamla hamn- och industriområdet ute på 

Alderholmen (Hucken), där 600 nya lägenheter planeras att byggas år 2020. Pro-

jektet drivs av Gävle kommun och de har valt att benämna byggprojektet för Gävle 

Strand Etapp 3. I området har flera olika verksamheter bedrivits, med start från ti-

digt 1700-tal fram till idag. Hamnområdet har dock varit en plats som primärt har 

utnyttjas för material- och godshantering av bland annat importerat kol och koks 

men också som upphuggningsvarv av gamla båtar eller förvaring av petroleumpro-

dukter som eldningsolja. I området har också oljecisterner, jordbruksmaskiner, 

gödningsmedel använts, se Figur 1 (Tyréns, 2017).  

 

 

Figur1. Bild över området Gävle Strand. Ljusgrön linje omgärdar området där bostadsexploateringen 
ska inledas år 2020. Kartan är reproducerad med tillstånd av Gävle kommun. 

 
I dagsläget utgörs etappområdet av flertalet byggnader med två meters fyllnadsmas-

sor, bestående av sand och grus, som täcker ett naturligt underliggande lager av silt. 

Vid provtagningar som gjorts framgår det att fyllnadsmassorna innehöll höga kon-

centrationer av polyaromatiska kolväten (PAH) och metaller, men att det underlig-

gande lagret inte bedömdes vara kontaminerat (Tyréns, 2017).   
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Bland de PAH-er som hittades i de förorenade fyllnadsmassorna var kreosot (V. 

Lundgren, personlig kommunikation, 23 april 2019). Kreosot, som främst används 

vid impregnering av trä, innehåller en blandning av många olika fenoliska bestånds-

delar som guaiacol och m-kresol, se Figur 2 (Lee et al., 2005). Fenoliska substanser 

kännetecknas av att de är aromatiska föreningar som innehåller en eller flera hyd-

roxylgrupper (Anku et al., 2017).  

 

A B 

  

Figur 2 Kemiska strukturformler för guaiacol (A) och m-kresol (B). 

 
I dagsläget är samlingsnamnet PAH den grupp av föroreningar som utgör störst risk 

för människors hälsa och kan bland annat orsaka cancer samt skador på arvsmassan. 

PAH-er kännetecknas av att de är persistenta, fettlösliga och bioackumulerande. Att 

de är persistenta betyder oftast att de är svårnedbrytbara, vilket resulterar i långa 

spridningsförlopp i miljön innan de bryts ned (Kemikalieinspektionen, 2016). 

Mikroorganismer (svampar och bakterier) har dock egenskaper som gör att de kan 

bryta ned PAH-er. Utifrån det har olika tekniker utvecklats där förorenad mark kan 

saneras direkt på plats, mer känt som bioremediering in situ (Margesin et al., 2003). 

Det bör dock tilläggas att PAH-er inte bara är giftiga för människor. De kan också 

vara toxiska för mikroorganismer. Det är därför vanligt att mäta vid vilka koncent-

rationer en förening inhiberar 50% av tillväxten hos en eller flera mikroorganismer, 

Half-Inhibitory Concentration (IC50) (Sedaghat & Wilke, 2011). Vidare finns det 

metoder som undersöker den lägsta koncentrationen av en förening som påverkar 

mikroorganismernas tillväxt negativt, Minimum Inhibitory Concentration (MIC) 

(Xie et al., 2012).  Exempelvis var IC50 (mg L-1) för guaiacol > 400 och för m-kresol 

43, då 32 jästsvampar av olika arter testades (Bergauer et al., 2005). Det betyder att 

m-kresol var mer toxiskt än guaiacol. Hur jästsvampar delas in beskrivs nedan i Figur 

3. 
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Ascomycota och Basidiomycota är två stora divisioner (Fyla) inom riket svampar (Fungi) 

(Madigan et al., 2018). Vardera division indelas i subdivisioner, tre för Ascomycota 

(Pezizomycotina, Saccharomycotina, Taphrinomycotina) och tre för Basidiomycota 

(Agaricomycotina, Pucciniomycotina, Ustilaginomycotina).   

 

 

Figur 3. Fylogenetisk placering av de jästsvampar som ingår i studien. Trädet är baserat på 
information från Liu et al. (2016), Wang et al. (2015) och mycobank.org. 

 

I den här studien kommer fem olika jästisolat, Candida argentea stam FGAA004, Rho-

dotorula araucariae stam FMYH002b, Goffeauzyma gastrica (tidigare känd som 

Cryptococcus gastricus) stam FMYH004, Debaryomyces sp. stam FLYA002 och SGY001, 

att studeras för att se om de kan växa i närvaro och biodegradera guaiacol eller m-

kresol. De fem jästisolaten har påvisat stor tålighet för surlut ”spent sulphite liquor ” 

(SSL) (Rönnander & Wright, personlig kommunikation, 24 maj, 2019). SSL är en 

restprodukt som vanligtvis finns inom sulfatpappersbruk och bildas under upphett-

ningsprocesser av trä, som innehåller lignin, hemicellulosa och cellulosa. När lignin-

et upphettas bildas fenoliska substanser. Det bildas också två sockerarter: pentoser 

och hexoser, när hemicellulosa respektive cellulosa hettas upp (J. Rönnander, per-

sonlig kommunikation, 24 Maj, 2019). 

 

 

  



4 

1.1 Bakgrund 

 

1.1.1  Mikrobiell biodegradering av polyaromatiska föreningar 

 

Oftast när mikroorganismer metaboliserar och bryter ned PAH-er är det viktigt att 

det finns molekylärt syre närvarande (Cerniglia, 1992). Det molekylära syret kataly-

serar enzymatiska reaktioner (Fig. 4 och Fig. 5) som leder till ringklyvning. Efter 

ringklyvningen blir metaboliten mer lättåtkomlig för fortsatt biologisk nedbrytning 

(Peng et al., 2008). Samlingsnamnet för dessa enzymer är oxidoreduktas och de har 

till uppgift att katalysera olika oxidations- och reduktionsreaktioner. Beroende på 

hur många (en eller två) syreatomer som transporteras har oxidoreduktas delats in i 

två undergrupper; monooxygenas och dioxygenas. Laccase och perioxidaser tillhör också 

samma grupp av enzymer och de har förmågan att bryta ned bland annat fenoliska 

substanser, som lignin och kresol (Dlugonski, 2016).   

 

1.1.2 Biodegradering - Bakterier   

 

Oftast när bakterier bryter ned aromatiska föreningar är det generellt två syreato-

mer (dioxygenas) som inkorporeras in i ringstrukturen, vilket leder till att två 

väteatomer substitueras och bildar cis-dihydrodiol med två hydroxylgrupper, se Fi-

gur 4 (Bugg, 2013). Enzymet dehydrogenas katalyserar nästa reaktion som innebär att 

två vätejoner avlägsnas, så att en dubbeldning bildas mellan de två kolatomer i ring-

en som de två hydroxylgrupperna är bundna till. Därigenom omvandlas cis-

dihydrodiol-enheten till en katekolenhet (Chauhan et., al 2008). Katekolens ring-

struktur kan sedan klyvas med hjälp av två enzymer för att slutligen bilda cis, cis-

mukonsyra eller 2-hydromuconsyra semialdehyd (Ren et al., 2014).  
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Figur 4. Generella nedbrytningsvägar för polyaromatiska kolväten (PAH) av bakterier baserat på in-

formation från Cerniglia (1992).  

 

När det kommer till nedbrytning av guaiacol finns det inte mycket information. I 

dagsläget finns en del hypotetiska nedbrytningsvägar av guaiacol. Det man dock vet 

är att ett flertal bakterier (Alicyclobacillus, Bacillus megaterium och Bacillus subtilis) kan 

producera guaiacol när de bryter ned ferulinsyra. Ferulinsyra, som är en komponent 

i lignin, finns vanligtvis i frukt och grönsaker och när den metaboliseras brukar den 

generellt omvandlas till vanillin och därefter till vanillinsyra. Därefter omvandlas 

vanillinsyran, genom en icke-oxidativ dekarboxyleringsreaktion, till katekol (Smit et 

al., 2005). Katekol brukar i sin tur avslutningsvis klyvas via orto- eller meta-fission 

med enzymen katekol-2,3-dioxygenas eller katekol-1,2-dioxygenas (Ren, 2014). Även 

m-kresol omvandlas först till katekol för att sedan klyvas via meta-fission när det 

metaboliseras av bakterier (Hopper & Taylor, 1975; Ren et al., 2014). 
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1.1.3 Biodegradering – svampar 

 

När svampar ska bryta ned PAH-er är kolet oftast inte en tillräcklig energikälla och 

de behöver andra substrat för att överleva. Till skillnad från bakterierna i föregående 

avsnitt inkorporeras endast en syreatom (monooxygenase) (Ghosal et al,. 2016). 

 

 

Figur 5. Generella nedbrytningsvägar för polyaromatiska kolväten (PAH) av lignolytiska och icke-
lignolytiska svampar baserat på information från Cerniglia (1992).  

 

I huvudsak är det lignolytiska- eller icke lignolytiska svampar som kan bryta ned 

PAH-er. Det som skiljer dem åt är att lignolytiska svampar kan producera ett enzym 

som heter ligninperoxidas och som kan bryta ned ligninet i trä (Cerniglia, 1992; 

Hammel, 1995). För icke-lignolytiska svampar bildas ett annat enzym, cytokrom P-

450 monooxygenase, som kan bryta ned PAH-er till bland annat fenoler (Hammel, 

1995). Något de två kategorierna av svampar har gemensamt är att det måste finnas 

molekylärt syre närvarande för en lyckad nedbrytning. Det brukar dock vara svårare 

för svampar att bryta ned PAH-er med flera ringar, vilket gör de mer persistenta i 

jämförelser med PAH-er som har färre ringar (Ghosal et el,. 2016). 
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För att svampar överhuvudtaget ska kunna bryta ned olika föreningar behöver de 

först klara av att tolerera den specifika föreningen de utsätts för. Om koncentration-

en är för hög riskerar svamparna att dö, vilket framkommer i en studie av Sampaio 

(1999). I studien undersöktes om 322 stycken olika jästsvampsstammar tillhörande 

Basdiomycota kunde växa i närvaro av 20 stycken olika fenoliska föreningar. Det 

framkom att ingen av dessa jästsvampsstammar klarade av att växa i närvaro av guai-

acol. Jästsvampar tillhörande Rhodotorula kunde växa i närvaro av föreningar som var 

nära släkt med guaiacol, det vill säga fenoliska substanser innehållande en 

metoxygrupp, vanillinsyra, ferulinsyra och vanillylalkohol (Sampaio, 1999). Ber-

gauer et al. (2005), som använde 32 stycken köldtoleranta jäststammar däribland, 

Cryptococcus terreus, Cryptococcus terricola, Rhodotorula lustitaniae, Rhodotorula creati-

nivora och Rhodotorula ingeniosa kunde notera att de klarade av att växa i både guai-

acol och m-kresol, men att de var olika känsliga. Överlag var guaiacol mindre toxiskt 

än m-kresol. Strukturerna för de fenoliska substanserna som testades mot jästsvam-

parna analyserades, och det konstaterade att fenoliska substanser som innehöll en 

metylgrupp (kresol) var mer toxiska än de som innehöll en metoxygrupp (guaiacol) 

(Bergauer et al., 2005). 

 

Ur studien av Bergauer et al. (2005) framkom det också att alla representanter från 

Cryptococcus och Rhodotorula klarade av att växa i närvaro av guaiacol, och att 3.22 

mM guaiacol inte var en tillräckligt hög koncentration för att ens döda 50% av cel-

lerna (IC50). För Cryptococcus terreus och Cryptococcus terricola hade 50 % av cellerna 

dött vid koncentrationer motsvarande 0.6 mM respektive vid 1.24 mM m-kresol. 

IC50 för Rhodotorula lustitaniae, Rhodotorula creatinivora och Rhodotorula ingeniosa var 

0.89, 3.57, respektive 0.66 mM m-kresol. Det indikerade att representanterna från 

Cryptococcus hade lägre toleransnivå för m-kresol än representanterna från Rhodotorula 

(Bergauer et al., 2005).  
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1.1.4 Bioremediering – in situ 

 

När mikroorganismer används inom bioremediering in situ är det på grund av deras 

nedbrytande egenskaper av föroreningar i mark och vatten. Hur pass effektivt de kan 

bryta ned föroreningar avgörs bland annat av tillgången till näringsämnen, syre, 

temperatur och pH (FRTR, u.å.). En annan viktig förutsättning är att det behöver 

finnas tillräckligt med mikroorganismer inom det berörda området och att de kan 

bryta ned de föroreningar som finns. Om de endogena mikroorganismerna är oför-

mögna att bryta ned en specifik förorening kan exogena mikroorganismer tillsättas. 

Det vill säga mikroorganismer som klarar av att bryta ned föroreningarna som de 

endogena mikroorganismerna inte klarar av (Cycon et al., 2016). Om det däremot 

är luft- eller näringstillgången som påverkar nedbrytningen negativt kan dessa tillsät-

tas genom aktiva åtgärder för att skapa gynnsamma förhållanden för mikroorgan-

ismerna (Englöv et al,. 2007).  

 

Det är också viktigt att undersöka hur hög eller låg föroreningssituationen är i ett 

område. Det finns nämligen många mikroorganismer som kan anpassa sig till stress-

fulla miljöer genom att de muteras, vilket kan leda till att de utvecklar resistens mot 

en eller flera föroreningar. Oftast bildas svampars resistens när koncentrationen av 

ett visst ämne är precis den mängd de klarar av att hantera (eng. sublethal concent-

ration). Det i sin tur gör att svamparnas toleransnivå höjs (Hokken et al,. 2019).  
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1.2 Syfte 

 

Syftet med examensarbetet är att undersöka om jästsvampar kan växa i närvaro av 

vissa aromatiska föreningar, med m-kresol och guaiacol som exempel. Mer specifikt 

kommer biodegraderingsförmågan hos Candida argentea stam FGAA004, Deba-

ryomyces sp. stam FLYA002, Goffeauzyma gastrica stam FMYH004, Rhodotorula 

araucariae stam FMYH002b och SGY001, vars identitet är okänd, att testas för att ta 

reda på om någon jästsvamp eventuellt i förlängningen skulle kunna användas för bi-

oremediering i in situ sanering av marken på Gävle Strand Etapp 3. 

1.3 Frågeställningar 

 

1. Kan Candida argentea stam FGAA004, Debaryomyces sp. stam FLYA002, Gof-

feauzyma gastrica stam FMYH004, Rhodotorula araucariae stam FMYH002b 

och SGY001 växa i närvaro av m-kresol och guaiacol? 

2. Finns det några skillnader i tolerans mellan jästsvamparna? 

3. Om en jästsvamp växer i närvaro av en förening, bryts föreningen då även 

ned? 

4. Finns det en jästsvamp som skulle kunna utvecklas för användning i in situ 

metod på Gävle strand etapp 3? 

 

1.4 Mål 

 

Målet med examensarbetet är, genom att besvara frågeställningarna, att undersöka 

vilka jästsvampar som kan växa i närvaro av guaiacol och m-kresol. Ett långsiktigt 

mål är att se om någon av dessa jästsvampar skulle kunna kan användas som in situ 

metod på Gävle Strand Etapp 3.  
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1.5 Avgränsningar 

 

Ingen utredning av identiteten av eventuella nedbrytningsmetaboliter kommer att 

ingå i detta examensarbete. Anledningen till det är att processen skulle bli för kom-

plex och omfattande med tanke på den tidsplan som examensarbetet är utformat ef-

ter.   

 

1.6 Målgrupp 

 

Examensarbetet riktar sig främst till Gävle kommun och till personer som är intres-

serade av och/eller insatta i jästsvampars assimilation av aromatiska föreningar. 
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2 Material och metoder 

 

Avsnittet beskriver olika tillvägagångssätt med syftet att undersöka om jästsvampar-

na klarar av att växa eller om de inhiberas i närvaro av föroreningarna guaiacol eller 

m-kresol i olika koncentrationer. Vidare kommer det även att undersökas om för-

oreningarna kan biodegraderas. 

 

2.1 Material 

 

2.1.1 Jäststammar och odlingsmedier 

 

Jästisolaten, Candida argentea stam FGAA004, Rhodotorula araucariae stam 

FMYH002b, Goffeauzyma gastrica stam FMYH004 och Debaryomyces sp. stam 

FLYA002 har isolerats från Färöarna. SGY001 (en oidentifierad ascomycota) har iso-

lerats från Sverige. Det jäststammarna har gemensamt är att de har isolerats från 

nedbrutet trämaterial. 

 

Inför experimenten odlades jästisolaten, rutinmässigt, var tredje dag vid 20 °C på 

ett fast medium: yeast extract peptone dextrose (YEPD), jästextrakt (3 g L-1), 

pepton (10 g L-1) och bakteriologiskt agar (20 g L-1).  

 

För att studera inhibering och biodegradering samt till förkulturer av experimenten 

bereddes ett flytande näringsmedium: lignin basal medium (10x LBM): KH2PO4 (1 

g L-1), C4H12N2O6 (0.5 g L-1), MgSO4・7H2O (0,5 g L-1), CaCl2・2H2O (0.01 g L-

1), jästextrakt (0.01 g L-1), CuSO4・5H20 (0.001 g L-1), Fe2(SO4)3 (0.001 g L-1) och 

MnSO4・H2O (0.001 g L-1) (Pointing, 1999), som sedan späddes genom att först 

tillsätta 0.4 mL 20% glukos, 35.6 mL steril MQ-vatten för att slutligen tillsätta 4 

mL 10x LBM. Detta ger en arbetslösning 1x LBM inklusive, 0.2% glukos. För att 

inte skapa förvirring i resterande delar i studien kommer denna arbetslösning att 

konsekvent benämnas för LBM och det är denna arbetslösning av mediet som har 

använts i alla experiment. 
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2.1.2 Kemikalier 

 

Guaiacol och m-kresol (Merck KgaA, Darmstadt Germany) späddes ut i två separata 

falconrör som hade försetts med 5 mL LBM. Utifrån kemikaliernas molekylmassa 

(M) och densitet (ρ)beräknades den mängd som behövde tillsättas i falconrören för 

att generera en sökt koncentration om 100 mM, se nedan.  

 

Ursprungskoncentration av guaiacol: 

 

ρ

M
= (

1.112  𝑔/𝑐𝑚3

124.14 𝑔/𝑚𝑜𝑙
) ∙ 1000 𝑚𝐿 𝐿−1                 𝑐 = 8.96 𝑀 (𝑟𝑒𝑛 𝑔𝑢𝑎𝑖𝑎𝑐𝑜𝑙) 

 

Mängden guaiacol som behöver tillsättas i 5 mL LBM för att generera en stamlösning 

om 0.1 M (100 mM): 

(
0.1 𝑀

8.96 𝑀
)∙ 5 𝑚𝐿 = 0.056 𝑚𝐿 

 

Ursprungskoncentration av m-kresol:  

 

ρ

M
= (

1.03  𝑔/𝑐𝑚3

108.14 𝑔/𝑚𝑜𝑙
) ∙ 1000 𝑚𝐿 𝐿−1              𝑐 = 9.52 𝑀 (𝑟𝑒𝑛 𝑚 − kresol) 

 

Mängden m-kresol som behöver tillsättas i 5 mL LBM för att generera en stamlös-

ning om 0,1 M (100 mM): 

(
0.1 𝑀

9.52
)∙ 5 𝑚𝐿 = 0.052 𝑚𝐿 

 

När båda stamlösningarna hade tillretts omgärdades de med aluminiumfolie och pa-

rafilm för att förhindra oxidativa processer drivna av ljus. 
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2.2 Metod 

 

 

2.2.1 Testmetod för mikrobiell tillväxt i närvaro av guaiacol och m-

kresol 

 

I ett inledande skede pipetterades 2 mL LBM i separata odlingsrör. I fem av sex od-

lingsrör tillsattes, med sterila plastinöser, endast en koloni från tidigare strukna 

YEPD-plattor. I det sista odlingsröret tillsattes inget jästisolat, endast LBM, vilket 

fungerade som kontroll. Därefter fördes samtliga odlingsrör för att växa till i en 

skakmaskin (7400 Tübingen, SM25) på 175 rpm under 24 timmar vid 20 °C. Efter 

24 timmar gjordes visuella kontroller för att se om jästisolaten kunde växa i nä-

ringsmediet LBM (Fig. 6). 

 

 

 

Figur 6. Odlingsrör från vänster tillhörande Candida argentea FGAA004, Rhodotorula 
araucariae FMYH002b, Goffeauzyma gastrica FMYH004, Debaryomyces sp. FLYA002 och 
LBM-kontroll.  
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Om jästcellerna hade vuxit och kontrollen av LBM inte hade kontaminerats beräk-

nades jästcellernas optiska densitet (OD) för respektive isolat ur ett protokoll fram-

taget av Xie et al. (2012). Tillvägagångssättet, som följde var att studera hur mycket 

ljus en tom mikrotiterplatta absorberade i en spektrofotometer (E-max) vid våg-

längden 620 nm. Efter den första mätningen tillsattes 100 μL av LBM och 100 μL av 

odlingsrörens innehåll i mikrotiteterplattans första brunnsrad, därefter utfördes en 

ny mätning. Utifrån de tre mätningarna kunde den totala effekten av mikrotiterplat-

tan och LBM dras bort från odlingsrören och på så sätt kunde jästcellernas OD fast-

ställas. För att skapa samma förutsättningar i de experimentella testerna (Avsnitt 

2.3) krävdes att samma mängd jästceller tillsattes i odlingsrören. Utifrån den optiska 

densiteten beräknades den mängd jästceller som behövde tillsättas till 5 mL LBM en-

ligt ekvationen nedan.  

 

(
1

𝑂𝐷650
) ∙ 1.5  μL = Volym jästceller 

 

I det sista momentet användes en ny steril mikrotiterplatta där stamlösningen (100 

mM), jästcellerna och LBM tillsattes med en multipipett för att skapa olika koncent-

rationer av guaiacol eller m-kresol. Mikrotiterplattan omslöts därefter med parafilm 

och aluminiumfolie för att undvika oxidativa processer. Den fick därefter stå på till-

växt i tre dagar i ett mörkt rum vid temperaturen 20 ˚C. Efter tre dagar utfördes en 

sista mätning med spektrofotometern (E-max) och samtliga brunnars absorbans 

plottades mot koncentrationen. Därifrån kunde samtliga isolats tröskeltolerans stu-

deras i ett intervall av olika koncentrationer. Metoden benämns oftast som mini-

mum inhibitory concentration (MIC), där den lägsta koncentrationen av guaiacol 

och m-kresol som påverkar tillväxten av jästcellerna negativt kan identifieras. Ur 

grafen kan även koncentration varvid celldelningen avstannar identifieras.  
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2.3 Experiment - Guaiacol 

 

Avsnittet beskriver hur de experimentella testerna utfördes praktiskt och de och ju-

steringar som gjordes för de olika testerna. 

 

2.3.1 Pilotförsök 

 

Syftet med pilotförsöket var att grovt uppskatta vid vilka koncentrationer Candida 

argentea FGAA004, Rhodotorula araucariae FMYH002b, Goffeauzyma gastrica 

FMYH004 och Debaryomyces sp. FLYA002 inhiberades. Även det praktiska tillväga-

gångsättet, från Avsnitt 2.2.1, studerades i pilotförsöket för att se om det var möj-

ligt att implementera samma metodik för kommande experiment. Hur mikrotiter-

plattan pipetterades beskrivs i figuren nedan (Fig. 7). 

 

 

Figur 7. Isolatens placering samt koncentrationen för guaiacol i mikrotiterplatta. Jästcellerna fick 
växa under tre dagar. 
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2.3.2 Försök 1 och Försök 2 

 

I försök 1 och 2 följdes protokollet från Avsnitt 2.2.1 och tre justeringar gjordes ef-

ter pilotförsöket. Ett nytt jästisolat lades till (SGY001) och antalet koncentrationer 

reducerades (Figur 8). Den sista justeringen som gjordes var att tillsätta ett replikat i 

de båda försöken. Något som bör tilläggas är Försök 1 och Försök 2 inte utfördes 

under samma dag.  

Nedan i Figur 8 illustreras hur jästisolatens replikat placerades i mikrotiteterplattan 

och hur stamlösningen (100 mM guaiacol) späddes ut finns i Bilaga A1a. 

 

  

                                      Platta 1                                     Platta 2  

 

Figur 8. Jästisolaten tillsattes i replikat i separat mikrotiterplattor i närvaro av guaiacol med varierande 
koncentrationer. Jästcellerna i mikrotiterplattan fick växa till under tre dagar. 
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2.4 Experiment m-kresol 

 

2.4.1 Försök 1 och Försök 2 

 

På liknande sätt som i föregående avsnitt tillsattes jästisolat i två separata mikroter-

plattor i replikat och testerna utfördes under olika dagar. Testerna utfördes enligt 

protokollet (Avsnitt 2.2.1).  

 

Nedan i Figur 9 illustreras hur jästisolatens replikat placerades i mikrotiteterplattan 

och hur stamlösningen (100 mM m-kresol) späddes ut finns i bilaga A1b. 

 

                          Platta 1                                      Platta 2 

 

Figur 9. Jästisolaten tillsattes i replikat i separat mikrotiterplattor i närvaro av m-kresol med 
varierande koncentrationer. Jästcellerna i mikrotiterplattan fick växa till under tre dagar. 
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2.4.2 Försök 3 och Försök 4 

 

I försök 3 och 4 sänktes koncentrationen av m-kresol och utfördes under samma dag. 

Stamlösningen som tillreddes för Försök 3 användes också i Försök 4. Jästcellerna 

tillsattes dock på samma sätt som i föregående tester. Spädningsförfarande finns i Bi-

laga A1c. 

 

                          Platta 1                               Platta 2 

 

 

Figur 10. Jästisolaten tillsattes i replikat i separat mikrotiterplattor i närvaro av m-kresol med 
varierande koncentrationer. Jästcellerna i mikrotiterplattan fick växa till under tre dagar. 
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2.5 Analytisk metod 

 

2.5.1 High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) 

 

I ett inledande skede gjordes tre spädningsstryk från en tidigare struken YEPD-platta 

innehållande SGY001 över till en tom YEPD-platta. YEPD-plattan fick sedan stå på 

tillväxt under tre dagar vid 20 °C. Efter tre dagar överfördes en enskild koloni av 

SGY001 till ett odlingsrör med en steril plastinös, och röret fick sedan stå på skak i 

24 timmar, vid 175 rpm och 20 °C. 

 

Efter ett dygn fördes odlingsröret med SGY001 till en kyl för att eventuella celldel-

ningar skulle avstanna. Under tiden SGY001 var på kylning förbereddes totalt 20 

stycken odlingsrör, varav sex stycken hade fyllts med 8.96 M guaiacol och sju styck-

en med 9.52 M m-kresol. I resterande rör tillsattes 3 mL LBM. Baserat utifrån resul-

taten i Avsnitt 3 valdes endast att undersöka om SGY001 kunde bryta ned 12 mM 

guaiacol och 1.5 mM m-kresol i samråd med handledare. För att veta hur mycket av 

dessa två kemikalier som behövde tillsättas i odlingsrören innehållandes 3 mL LBM 

användes samma ekvationer som Avsnitt 2.1.1. När sökt koncentrationen hade 

spätts tillsattes en koncentration av SGY001-celler på 4 ・106 CFU mL-1 i fyra av 

sex guaiacolrör, fyra av sju m-kresolrör och i två av sex LBM-kontroller. Samtliga 

odlingsrör fick sedan stå på skak (175 rpm) under tio dagar (20 °C). 

 

Efter tio dagar pipetterades 500 μL av samtliga odlingsrör över till eppendorfrör 

som sedan centrifugerades på 4000 rpm, vid 4 °C under fem minuter. På grund av 

centrifugeringen kunde jästcellerna sedimentera till botten på eppendorfrören. 

Därifrån pipetterades 200 μL av supernatanten (ej jästceller) över till nya eppendor-

frör som hade förberetts med 800 μL metanol. Proven sterilfiltrerades med kanyler 

och PES-filter (polyethersulfone) för att förhindra att några jästceller fördes över när 

supernatanten tillsattes i HPLC-vialerna. Vialerna placerades vid –20 °C.    
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För att detektera en eventuell biodegradering användes vätskekromatografi, high 

performance liquid chromatography, (HPLC), med instrumentet PerkinElmer series 

200 tillsammans med en C18-kolonn (2.1 x 100, 1.8 μm). Följande inställningar 

ställdes in på instrumentet: flödeshastighet (0.5 L min-1) och temperatur (28 °C). 

Därefter justerades våglängden på UV/VIS-detektorn till 238 nm. Analysen gjordes 

vid trycket (660-680 PSI). Elueringsmedlen blandades iordning, i två separata flas-

kor: I flaska (A) tillsattes 0.1% myrsyra i MQ-vatten och i flaska (B) tillsattes kon-

centrerad acetonitril (ACN). Flödesförhållandet ställdes in på 60% (A) och 40% (B). 

 

Innan en analys kunde genomföras behövde hela systemet rengöras med en spruta, 

genom att suga ut gamla vätskor som eventuellt kunde finnas kvar vid tidigare ut-

förda experiment. Systemet fick sedan konditioneras under 15 minuter, utan prov 

och lösningsmedel, för att trycket skulle stabiliseras.  

 

När HPLC-vialerna skulle analyseras plockades de ut från frysen och ställdes sedan 

in i en roterande autosampler (Spark Holland). Analysen av samtliga prov pågick 

under 300 minuter. För att inte proven skulle värmas upp byggdes en skyddande 

modul med kylklampar som omgärdade autsosamplern. Ur vialerna sögs 22 μL upp 

och injekterades in i C18-kolonnen och lösningsmedel A och B pumpades in syste-

met med en binärpump. Total analystid ställdes in på 12 minuter. Slutligen analyse-

rades alla kromatogram med mjukvaran TotalChrom v6.2.0.0.1. 
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3 Resultat 

 

3.1 Guaiacol 

 

3.1.1 Pilotförsök 

 

Pilotförsöket visade att när koncentrationen av guaiacol ökade, så sjönk den optiska 

densiteten, dvs. jästcellerna dog när koncentrationen av guaiacol ökade. Skillnader i 

guaiacolkoncentration hos isolaten kunde urskiljas i intervallet 0-50 mM (Fig. 11).  

  

Figur 11. Fyra jästsvampars toleransnivå till guaiacol i ett pilotförsök. Guaiacol i lignin basal 
medium (LBM) testades i elva koncentrationer i intervallet 0-100 mM guaiacol:0, 0.05, 0.1, 0.2, 
0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.5, 12.5, 25 och 50 mM. OD, optisk densitet. FGAA004, Candida argentea 
FGAA004; FMYH002b, Rhodotorula araucariae FMYH002b; FMYH004, Goffeauzyma gastrica 
FMYH004 och FLYA002, Debaryomyces sp. FLYA002. 
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3.1.2 Försök 1 och Försök 2 

 

Utifrån resultatet från pilotförsöket beslutades därför att använda intervallet 0-50 

mM guaiacol för fortsatta försök. Dessutom sänktes antalet studerade guaiacolkon-

centrationer från elva till nio (0, 2.5, 5, 10, 20, 30, 40 och 50 mM) i Försök 1 och 

Försök 2.  

 

I. För varje guaiacolkoncentration och jästisolat gjordes en jämförelse i OD 

mellan beräknat OD vid noll dagar (grå linje), och uppmätt OD vid tre 

dagar (färgad linje). Denna jämförelse gjordes för att hitta den lägsta gu-

aiacolkoncentration som ledde till minskad tillväxt, och för att få en 

överblick över tillväxt över tid vid olika koncentrationer av guaiacol.  

II.  För varje isolat gjordes också en inbördes jämförelse av OD för tredagars-

kulturen vid 0 mM guaiacol och OD för samma isolat vid andra koncent-

rationer av guaiacol. Det gjordes för att hitta den lägsta guaiacolkoncent-

ration som påverkade celldensiteten för isolatet signifikant negativt (jäm-

fört med celldensiteten vid 0 mM guaiacol).  

III. Vid den koncentration av guaiacol som den orangea linjen (LBM kontroll) 

och den färgade isolatlinjen möts hade jästcellerna ingen tillväxt. 

 

Nedanstående grafer (Fig. 12A-E) visar resultaten i guaiacol för varje isolat, och i 

Tabell 1 har resultaten för samtliga jästisolat sammanställts.    
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Figur 12A-E. Medelvärden för OD (optisk densitet) med standardavvikelser för Försök 1 och 2 vid 
olika koncentrationer av guaiacol, framräknat vid start (grå linje), respektive uppmätt efter tre dagars 
odling (blå, lila, rosa, gul och röd linje, respektive orange linje). Kapaciteten hos fem olika jästisolat 
att växa i lignin basal medium (LBM) i närvaro av olika koncentrationer av guaiacol (0, 2.5, 5, 10, 
20, 30, 40 respektive 50 mM) visas med färgade linjer. Vardera försök hade två upprepningar, som 
tillsammans utgjorde två replikat. Vid försökens start sattes en viss mängd jästceller ur en förkultur 
med känt OD till varje brunn; volymen som tillsattes resulterade i ett specifikt start-OD för varje 
isolat. (A) FGAA004, Candida argentea FGAA004; (B) FMYH002b, Rhodotorula araucariae 
FMYH002b; (C) FMYH004, Goffeauzyma gastrica FMYH004; (D) FLYA002, Debaryomyces sp. 
FLYA002 samt (E) isolat SGY001. 

 

Utifrån det beräknade OD vid start (0 dagar, grå linje) och uppmätt OD efter tre 

dagar (färgad isolatlinje) framgick det att samtliga celler hade vuxit vid 0 mM och 

vid låga koncentrationer av guaiacol (Figur 12A-E).  
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Candida argentea FGAA004 var det isolat som stod emot den högsta koncentrationen 

av guaiacol (30 mM) utan märkbar påverkan på tillväxten (Fig. 12A och Tabell 1). 

Isolatkurvan för Candida argentea FGAA004 liknade den för Debaryomyces sp. 

FLYAA002. I båda fallen motstod isolaten en hög koncentration av guaiacol innan 

deras tillväxt påverkades (Fig.12A, Fig.12D och Tabell 1). Tillväxten för Rhodotorula 

araucariae FMYH002b och SGY001 minskade vid 10 mM (Fig. 12B och Fig. 12E). 

Det jästisolat som hade minst tålighet var Goffeauzyma gastrica där celldensiteten 

minskade vid 2.5 mM guaiacol och alla cellerna hade dött vid 30 mM (Fig. 12C och 

Tabell 1).  

SGY001 var det enda isolat som fortfarande hade tillväxt vid 50 mM i jämförelse 

med övriga isolat som dog inom ett intervall mellan 30-50 mM guaiacol (Fig. 12E 

och Tabell 1). 
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Toleransgräns i mM (MIC2) 

Försök 1 och Försök 2 

Jästisolat Förändring 

över tid3 

[mM] 

 

(i) 

0 mM jämfört 

med andra kon-

centrationer 

per isolat4 

[mM] 

(ii) 

IC50
6
 

[mM] 

Gräns där cel-

lerna dör5 

[mM] 

 

(iii) 

Candida argentea 

FGAA004 

30 30 36.8 50 

Rhodotorula. 

araucariae 

FMYH002b  

10 10 19.3 50 

Goffeauzyma 

gastrica  

FMYH004 

2.5 2.5 19.4 30 

Debaryomyces sp. 

FLYA002  

20 20 29.5 50 

SGY001 10 10 50.7 ND 

 

1 Sammanställningen bygger på resultaten i Figur 12A-E. 

2 MIC, Minimum inhibitory concentration.  

3 Den lägsta koncentration av guaiacol då signifikant minskad tillväxt noteras.  OD för respektive 
isolat från start (grå linje) till efter tre dagars tillväxt (färgad isolatlinje) vid varje koncentration av 
guaiacol jämförs. 

4 Den lägsta koncentration av guaiacol som ger ett signifikant lägre OD jämfört med OD vid 0 mM 
guaiacol. Inbördes jämförelse per isolat (färgad isolatlinje). 

5 Majoriteten av cellerna är döda. ND, Not determined. 

6 Inhibitory concentration (IC50). Hälften av jästcellerna har dött. 

  

Tabell 1. Sammanställning av toleransgränser i mM guaiacol för jästsvampars celldensitet1 
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3.2 m-kresol 

 

3.2.1 Försök 1 och Försök 2 

 

I Försök 1 och 2 av m-kresol tillämpades samma analysmetoder som i föregående av-

snitt för att se hur isolaten förändrades över tid och vid vilken koncentration tillväx-

ten påverkades signifikant negativt. Slutligen fastställdes den lägsta koncentrationen 

av m-kresol där jästcellerna inte kunde överleva.  
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Figur 13A-E. Medelvärden för OD (optisk densitet) med standardavvikelser för Försök 1 och 2 vid 
olika koncentrationer av m-kresol, framräknat vid start (grå linje), respektive uppmätt efter tre dagars 
odling (blå, lila, rosa, gul och röd linje, respektive orange linje). Kapaciteten hos fem olika jästisolat 
att växa i lignin basal medium (LBM) i närvaro av olika koncentrationer av m-kresol (0, 2.5, 5, 10, 
20, 30, 40 respektive 50 mM) visas med färgade linjer. Vardera försök hade två upprepningar, som 
tillsammans utgjorde två replikat. Vid försökens start sattes en viss mängd jästceller ur en förkultur 
med känt OD till varje brunn; volymen som tillsattes resulterade i ett specifikt start-OD för varje 
isolat. (A) FGAA004, Candida argentea FGAA004; (B) FMYH002b, Rhodotorula araucariae 
FMYH002b; (C) FMYH004, Goffeauzyma gastrica FMYH004; (D) FLYA002, Debaryomyces sp. 
FLYA002 samt (E) isolat SGY001 

 

Baserat på det beräknade OD-värdet vid start (0 dagar, grå linje) och uppmätt OD 

efter tre dagar (färgad isolatlinje) hade alla jästisolaten klarat av att växa vid 0 mM 

och vid andra låga koncentrationer av m-kresol (Fig. 13A-E och Tabell 2).  

Vid jämförelse av isolatlinjerna för Candida argentea FGAA004, Rhodotorula araucariae 

FMYH002b och Debaryomyces sp. FLYAA002 noterades att dessa isolat hade liknande 

kurvor, och att deras tillväxt signifikant minskade vid 2.5 mM för att sedan dö vid 

10 mM (Fig.13A, Fig. 13B, Fig.13D och Tabell 2). Även för Goffeauzyma gastrica 

FMYH004 påverkades tillväxten vid 2.5 mM, men alla dess celler hade dött redan 

vid 5 mM m-kresol (Fig. 13C). För SGY001, i jämförelse med de andra isolatlinjer-

na, kunde en högre toleransnivå noteras innan jästcellerna signifikant minskade i till-

växt vid 10 mM, och att alla var döda vid 20 mM m-kresol (Fig. 13E och Tabell 2). 
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3.2.2 Försök 3 och Försök 4 

 

 

I det första och i det andra försöket med m-kresol framgick det att när m-

kresolkoncentrationen ökade kunde signifikanta skillnader upptäckas genom att cell-

densiteten minskade för jästcellerna. Det framgick även vid vilka koncentrationer 

som respektive isolat dog, och utifrån det beslutades att använda ett nytt intervall, 

0-20 mM m-kresol för Försök 3 och Försök 4. De undersökta m-

kresolkoncentrationerna var enligt följande: 0, 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 15 respektive 20 

mM.  
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Figur 14A-E. Medelvärden för OD (optisk densitet) med standardavvikelser för Försök 1 och 2 vid 
olika koncentrationer av m-kresol, framräknat vid start (grå linje), respektive uppmätt efter tre dagars 
odling (blå, lila, rosa, gul och röd linje, respektive orange linje). Kapaciteten hos fem olika jästisolat 
att växa i lignin basal medium (LBM) i närvaro av olika koncentrationer av m-kresol (0, 0.5, 1, 2.5, 
5, 10,15 respektive 20 mM ) visas med färgade linjer. Vardera försök hade två upprepningar, som 
tillsammans utgjorde två replikat. Vid försökens start sattes en viss mängd jästceller ur en förkultur 
med känt OD till varje brunn; volymen som tillsattes resulterade i ett specifikt start-OD för varje 
isolat. (A) FGAA004, Candida argentea FGAA004; (B) FMYH002b, Rhodotorula araucariae 
FMYH002b; (C) FMYH004, Goffeauzyma gastrica FMYH004; (D) FLYA002, Debaryomyces sp. 
FLYA002 samt (E) isolat SGY001 

 

När samtliga linjer analyserades kunde tillväxt konstateras för samtliga isolat sett uti-

från det beräknade OD (0 dagar) och det uppmätta OD (tre dagar) vid 0 mM (dvs. 

utan m-kresol), samt vid låga koncentrationer av m-kresol (Fig. 14A-E och Tabell 2). 

Därefter, när en inbördes jämförelse per isolat vid OD 0 mM och OD vid andra 

koncentrationer gjordes, uppmärksammades att celldensiteten för Candida argentea 

FGAA004, Rhodotorula araucariae FMYH002, Debaryomyces sp. FLYAA002 och Gof-

feauzyma gastrica FMYH004 hämmades vid 2.5 mM, samt att ingen av jästisolaten 

klarade av att växa vid 5 mM. Däremot kunde SGY001 tolerera höga koncentration-

er av m-kresol (Fig. 14E). IC50 var högst för SGY001 även i Försök 3 och Försök 4 

(Tabell 2).  
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1 Sammanställningen bygger på resultaten i Figur 13A-E och Figur 14A-E. 

2 MIC, Minimum inhibitory concentration  

3 Jämförelse i OD för respektive isolat från start till efter tre dagars exponering i m-kresol. Grå och 
färgad (isolat-) linje 

4 Inbördes jämförelse per isolat i OD 0 mM m-kresol mot OD vid andra koncentrationer. Färgad 
(isolat-) linje jämförs m.a.p. 0 mM-värdet. 

5 Inhibitory concentration (IC50). Hälften av jästcellerna har dött. 

  

Toleransgräns i mM (MIC2, IC50) 

Försök 1 och 2 

Toleransgräns i mM (MIC,IC50 ) 

Försök 3 och 4 

Jästisolat För-

änd-

ring 

över 

tid3 

[mM]  

0 mM 

jämfört 

med andra 

koncent-

rationer 

per isolat4  

IC50
5
 

[mM] 

Gräns 

där cel-

lerna 

dör 

För-

änd-

ring 

över 

tid 

[mM] 

0 mM jäm-

fört med 

andra kon-

centration-

er per iso-

lat 

IC50 

[mM] 

Gräns 

där 

cel-

lerna 

dör 

[mM] 

Candida ar-

gentea  

FGAA004 

2.5 2.5 4.4 10 0.5 2.5 2.6 5 

Rhodotorula. 

araucariae 

FMYH002b  

2.5 2.5 3.7 10 0.5 2.5 2.7 5 

Goffeauzyma 

gastrica  

FMYH004 

2.5 2.5 2.7 5 1 2.5 2.1 5 

Debaryomyces 

sp.FLYA002 

2.5 2.5 3.8 10 1 2.5 2.5 5 

SGY001 10 10 12.7 20 10 10 7.3 10 

Tabell 2. Sammanställning av toleransgränser i mM m-kresol för jästsvampars celldensitet1 
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3.3 Biodegraderingsexperiment  

 

Utifrån en samlad bedömning av de tidigare resultateten framgick det att SGY001 

klarade av att växa vid högre guaiacol- och m-kresolkoncentrationerna än de andra 

jästisolaten. För att se om guaiacol (12 mM) eller m-kresol (1.5 mM) kunde biode-

graderas ansågs därför jästisolatet SGY001 vara den lämpligaste kandidaten.   

 

3.3.1 HPLC – guaiacol 

 

 

A 

B 



35 

 

Figur 15 A-D. HPLC kromatogram av cellfria extrakt från försöket med 12 mM guaiacol. (A) LBM 
kontroll efter tio dagar. (B) Isolat SGY001 i LBM, tio dagars tillväxt. (C) LBM med guaiacol, efter 
tio dagar. (D) Isolat SGY001 i LBM med guaiacol, tio dagars tillväxt. 

 

I HPLC-analysen kunde ingen biodegradering detekteras, vilket styrks främst när 

LBM med guaiacol (Fig. 15C) och SGY001 i LBM och guaiacol (Fig. 15 D) jämförs. 

Inga nya toppar som kunde motsvara nedbrytningsprodukter syntes i kromato-

grammet under de 12 minuter som analysen omfattade. 

 

C 

D 
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3.3.2 HPLC – m-kresol 

 

 

 

 

 

A 

B 
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Figur 16A-D. HPLC kromatogram av cellfria extrakt från försöket med 1.5 mM m-kresol. (A) LBM 
kontroll efter tio dagar. (B) Isolat SGY001 i LBM, tio dagars tillväxt. (C) LBM med m-kresol, efter 
tio dagar. (D) Isolat SGY001 i LBM med m-kresol, tio dagars tillväxt. 

 

Precis som i föregående HPLC-analys kunde inte heller några nya toppar som skulle 

kunnat vara biodegraderingsprodukter upptäckas i kromatogrammen när isolat 

SGY001 odlats i LBM och m-kresol baserat på Fig. 16C och Fig. 16D. 

D 

C 
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4 Diskussion 

 

Den här studien bekräftade den relativa toxiciteteten av guaiacol och m-kresol mot 

jästsvampar. Alla fem jästisolaten var känsligare för m-kresol än guaiacol. Bergauer 

et al. (2005) som testade 32 jästisolat från åtta olika arter konstaterade att IC50 för 

guaiacol låg över 400 mg L-1 (3.22 mM) och för m-kresol låg IC50 på 43 mg L-1 (0.4 

mM). De fem jästsvamparna i detta examensarbete hade IC50-värden för guaiacol 

som låg mellan 19.3 och 50.7 mM, och IC50-värden för m-kresol mellan 2.0 och 

12.5 mM. Detta visar att de fem jästsvamparna som har valts ut genom att de tolere-

rade fenoliska substanser som finns i surlut hade en jämförelsevis hög tolerans mot 

guaiacol och m-kresol, eftersom 19.3–50.7 mM är högre än 3.22 mM guaiacol, och 

2.0–12.5 mM är högre än 0.4 mM m-kresol. 

 

Guaiacolförsöken visade att ett isolat, SGY001, hade mycket hög motståndskraft, 

som speglades i både den höga guaiacolkoncentration som krävdes för att döda alla 

celler och i det höga IC50-värdet (50.7 mM). De övriga två representanterna från 

Ascomycota (Candida argentea FGAA004 och Debaryomyces sp. FLYA002) utmärkte sig 

genom att de tålde mycket högre koncentrationer av guaiacol innan deras tillväxt 

märkbart hämmades. För Rhodotorula araucariae FMYH002b och Goffeauzyma gastrica 

FMYH004, som båda tillhör Basidiomycota, påverkades tillväxten redan vid låga guai-

acolkoncentrationer. 

Ingen av 322 studerade jästsvampar tillhörande Basidiomycota kunde växa i yeast ni-

trogen base medium (YNB) (Wickerham, 1951) till vilket guaiacol (8.1 mM) hade 

tillsatts (Sampaio, 1999). YNB är ett medium som saknar glukos, en lättillgänglig 

kolkälla. Istället innehåller det ett antal svårtillgängliga kolkällor (vitaminer och 

aminosyror). Jästcellerna i studien tvingades därför använda guaiacol som kolkälla. 

De kunde ha blivit stressade på grund av frånvaron av glukos i kombination med tox-

iciteten hos guaiacol, och därför kunde de inte tolerera en lika hög koncentration av 

guaiacol som jästsvamparna i detta arbete. I det här arbetet användes ett guaiacol-

innehållande odlingsmedium som även innehöll glukos (0.2% viktvolym). Koncent-

rationen av guaiacol (8.1 mM) i studien av Sampaio (1999) låg långt under IC50-

koncentrationen för de fem jästsvamparna (19.3–50.7 mM). Det betyder att jäst-

svamparna i detta arbete tolererade en mycket högre guaiacolkoncentration, vilket 

kan ha berott på närvaron av glukos i mediet. 
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Isolatet SGY001 hade också störst motståndskraft mot m-kresol i alla fyra försöken. 

Detta speglades i både den höga m-kresolkoncentration som krävdes för att döda alla 

celler (20 respektive 10 mM) och i det höga IC50-värdena (12.7 resp. 7.3 mM), för 

Försök 1 och 2 respektive Försök 3 och 4. Inhiberingskurvan för detta isolat skiljde 

sig från kurvorna för andra isolat. Cellernas tillväxt påverkades inte förrän vid högre 

koncentrationer av m-kresol, medan cellerna för de övriga jästisolaten påverkades 

direkt vid mycket låga koncentrationer av m-kresol som testades (2.5 mM). IC50 för 

Goffeauzyma gastrica (tidigare Cryptococcus gastricus) var lägst i både Försök 1 och 2 

samt Försök 3 och 4 (2.7 mM respektive 2.1 mM), alltså det var de känsligaste isola-

tet. Rhodotorula araucariae hade ett IC50 på 3.7 mM m-kresol i Försök 1 och 2, och ett 

IC50 på 2.7 mM i Försök 3 och 4. Dessa siffror stämmer väl överens med de som 

Bergauer et al. (2005) noterade för två Cryptococcus arter respektive för Rhodotorula 

creatinivora. Precis som i detta examensarbete fann de också att Cryptococcus hade 

lägre toleransnivå än representanter från Rhodotorula. När resultaten från Försök 1 

och 2 jämförs med resultaten för Försök 3 och 4 överensstämmer de i stora drag, 

men MIC och IC50-värdena är generellt högre i Försök 1 och 2 jämfört med dem i 

Försök 3 och 4. En förklaring till de olika MIC och IC50-värdena i Försök 1 och 2 

jämfört med Försök 3 och 4 (m-kresol) kan eventuellt härledas till spädningsförfa-

randet i Försök 3 och 4, då små volymer av stamlösningen (100 mM) tillsattes till 

mikrotiterplattan. Det är svårt att korrekt pipettera en liten volym, vilket gjorde det 

omöjligt att fastställa att en specifik volym hade tillsatts. En annan felkälla i Försök 4 

var att vätska skvätte över från en brunn till en annan när mikrotiterplattan skulle 

fästas på spektrofotometern. 

 

Ur HPLC-analysen kunde ingen biodegradering detekteras med SGY001 när den 

testades med guaiacol och m-kresol. Bergauer et al. (2005) undersöktes om de 32 

jäststammar som ingick i studien bröt ned de fenoliska substanserna. De konstate-

rade att guaiacol tillät tillväxt men bröts inte ned av någon av jäststammarna. m-

kresol assimilerades av ett fåtal jäststammar och alla tillhörde släktet Rhodotorula. 

Kanske hade Rhodotorula araucariae FMYH002b varit en lämplig kandidat för Gävle 

Strand och biodegraderingsförsök.  En möjlig biologisk förklaring till att SGY001 

inte bröt ned vare sig guaiacol eller m-kresol är att koncentrationerna som användes 

i biodegraderingsförsöket var för låga.  Jästcellerna undvek att använda de fenoliska 

substanserna som energi- och kolkälla, för glukos fanns närvarande, och med tiden 

blev allt fler jästceller resistenta. Att exponering för subletala koncentrationer kan 

leda till resistens kan vara en förklaring, vilket också omnämns av Hokken et al. 

(2019) eller att de hade nedärvd resistens mot de båda föroreningarna. 
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Därför utifrån en samlad bedömning kan, med tanke på HPLC-analysen, ingen av de 

prövade jästisolaten användas som in situ-metod på Gävle Strand Etapp 3 i dagsläget. 

Som nämndes tidigare går det inte heller att utesluta att någon av de fem jästisolaten 

potentiellt kan bryta ned guaiacol eller m-kresol. Om fler experimentella tester hade 

utförts för samtliga isolat hade det definitiva svaret kanske varit annorlunda. Det 

finns dock en långsiktig potential för Candida argentea FGAA004, Rhodotorula 

araucariae FMYH002b, Goffeauzyma gastrica FMYH004, Debaryomyces sp. FLYA002 

och SGY001 att de ändå skulle kunna användas för att sanera förorenade stadsområ-

den som Gävle Strand Etapp 3 i framtiden. 
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5 Slutsatser 

 

Utifrån den nya metoden som utvecklades under det här examensarbetet klarade 

samtliga isolat, Candida argentea stam FGAA004, Debaryomyces sp. stam FLYA002, 

Goffeauzyma gastrica stam FMYH004, Rhodotorula araucariae stam FMYH002b och 

SGY001, att växa i både guaiacol och m-kresol. Det går även att bekräfta att m-

kresol är den mest toxiska substansen för samtliga jästisolat. SGY001 var det isolat 

som klarade av att växa i de högsta guaiacol och m-kresolkoncentrationerna, men 

klarade dock inte av biodegradera någon av de två fenoliska substanserna. Utifrån en 

samlad bedömning baserat på resultaten gällande SGY001 kommer isolatet i dagslä-

get inte att kunna användas som in situ-metod på Gävle Strand Etapp 3. Det behöver 

göras fler studier för samtliga isolat och att det därför inte går att utesluta att någon 

av de fem jästisolaten kan komma att användas i framtiden för att sanera förorenade 

stadsområden. 
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Bilaga A  

Tabell A1a. Spädningsförfarande av 100 mM guaiacol i LBM 

Volym tillsatt per brunn i mikrotiterplattan [μL] 

LBM1 Odlingsrör med jäst-

celler2 

100 mM  

Guaiacol 

Slutgiltig koncentration av 

guaiacol i LBM [mM] 

0 100 100 50 

20 100 80 40 

40 100 60 30 

60 100 40 20 

80 100 20 10 

90 100 10 5 

95 100 5 2,5 

100 100 0 0 

 

 

Tabell A1b. Spädningsförfarande av 100 mM m-kresol i LBM 

Volym tillsatt per brunn i mikrotiterplattan [μL] 

LBM1 Odlingsrör med 

jästceller2 

100 mM  

m-kresol 

Slutgiltig koncentrat-

ion av m-kresol i LBM 

[mM] 

0 100 100 50 

20 100 80 40 

40 100 60 30 

60 100 40 20 

80 100 20 10 

90 100 10 5 

95 100 5 2,5 



 

 

100 100 0 0 

1 Lignin basal medium 

 

 

  Tabell A1c. Spädningsförfarande av 100 mM m-kresol i LBM 

Volym tillsatt per brunn i mikrotiterplattan [μL] 

LBM1 Odlingsrör med 

jästceller2 

100 mM  

m-kresol 

Slutgiltig koncent-

ration av m-kresol i 

LBM [mM] 

60 100 40 20 

70 100 30 15 

80 100 20 10 

90 100 10 5 

95 100 5 2,5 

98 100 2,5 1 

99 100 1 0,5 

100 100 0 0 

 
1 Lignin basal medium 

2 Se Avsnitt 2.2.1 
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