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Raps er et eksempel på en genetisk modificeret plante, der er resistent
over for glyphosat, det aktive stof i ukrudtsmidlet RoundUp.

Fosfor er et grundstof, der blandt andet findes i alle levende celler, hvor
det udgør et livsnødvendigt makronæringsstof. Fosfor forekommer almindeligvis som fosfat eller fosfatholdige forbindelser, det vil sige fosfor
med valensen +5. Fosfat indgår for eksempel i adenosin 5’-trifosfat (ATP),
cellernes bærer af kemisk energi. Fosfat indgår desuden i talrige andre
biologiske sammenhænge, eksempelvis i ribonukleotider og deoxyribonukleotider, byggesten for nukleinsyrerne RNA og DNA samt i fosfolipider, der
indgår i membraner og endelig i molekyler, som indgår i forskellige signalprocesser. I naturen findes fosfor også i en reduceret form med valensen
+3 i form af fosfonsyrer, i deprotoniseret form også kaldet fosfonater.
Et eksempel på en repræsentant for denne stofgruppe er glyphosat, det
aktive stof i ukrudtsmidlet RoundUp. I dette kapitel beskrives, hvordan
glyphosat nedbrydes, men også hvordan fosfonater syntetiseres i naturen.

Fosfonsyrer er almindelige i naturen og de findes
blandt andet i forskellige bakterier, protozoer
(encellede eukaryote organismer), svampe, skaldyr,
insekter med flere. Undertiden finder man fosfonat
i pattedyr, hvor det menes at stamme fra diæten.
Nogle organismer indeholder en betydelig mængde
af fosfonater, således i visse søanemonearter, hvor
fosfonat-fosfor udgør halvdelen af organismens
totale fosforindhold.

STRUKTUR
Fosfonsyrer er karakteriseret ved at indeholde en
carbon-fosfor binding i modsætning til fosfatestre,
der indeholder carbon-oxygen-fosforbindinger. Den
simpleste fosfonat er methylfosfonat, hvis tilsvarende fosfatester er methylfosfat. Blandt de naturligt
forekommende fosfonater kan man sammenligne
2-aminoethylfosfonat med ethanolaminfosfat (figur 1).
Carbon-fosforbindingen er ganske stabil og der kræves hårdhændet kemisk behandling for at bryde den.
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Methylfosfonat vs methylfosfat, 2-aminoethylfosfonat vs
ethanolaminfosfat

FUNKTION OG BIOSYNTESE
Trods den betydelige forekomst af fosfonater i naturen kendes stofgruppens biologiske funktion ikke
fuldstændigt, men det almindeligst forekommende
naturlige fosfonat, 2-aminoethylfosfonat, spiller hos
nogle få organismer en vigtig rolle som komponent
i lipider, byggestenene i membraner. I de tilfælde
kaldes det fosfonolipid mens det store flertal af

Figur 1. Sammenligning af kemiske
strukturer af fosfonsyrer (methylfosfonat,
2-aminoethylphosphonat) og fosfatestre
(methylfosfat, ethanolaminfosfat).

øvrige organismer har opbygget membraner
med fosfolipid. Der er ikke nogen på nuværende
tidspunkt, der kan forklare, hvorfor denne forskel
er opstået, eller hvad fordelen kunne være, men
det er oplagt at antage, at der MÅ være en grund.
En sammenligning mellem fosfonolipid og fosfolipid ses i figur 2. Fosfonsyrer indgår endvidere i
nogle polysaccharider (kæder af sukkerstoffer) og
i nogle proteiner, hvor fosfonsyren er hæftet på
et sukkerstof. Andre fosfonsyrer er antibiotika. De
syntetiseres af bakterier eller svampe og menes at
have beskyttende virkning over for andre mikroorganismer. Eksempler på antibiotika er fosfomycin
og fosfonothrixin (figur 2).
I naturen syntetiseres fosfonat ved en enkelt
enzymkatalyseret reaktion. Her omdannes fosfoenolpyruvat, en forbindelse som indgår i glycolysen,
til produktet fosfonopyruvat. Fosfonopyruvat kan
derefter videreomdannes til 2-aminoethylfosfonat
(figur 3).
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Fosfolipid vs fosfonolipid, struktur af fosfomycin og fosfonothrixin.

Figur 2. Sammenligning af kemiske strukturer af fosfolipid og fosfonolipid og eksempler på strukturer af to naturligt
forekommende fosfonatindeholdende antibiotika.

PEP mutase reaktion og syntese af 2-aminoethylfosfonat

Figur 3. Biosyntese af 2-aminoethylfosfonat. Fosfoenolpyruvat (PEP), som dannes fra glukose i glycolysen er udgangspunktet for syntesen. Enzymet PEP mutase flytter fosfatgruppen fra en hydroxylgruppe til carbon hvorved der dannes en
C-P binding i produktet fosfonopyruvat. Derefter fraspaltes der carbondioxid fra fosfonopyruvat under dannelse af fosfonoacetaldehyd. Endelig sker der en transaminering og der dannes 2-aminoethylfosfonat. I en transaminering skifter en
carbonylgruppe og en aminogruppe plads. Derved omdannes carbonylgruppen i fosfonoacetaldehyd til en aminogruppe,
mens det andet substrat, aminosyren alanin omdannes til den tilsvarende carbonylforbindelse pyruvat.
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Kunstigt fremstillede fosfonsyrer

Figur 4. Eksempler på strukturer af kunstigt fremstillede fosfonater. ATMP [aminotris(methylenephosphonsyre)]
anvendes som antikorrosionsmiddel og til at forebygge kedelsten, sarin er en nervegift, zoledronsyre anvendes i
behandling af osteoporose og visse kræftformer, glyphosat er et herbicid.
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KUNSTIGT FREMSTILLEDE FOSFONSYRER

BIOLOGISK NEDBRYDNING

Fosfonsyrer er en særdeles vigtig stofgruppe, der
anvendes i medicinsk og bioteknologisk forskning og
produktion samt i agroindustrien og i den kemiske
industri. Hvad angår mængde er de vigtigste fosfonater ukrudtsmidler og detergenter, men fosfonater
har utallige specialanvendelser for eksempel som
antikorrosionsmidler. Nervegasserne sarin og VX er
ligeledes fosfonater. Den sandsynligvis bedst kendte
fosfonatforbindelse er glyphosat, den aktive ingrediens i ukrudtsmidlet RoundUp. Glyphosat betegnes
undertiden som et ”sikkert” ukrudtsmiddel, idet det
hurtigt inaktiveres i miljøet. Denne inaktivering består dels i binding til jordpartikler, dels ved spaltning
til andre forbindelser, som beskrevet nedenfor. Eksempler på kunstige fosfonater ses i figur 4. Ganske
store mængder af kunstigt fremstillede fosfonater
ender i miljøet. Det anslås, at omkring 85.000 tons
af sådanne forbindelser årligt sendes ud i Nordamerika og i Europa, og miljøorganisationer udtrykker
jævnligt frygt for stoffernes stabilitet og eventuelle
miljømæssige giftpåvirkning (økotoxicitet).

Normalt kan den del af fosfonaterne, der indeholder carbon- og eventuelt nitrogenatomer, ikke
anvendes af organismer i naturen. En del mikroorganismer er imidlertid i stand til at spalte en C-P
binding, idet disse mikroorganismer indeholder
enzymer eller enzymsystemer, der kan katalysere
reaktionen. Fordelen for mikroorganismen er, at
den derved kan omdanne fosfonat til fosfat, som
den kan bruge direkte i sit stofskifte. Dette er
særligt en fordel, hvis der ikke er fosfat til stede i
mikroorganismernes omgivelser. Blandt de mikroorganismer, der er i stand til at nedbryde fosfonater
er artsgrupper som for eksempel Arthrobacter,
Pseudomonas, Rhizobium, Agrobacterium, Klebsiella og Escherichia, samt nogle patogene (sygdomsfremkaldende) bakterier. Ud over E. coli er det
Campylobacter jejuni der kan inficere fjerkræ samt
Helicobacter pylori som er ansvarlig for udvikling af
sår i mavesækken og tolvfingertarmen.
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Biologisk nedbrydning sker ved en af tre forskellige
mekanismer (figur 5). Den simpleste mekanisme,
hvor en C-P binding brydes af enzymet fosfonat fosfohydrolase, kræver dannelse af en carbonylgruppe
på carbon 2 (regnet fra fosforatomet). Denne

mekanisme er derfor begrænset til stoffer, der har
enten en carbonylgruppe eller en anden funktionel
gruppe, der kan omdannes til en carbonylgruppe.
Det kan for eksempel være en aminogruppe som
kan transamineres under dannelse af en carbonyl-

C-P bindingskløvende mekanismer

Figur 5. Enzymatisk katalyserede reaktioner, der nedbryder fosfonater. I den hydrolytiske spaltning af 2-aminoethylfosfonat
sker der først en transaminering så fosfonaten omdannes til den tilsvarende carbonylforbindelse, 2-fosfonoacetaldehyd. 2-fosfonoacetaldehyd bindes derefter til det næste enzym, hvor hydrolyse af C-P bindingen sker og der dannes fosfat og acetaldehyd. I den oxidative spaltning sker der først en oxidation af 2-aminoethylfosfonat således, at der indføres en hydroxylgruppe på
carbon 1 i en reaktion der katalyseres af en oxygenase. Oxygenaser er enzymer, der bruger molekylært oxygen som et substrat.
I dette tilfælde ender kun det ene oxygenatom i fosfonatforbindelsen. Det andet oxygenatom bruges til at oxidere 2-ketoglutarat, som omdannes til succinat og carbondioxid. Denne dannede forbindelse, 2-amino-1-hydroxyethylfosfonat er derefter substrat for det efterfølgende enzym, som også er en oxygenase. Her flyttes fosfonsyregruppen først over på hydroxyl-oxygenet
så der dannes en fosfatester, som derefter hydrolyseres. I reaktionssekvensen, der katalyseres af C-P lyase reaktioner omdannes
2-aminoethylfosfonat til N-ethylacetamid og fosfat i en sekvens bestående af otte enzymkatalyserede reaktioner.
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Et bakterielt gen, der koder for EPSPsyntase, kan indsættes i en værdifuld
plante ved hjælp af genteknologiske
metoder. Den kulturafgrøde, som man
ønsker at dyrke i stor målestok, bliver
derved resistent over for glyphosat. Når
man efterfølgende sprøjter marken med
glyphosat, udryddes alle andre planter
på marken.
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gruppe. Alternativt kan en carboxylsyre reduceres
til en carbonylgruppe. 2-aminoethylfosfonat er et
modelsubstrat for denne mekanisme.
En anden mekanisme, som udelukkende kan nedbryde 2-aminoethylfosfonat, består i oxidation af
carbon 1 hvorved der introduceres en hydroxylgruppe under dannelse af 2-amino-1-hydroxy-ethylphosphonat i en proces, hvori der indgår molekylært
oxygen samt 2-ketoglutarat og Fe(II)-ion. 2-amino1-hydroxy-ethylphosphonat omdannes derefter
til fosfat og aminosyren glycin i en proces, som
katalyseres af et andet enzym. Også denne proces
kræver molekylær oxygen og Fe(II)-ion.
Den tredje mekanisme udføres af enzymsystemet
C-P lyase. Betegnelsen ”lyase” indikerer, at et
enzym spalter en kemisk binding. Det, der spaltes,
er nævnt lige foran ”lyase”. C-P lyase er derfor et
enzym der spalter en C-P binding. Det har vist sig,
at C-P lyase er et enzymsystem, der indeholder 14

forskellige proteiner, som alle er nødvendige for at
cellen kan optage og omdanne fosfonat til fosfat.
Ti af proteinerne er enzymer, der katalyserer seks
kemiske reaktioner, som vi skal se nærmere på
nedenfor.

GENETISK ORGANISERING AF C-P LYASE
KODENDE GENER
Som nævnt kræver nedbrydning af fosfonat ved
hjælp af C-P lyase 14 proteiner. Disse proteiner
kodes for af 14 gener, der er lokaliseret i en såkaldt
operon. Det vil sige de 14 gener ligger i forlængelse af hinanden på kromosomet, og de aflæses
(transkriberes) som en enhed fra en promoter lokaliseret umiddelbart foran det forreste gen, phnC.
De 14 gener betegnes phnCDEFGHIJKLMNOP. De
14 gener koder for proteiner der er nødvendige, for
at fosfonater kan transporteres ind i cellen og for
enzymer, der varetager den videre forarbejdning
(figur 6).
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Figur 6. phn operonstruktur og -organisering. Hvert enkelt gen er vist som en farvet kasse. De tre gener markeret med rødt
(phnCDE) koder for et såkaldt transportsystem, som er ansvarlig for, at fosfonater transporteres ind i cellen. phnF genet
er markeret med gult. Det koder sandsynligvis for et protein, som er involveret i regulering af udtrykket af phn operonen.
De resterende 10 gener, der er markeret med blåt, koder for enzymer, som omdanner fosfonat-fosfor til fosfat-fosfor. Den
præcise funktion af hvert genprodukt er ikke kendt i detaljer. Transkription af phn operonen starter i promoteren (pr) som
er lokaliseret umiddelbart foran phnC genet. Her bindes enzymet RNA polymerase som derefter aflæser DNA-strengen
indeholdende koden for den 14 genprodukter. Når RNA polymerase når hen til enden af operonen umiddelbart efter phnP
genet ophører transkriptionen og der er dannet et phn mRNA. Dette mRNA oversættes (translateres) derefter på ribosomerne og proteinerne syntetiseres. Nogle af generne i DNA molekylet er forskudt en smule. Det skyldes, at generne overlapper hinanden. For eksempel begynder kodningen af phnH genet inde i phnG genet. Denne form for overlap eller kobling
betyder sandsynligvis, at genprodukterne syntetiseres i bestemte relative mængder.
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GLYPHOSAT – BIOLOGISK FUNKTION
Glyphosat hæmmer aktiviteten af et enzym (EPSP
syntase) i biosyntesen af de aromatiske aminosyrer
tyrosin, fenylalanin og tryptofan (figur 7). Forbindelsen hæmmer kun det enzym, der findes i planter,
hvorimod aktiviteten af enzymet i for eksempel
bakterier er upåvirket af glyphosat. Det er netop
denne forskel mellem plante- og bakterieenzym i
sensitivitet af EPSP syntase mod glyphosat, som udnyttes i agroindustrien. Ved hjælp af genteknologiske metoder introduceres et bakterielt gen kodende

for EPSP syntase i en værdifuld afgrødeplante.
Planten bliver derved resistent over for glyphosat.
Ved sprøjtning med glyphosat udryddes alle andre
planter på marken. Genetisk modificerede planter,
der er resistente over for glyphosat, er blandt andre
soya, majs, sukkerroe, bomuld samt raps og flere er
under udvikling.

Glyphosats hæmningsmekanisme

Figur 7. Glyphosats hæmningsmekanisme. Glyphosat hæmmer et
specifikt enzym i biosyntesen af aromatiske aminosyrer. Enzymet (EPSP
syntase) katalyserer påhæftning af enolpyruvat på shikimisyre-3-fosfat
under dannelse af 5-enoylpyruvylshikimisyre-3-fosfat. Glyphosat minder i
struktur om substratet fosfoenolpyruvat (PEP) hvilket betyder, at glyphosat
kan bindes til det aktive sæde i EPSP syntase, hvor PEP normalt binder. Enzymet kan imidlertid ikke udføre den katalytiske proces med glyphosat, hvorfor
enzymets aktivitet hæmmes.
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GLYPHOSAT – BIOLOGISK NEDBRYDNING
Selv om ukrudtsmidlet RoundUp har udbredt anvendelse på marker, i parker og i haver, er vores viden om stoffets skæbne i naturen forholdsvis ringe.
Den præcise kemiske mekanisme (eller mekanismer)
hvorved glyphosat nedbrydes, er stadig ikke kendt
i detaljer. Glyphosat nedbrydes via to reaktionsveje
(figur 8). Enten spaltes C-P bindingen under dannelse af fosforsyre (eller fosfat) og sarcosin. Denne
spaltning katalyseres af enzymet C-P lyase. Sarcosin

kan videre nedbrydes af bakterier, mens fosfaten
kan bruges i bakteriens stofskifte. Alternativt spaltes en N-C binding under dannelse af aminomethylfosfonat (AMPA) og glyoxylsyre. AMPA forbliver
i jorden eller nedbrydes videre af jordbakterier.
AMPA nedbrydes muligvis ad flere reaktionsveje.
Den bedst kendte proces, hvorved fosfat dannes,
indeholder otte reaktioner og kræver et større antal
enzymer (figur 9).

Alternative reaktionsveje for nedbrydning af glyphosat

Figur 8. Biologisk nedbrydning af glyphosat. Glyphosat nedbrydes i naturen via to forskellige reaktionsveje. I den ene spaltes C-P
bindingen under dannelse af fosfat og sarcosin. I den anden dannes
der aminomethylfosfonat (AMPA) og glyoxylsyre. AMPA nedbrydes
derefter via en sekvens af reaktioner som er beskrevet i figur 9.
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Nedbrydning af AMPA

Figur 9. Biologisk nedbrydning af AMPA. Fosfonat-fosforatomet er angivet med et rødt P for at gøre det lettere at følge det
rundt i reaktionerne. For at AMPA (forbindelse 1) kan nedbrydes, må der først ske en acetylering ved hjælp af acetylcoenzymA, hvorved der dannes N-acetyl-AMPA (forbindelse 2). Denne reaktion katalyseres af phnO genproduktet. Derefter
reagerer N-acetyl-AMPA med ATP og der dannes forbindelse 3. Denne reaktion katalyseres højst sandsynligt af et enzymkompleks bestående af phnGHIJK genprodukterne. Derefter hydrolyseres de to yderste fosfatgrupper af forbindelse 3 og
der dannes forbindelse 4 i en reaktion der katalyseres af phnM genproduktet. Forbindelse 4 er derefter substrat for enzymkomplekset beskrevet før (phnGHIJK genprodukterne) som nu bryder C-P bindingen under dannelse af N-methylacetamid
(forbindelse 5) og forbindelse 6, som indeholder en cyklisk fosfodiester. Den cykliske forbindelse åbnes ved hydrolyse og der
dannes forbindelse 7 i en reaktion, der katalyseres af phnP genproduktet. Derefter fosforyleres forbindelse 7 ved hjælp af
ATP og der dannes forbindelse 8 i en reaktion, der katalyseres af phnN genproduktet. Nu har alle phn genprodukterne fået
tildelt en funktion, bortset fra phnL genproduktet. phnL genproduktet kan muligvis deltage i de reaktioner, som katalyseres
af det enzymkompleks, der kodes af phnGHIJK generne. For at der kan dannes fosfat må der ske en fraspaltning fra forbindelse 8. Det kan ske ved at inkludere to reaktioner, der ikke kodes for af phn operonen. Forbindelse 8 kan således indgå
i et antal reaktioner, hvor de to fosfatgrupper udskiftes med en base. Denne base kan for eksempel være adenin. I dette
tilfælde dannes der adenosin 5’-monofosfat (AMP) og difosfat. Difosfaten kan derefter hydrolyseres til fosfat og omdannelsen af fosfonat-fosfor til fosfat-fosfor er komplet.
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ENZYMKOMPLEKS I
FOSFONATNEDBRYDNING
Nogle af enzymerne i reaktionsvejen beskrevet i figur
9 er blevet karakteriseret. phnH og phnP genprodukterne er krystalliserede og deres tredimensionelle struktur bestemt. Endvidere har det vist sig, at
reaktionerne, der omdanner forbindelse 2 til 3 og
forbindelse 4 til 5 og 6, katalyseres af et proteinkom-

pleks. Dette proteinkompleks består af fem forskellige proteiner, som kodes for af phnGHIJK generne.
De fem proteiner forbliver samlet ved forskellige
metoder til renfremstilling af protein. De enkelte
proteiner holdes derfor fast sammen i komplekset.
De enkelte komponenter i komplekset kan adskilles
og påvises ved gelektroforese (figur 10).

Gelelektroforese af Phn-enzymkompleks

MW (kDa)

70
55
40
35

phnl
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phnK

25

phnH

15
phnG

Trods næsten 40 års udbredt anvendelse ved vi
bemærkelsesværdigt lidt om glyphosats skæbne og
biologiske nedbrydning. De forskningsresultater,
der er præsenteret her, er opnået inden for de seneste tre-fire år. Der hersker fortsat nogen uenighed blandt danske forskere om den miljømæssige
betydning af glyphosat, men det vil naturligvis være
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Figur 10. Gelelektroforetisk analyse af et proteinkompleks (PhnGHIJK) som indgår i C-P lyasereaktionerne. Det oprensede protein behandles med
detergent, hvorved de enkelte enheder separeres.
Derefter separeres de forskellige proteiner i et
gelmateriale hvorpå der er lagt et elektrisk felt.
Proteinerne separeres på grundlag af deres størrelse
således, at de mindste proteiner vandrer hurtigst.
Efter endt elektroforese farves de enkelte proteiner,
som derefter fremtræder som blå eller violette bånd.
Ved at sammenligne forløbet af en markørblanding
indeholdende proteiner af kendt størrelse med
forløbet af PhnGHIJK kompleksets proteiner, kan
størrelsen af de enkelte proteiner bestemmes. De
enkelte proteinbånd blev derefter klippet ud af gelen
og videre analyseret ved massespektroskopi, hvorved
de med sikkerhed kunne identificeres. Til venstre ses
en bane med markørproteiner og deres størrelse er
angivet i kilodalton (en dalton svarer til en sjettedel af massen af et carbonatom). (MW: molecular
weight). Til højre ses resultatet af elektroforese af
PhnGHIJK komplekset og identiteten af de enkelte
bånd er angivet.

en fordel at være på forkant med udviklingen, og at
søge at opnå mere detaljeret viden om stoffets biologiske skæbne. Sådanne studier vil samtidig kunne
danne grundlag for udvikling af bakteriestammer
med forbedrede egenskaber for nedbryning af
fosfonater.
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