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Mariene microalgen 
 

Bij het woord algen wordt al snel gedacht aan slijmerig en draderig spul op sloten of groene 
drab op vijvers. En dat is geheel terecht: op warme en zonnige dagen groeien algen als kool 
en kunnen ze een verstikkende deken op het wateroppervlak vormen. Echter, algen komen 
in veel meer verschijningsvormen en plaatsen voor. Vooral de oceanen en zeeën herbergen 
een keur aan soorten en maten. Zo zijn er grote zeewieren (macroalgen of kelpen) die dertig 
meter lang kunnen worden en als slappe bomen met het water meedeinen. Echter, de groep 
van zoutwater (mariene) algen bestaat voornamelijk uit eencellige soorten die ook wel 
microalgen of (fyto)plankton worden genoemd. Met het blote oog zijn ze onzichtbaar maar 
onder de microscoop kom je de meest uiteenlopende creaturen tegen (Fig. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Mariene microalgen komen in vele verschillende verschijningsvormen voor. Boven) eencellige algen gezien door een 
lichtmicroscoop (www.io-warnemuende.de, www.io-warnemuende.de, www.shigen.nig.ac.jp, http://starcentral.mbl.edu, 
www.answers.com, www.keweenawalgae.mtu.edu). Onder) zelfde algen als boven maar dan gezien m.b.v. elektronenmicroscopie 
(www.io-warnemuende.de, www.whoi.edu, www.aad.gov.au. www.botany.unimelb.edu.au, www.answers.com, www.lbm.go.jp). 
 
 
 
Tot voor kort werd de rol van microalgen voor het leven op aarde danig onderschat en hun 
invloed op de mensheid werd als marginaal bestempeld. Dat kwam vooral doordat het leven 
van de microalg zich in een totaal andere omgeving afspeelt dan het onze. 
Onderzoeksinteresse ging dan ook grotendeels uit naar planten en dieren die veel dichter bij 
ons staan. Tegenwoordig wordt daar heel anders over gedacht en realiseert men zich dat 
microalgen invloed uitoefenen op en in vrijwel ieder ecosysteem, inclusief dat van de mens.  

Net als planten gebruiken ook microalgen licht en CO2 om te groeien en geven ze 
tegelijkertijd zuurstof af aan de omgeving. Er wordt geschat dat ongeveer 50% van de 
zuurstofproductie op aarde voor rekening komt van deze microalgen! De opgenomen CO2 
wordt gebruikt om allerlei essentiële biomoleculen te maken die nodig zijn om onder 
andere celwanden, DNA en eiwitten op te bouwen. Door hun vermogen om organische 
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bouwstenen te maken uit van licht en CO2, vormen microalgen een uitstekende voedselbron 
voor het leven in zeeën en oceanen. Ze worden dan ook begraasd door vele mariene dieren 
variërend van minuscule koud-water kreeftjes (krill) tot grote tropische koralen. Daarnaast 
bezetten microalgen een onmisbare positie in de kringloop van zowel organische (zoals 
zwavel, koolstof, stikstof) als anorganische elementen (zoals ijzer, koper, mangaan). De 
combinatie van verschillende leefomgevingen, omzettingscapaciteiten en milieufactoren 
hebben er toe geleid dat de microalgen een zeer diverse groep vormt; tot nu toe zijn er 
tussen de 36.000 en 50.000 soorten beschreven en er wordt zelfs geschat dat het werkelijke 
aantal kan oplopen tot 10.000.000.  

Door hun eigenschap om zonlicht als energiebron te gebruiken, kunnen microalgen 
feitelijk in alle zeeën en oceanen voorkomen; van de warme tropen tot aan de ijskoude 
poolgebieden. Mede hierdoor vormen ze de voedingsbasis van elk ecosysteem in de 
mariene omgeving. Om zich te beschermen tegen begrazing, hebben microalgen een scala 
aan structuren en strategieën ontwikkeld variërend van extracellulaire stekels, glazen hulzen, 
kalkschalen, houtbepantsering en langgerekte vormen tot samenlevingsverbanden in ketens 
en slijmbollen (Fig. 2).  
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Figuur 2: Beschermingsstrategieën van microalgen tegen begrazing. a) extracellulaire stekels (www.io-warnemuende.de). b) 
celwand van kalkschalen (www.biol.tsukuba.ac.jp). c) celwand van glas (www.io-warnemuende.de). d) bepantsering met cellulose 
(hout) platen (www.aad.gov.au). e) aannemen van een langgerekte vorm (www.keweenawalgae.mtu.edu). f) samenleven in een 
slijmbol (http://dissertations.ub.rug.nl). g) samenleven in ketenverband (www.keweenawalgae.mtu.edu).  
 
 
 
Als een microalg ten prooi valt aan vraat of gewoon sterfte, wordt deze voor het overgrote 
deel verteerd door de grazers of afgebroken door bacteriën, waardoor zijn onderdelen weer 
terug worden gebracht in de biologische kringloop. Een klein deel blijft echter 
onverteerbaar voor bacteriën (zoals bijvoorbeeld de glazen huls of de kalkschaal met 
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allerlei biomoleculen erin verwerkt) en zinkt naar de diepe en donkere zones van de oceaan 
waardoor het voor zeer lange tijd niet terugkeert in de biologische kringloop. Als bacteriën 
meer tijd en vooral zuurstof hadden, zouden ze ook de laatste onverteerde delen kunnen 
afbreken. Maar omdat de behuizing van veel algen relatief zwaar is (glas is bijvoorbeeld 
veel zwaarder dan water) zinken overblijfselen van microalgen zo snel de diepte in, dat 
deze verdwijnen voordat bacteriën er iets mee kunnen uitrichten. Deze overblijfselen 
kunnen dan voor duizenden jaren in deze dieptes blijven zitten zonder dat ze terugkeren in 
de biologische kringloop. Omdat microalgen CO2 uit de atmosfeer hebben gebruikt om 
deze biomoleculen te bouwen, is het resultaat hiervan dus eigenlijk dat die CO2 (in de vorm 
van biomoleculen) met de dode microalg wordt meegesleurd naar donkere, soms 
zuurstofloze dieptes. Hierdoor ligt er voor miljarden tonnen aan atmosferische CO2 
opgeslagen op de bodem van de oceanen. Omdat er met elke vastgelegd CO2 molecuul een 
zuurstof molecuul wordt geproduceerd, is het gevolg van dit proces dat er netto meer 
zuurstof wordt geproduceerd dan verbruikt. Zodoende zijn mariene microalgen voor een 
groot deel verantwoordelijk voor de handhaving van de atmosferische CO2 en het 
zuurstofniveau. En aangezien CO2 een broeikasgas is, is dit proces erg belangrijk voor de 
warmteregulatie van de aarde. Microalgen vormen dus een onmisbare schakel in het 
tegengaan van het broeikaseffect.  
 
 
Fotosynthese 
 

Fotosynthese is het proces waarbij CO2 (anorganische of ‘dode’ koolstof) uit de lucht wordt 
gebruikt om biomoleculen (organische of ‘levende’ koolstof) op te bouwen met behulp van 
lichtenergie. Dit gebeurt in de chloroplast (bladgroenkorrel) die is opgebouwd uit 
membraanzakjes, de thylakoiden. In de membranen van deze zakjes (de 
thylakoidmembranen) zit het fotosynthetisch apparaat dat er voor zorgt dat lichtenergie 
wordt omgezet in biologisch bruikbare energie (Fig. 3).  

Tijdens fotosynthese wordt licht geabsorbeerd door pigmentmoleculen (chlorofyl) 
wat vervolgens naar eiwitten met de actieve centra van het fotosynthetisch apparaat wordt 
gesluisd. Hier wordt de energie gebruikt om watermoleculen te splitsen in zuurstof, die de 
cel uit diffundeert, en hoog energetische elektronen, die opgevangen worden door een 
eerste elektronenacceptor. Deze acceptor geeft de elektronen door aan een volgende 
acceptor en via een keten van aaneengesloten acceptormoleculen (de elektronen 
transportketen of ETK) belanden ze bij de laatste acceptor die ze overdraagt aan de 
terminale elektronenacceptor (NADP dat dan NADPH wordt). Tijdens de gang van 
elektronen door de ETK komt er per overdracht steeds een bepaalde hoeveelheid energie 
vrij die wordt gebruikt om protonen het thylakoidzakje binnen te pompen. Hierdoor ontstaat 
er een concentratieverschil in protonen tussen de binnen- en buitenkant van de thylakoid en 
is de lichtenergie in feite vastgelegd als een concentratiegradiënt over de 
thylakoidmembraan. De protonen kunnen dan via een ATP-ase (biologische dynamo), met 
hun concentratieverschil mee, weer terug naar buiten stromen waarbij ze de dynamo 
aandrijven. De energie die deze dynamo hierbij opwekt, wordt opgeslagen in bio-
energetische moleculen (ATP). ATP reist vervolgens af naar de plaats waar nieuwe 
biomoleculen worden gebouwd om daar energie te leveren voor het vastleggen van CO2. 
De eerder aangemaakte NADPH brengt hier zijn opgevangen elektronen naar toe om de 
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vastgelegde CO2 verder om te zetten in bruikbare biomoleculen (zoals suikers). De lege 
ATP (=ADP) en NADPH (=NADP) gaan dan weer terug om nieuwe energie en elektronen 
op te halen zodat een volgende CO2 vastgelegd kan worden om wederom een biomolecuul 
op te bouwen. Het is hierbij van essentieel belang dat zowel de ATP als NADPH constant 
geleegd worden. Gebeurt dit niet, dan loopt het protonengradiënt te hoog op waardoor er 
geen protonen meer het thylakoidzakje in kunnen en lopen de ETK’s vast wat weer leidt tot 
hapering van de fotosynthesemachinerie met alle gevolgen van dien (verderop beschreven).  
 

 
 
Figuur 3: Fotosynthese vindt plaats in het membraan van de thylakoidzakjes die zich in de chloroplast bevinden. Hierbij wordt 
lichtenergie geabsorbeerd door chlorofyl die het weer doorsluist naar het actieve centrum. Deze gebruikt de lichtenergie om water 
te splitsen in zuurstof (O2) en elektronen (e-). De vrijgekomen elektronen worden opgevangen door de eerste elektronenacceptor. 
Dit molecuul geeft ze weer aan een volgende elektronenacceptor die ze op zijn beurt ook weer doorgeeft aan de volgende 
elektronenacceptor. Aan het eind worden de elektronen opgevangen door de terminale elektronenacceptor NADP (en wordt dan 
NADPH) Tijdens het doorgeven van de elektronen via deze keten van elektronenacceptoren (ook wel elektronen transportketen 
genoemd), worden protonen van buiten naar binnen gepompt. Door het concentratieverschil willen ze weer terug naar buiten en dat 
kan alleen via APT-ase; een moleculaire dynamo. De dynamo wordt aangedreven door de stroom van protonen waarbij de ATP-
ase bio-energetische moleculen produceert (ATP). De gemaakte NADPH en ATP worden vervolgens gebruikt om CO2 vast te 
leggen waaruit weer biomoleculen kunnen worden opgebouwd. De lege NADP en ADP gaan dan terug naar de 
thylakoidmembraan om weer elektronen en energie op te vangen om een volgende CO2 vast te leggen. 

 
 
Het gevaar van ultraviolette straling 
 

Omdat microalgen voor hun energiebehoefte afhankelijk zijn van zonlicht, zitten ze vaak 
dicht bij het wateroppervlak. Echter een excessieve hoeveelheid zonlicht kan schadelijk zijn 
voor de algencel. In zo’n situatie wordt er meer NADPH en ATP aangemaakt dan dat er 
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gebruikt wordt waardoor de volle moleculen zich ophopen en er gebrek ontstaat aan lege 
equivalenten. Aangezien de elektronen hierdoor niet meer kunnen worden overgedragen op 
NADP, resulteert dit in het vastlopen van de elektronenstroom in de ETK. In deze situatie 
biedt zuurstof zich aan als alternatieve elektronenacceptor waardoor de aanmaak van 
zuurstofradicalen of reactieve oxiradicalen (ROS, Fig. 4) wordt geïnitieerd. Deze agressieve 
zuurstofintermediairen hebben het vermogen om te reageren met essentiële biomoleculen 
als DNA, eiwitten en membraanlipiden (waaruit de thylakoid is opgebouwd) met als gevolg 
dat de levensvatbaarheid van de cel achteruit gaat tot de dood er zelfs op kan volgen.  

Wanneer een microalg zich aan het wateroppervlak bevindt, wordt deze niet alleen 
blootgesteld aan fotosynthetisch bruikbare straling, maar ook aan biologisch gevaarlijke 
ultraviolette straling (UVR). Deze hoogenergetische straling heeft het vermogen om vitale 
biomoleculen te beschadigen waardoor UVR metabolische processen kan dwarsbomen, 
waaronder de werking van het fotosynthetische sleutelenzym Rubisco. Deze metabolische 
achteruitgang heeft tot gevolg dat NADPH en ATP minder gebruikt worden waardoor de 
ETK’s volstromen met energie en elektronen en zuurstof zich weer aanbiedt als alternatieve 
elektronenacceptor. Dus naast directe schade aan belangrijke biomoleculen, stimuleert 
UVR ook extra aanmaak van ROS wat desastreuze gevolgen kan hebben voor de cel. 
 
Reactieve zuurstoffen 
 

Als een zuurstofmolecuul een elektron opneemt van de vastgelopen ETK, ontstaat er eerst 
het superoxide radicaal (Fig. 4). Deze reactie vindt vaak meerdere malen plaats waardoor er 
veel superoxide moleculen tegelijk ontstaan. Het superoxide kan dat extra elektron afgeven 
aan een tweewaardig metaal kation; een metaalion dat meerdere ladingen kan hebben 
waardoor deze makkelijk een elektron kunnen opnemen en afgeven zoals bijvoorbeeld ijzer 
(Fe2+/Fe3+) of koper (Cu+/Cu2+). Door deze eigenschap kunnen de tweewaardige mataal 
kationen niet alleen elektronen opnemen van superoxide radicalen (waardoor het radicaal 
weer een gewoon zuurstofmolecuul wordt), maar deze ook weer doorgeven aan een andere 
superoxide molecuul waardoor waterstofperoxide ontstaat. 
 

Figuur 4: Het ontstaan van zuurstofradicalen. Door bijvoorbeeld UVR-geïnduceerde schade aan belangrijke biomoleculen, kan het 
voorkomen dat de aanmaak van lege terminale elektronenacceptoren stil komt te liggen. Hierdoor lopen elektronen transportketens 
vast en kiezen de elektronen voor een alternatieve terminale acceptor: zuurstof. Dit leidt tot de vorming van het superoxide 
radicaal. Deze radicalen kunnen het opgenomen elektron afstaan aan een tweewaardig metaal kation (waardoor het weer zuurstof 
wordt, bovenste kringetje) dat het vervolgens doorgeeft aan een ander superoxide radicaal waardoor er waterstofperoxide ontstaat. 
Als ook deze nog een elektron ontvangt van een tweewaardige metaal kation, ontstaat er het zeer agressieve hydroxyl radicaal.  
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Superoxide en waterstofperoxide zijn gematigd reactief maar omdat het tweewaardige 
metaal kation elektronen blijft doorgeven en niet alleen aan superoxides, maar ook aan de 
nieuwgevormde waterstofperoxides, ontstaat er uiteindelijk het hydroxyl molecuul: het 
meest reactieve molecuul denkbaar in de biologie dat met alles reageert! Het doorgeven van 
elektronen met behulp van tweewaardige kationen wordt de Haber-Weiss/Fenton cyclus 
genoemd. Dit moet dus koste wat kost vermeden worden; om te overleven is het tenslotte 
van eminent belang dat de alg voorkomt dat het hydroxyl radicaal gevormd wordt. 
 
 
Bescherming tegen ROS 
 
Antioxidanten 
Om zich te beschermen tegen de destructieve werking van reactief zuurstof, beschikken 
microalgen over een netwerk van antioxidanten (= anti-reactief zuurstof). Dit is een 
samenspel tussen enzymatische en niet-enzymatische radicaalruimers die er samen zorg 
voor dragen dat de reactieve zuurstoffen worden omgezet in water (Fig. 5). Omdat het 
hydroxyl radicaal zo snel en heftig reageert, kan deze niet afgevangen worden door 
antioxidanten. Daarom is het netwerk erop geënt om de precursors van het radicaal, 
superoxide en waterstofperoxide, weg te nemen voordat ze via de Haber-Weiss/Fenton 
cyclus het hydroxyl radicaal kunnen genereren. 

 
 
Figuur 5: Samenhang van een aantal componenten in het antioxidant-netwerk. Het eerstgevormde radicaal, superoxide, kan door 
het enzym Superoxide dismutase omgezet worden in waterstofperoxide. Aangezien dit ook een reactieve zuurstof is, wordt deze 
verder omgezet tot water door het enzym Ascorbaat peroxidase. Voor deze reactie is echter wel actieve vitamine C nodig; een niet-
enzymatisch antioxidant dat ook zelf radicalen onschadelijk kan maken door ermee te reageren. Het inactieve vitamine C kan weer 
omgezet worden in de bruikbare vorm door vitamine C activerende enzymen (activators). Deze activators hebben op hun beurt 
actieve glutathion nodig dat, net als vitamine C, ook een non enzymatisch antioxidant is en dus ook zelf met radicalen kan reageren. 
Vervolgens kan het inactieve glutathion weer worden omgezet in z’n actieve vorm door het enzym glutathion reductase.  
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Aan het begin van het enzymatische deel van het netwerk staat het enzym superoxide 
dismutase (SOD). Dit enzym is verantwoordelijk is voor de omzetting van het superoxide 
radicaal naar waterstofperoxide. Hierbij voorkomt het enzym niet alleen dat het superoxide 
de cel beschadigt, maar ook dat elektronen niet worden afgegeven aan de tweewaardige 
kationen. Het enzym houdt dus de vorming van het hydroxyl radicaal tegen. Omdat alleen 
superoxide dismutase deze reactie kan katalyseren, bezet dit enzym een sleutelpositie in het 
antioxidant-netwerk. Hoewel waterstofperoxide zelf ook een reactieve zuursof is, is deze 
net als superoxide relatief mild van aard. Bovendien zit er in de nabijheid van superoxide 
dismutase altijd een scala aan vervolgenzymen, zoals ascorbaat peroxidase (APX), dat 
waterstofperoxide verder afbreekt tot water. Naast de enzymatische antioxidanten heeft de 
cel ook beschikking over non-enzymatische antioxidanten, zoals het water oplosbare 
vitamine C (voor bescherming van onder andere biomoleculen in het cytosol), het 
vetoplosbare vitamine E (voor bescherming van onder andere thylakoidmembranen) en 
glutathion. Deze laatste kan net als vitamine C en vitamine E zelf radicalen onschadelijk 
maken, maar zorgt er vooral voor dat opgebruikte vitamine C en vitamine E weer 
geactiveerd kunnen worden. Daarmee wordt glutathion gezien als de brandstof van het 
antioxidant-netwerk. Glutathion reductase (GR), zet het opgebruikte glutathion weer om in 
zijn actieve vorm en is dus grotendeels verantwoordelijk voor de ‘brandstof’ toevoer. 
 
Energie afvloeiende pigmenten 
Een tweede mechanisme dat bescherming biedt tegen (excessief) lichtgeïnduceerde 
aanmaak van ROS, is het reguleren van de (licht)energietoevoer naar het fotosynthetisch 
apparaat. Microalgen zijn namelijk in staan om binnen een paar dagen de hoeveelheid 
lichtabsorberende pigmenten naar beneden te schroeven en lichtafwerende pigmenten bij te 
maken. Echter, omdat dit enkele dagen duurt, kunnen microalgen ook een tweede pigment 
regulatiemechanisme activeren dat onmiddellijk in stelling gebracht kan worden: de 
xanthophyl-cyclus, die het surplus van opgevangen lichtenergie als warmte kan laten 
afvloeien. Deze cyclus bestaat uit een aantal gespecialiseerde pigmentmoleculen 
(xanthophyllen) die enzymatisch kunnen schakelen tussen een energieabsorberende en 
energieaflatende structuur. Hierbij zorgt de aflatende structuur niet alleen voor minder 
absorptie, maar is het ook in staat om energie af te vloeien die door voornamelijk chlorofyl 
is opgevangen. In de groep van microalgen komen twee cycli voor: de diadino- 
diatoxanthine (DD/DT) cyclus en de viola- anthera- zeaxanthine (VAZ) cyclus. In geval 
van weinig licht staan de meeste xanthophyl moleculen in hun lichtabsorberende 
configuratie (diadino- of violaxanthine, afhankelijk van welke cyclus aanwezig is) maar 
mochten algen blootgesteld worden aan excessieve lichtintensiteiten, dan wordt het 
merendeel van de xanthophylpigmenten omgezet in diato- of zeaxanthine welke de 
energieaflatende eigenschappen bezitten. 

De regulatie van de enzymactiviteiten lijkt gekoppeld te zijn aan het 
protonengradiënt dat opgebouwd wordt tijdens fotosynthese. Als CO2, door bijvoorbeeld 
licht of UVR-geïnduceerde schade, niet snel genoeg wordt vastgelegd, worden NADPH en 
ATP niet snel genoeg geleegd waardoor de ETK’s vastlopen maar het protonengradiënt 
tegelijkertijd wel stijgt. De ophoping van protonen aan de binnenkant van het 
thylakoidzakje is een teken voor de cel dat er meer energie binnenkomt dan dat er gebruikt 
kan worden en dat de absorptie van lichtenergie dus teruggeschroefd moet worden. Door 
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het protonengradiënt positief te koppelen aan de enzymactiviteit, worden de 
lichtabsorberende moleculen automatisch enzymatisch omgezet naar hun lichtaflatende 
structuur waardoor er minder energie naar het fotosynthetisch apparaat wordt gesluisd. 
Zodra de energiebalans is hervonden, worden ze weer terug omgezet naar hun 
energieabsorberende structuur. 
 
 
Ecologische consequenties van een veranderend klimaat 
 
Excessief licht 
Veel studies hebben al aangetoond dat blootstelling van microalgen aan excessieve 
hoeveelheden licht leidt tot een daling van de productie van biomoleculen. Door onder 
andere de vorming van ROS raakt de cel (en het fotosynthetisch apparaat) zo beschadigd 
dat er minder energie verwerkt kan worden voor de opbouw van biomoleculen en er 
tegelijkertijd meer energie gestoken wordt in herstelwerkzaamheden. Hierdoor is 
blootstelling aan het volle zonlicht dus erg stressvol voor microalgen. De productieafname 
is vooral goed meetbaar bij microalgen die verblijven in gelaagd oppervlaktewater. Door 
instraling van de zon is de bovenste waterlaag warmer dan de waterlagen eronder, waardoor 
deze op de koude onderlaag blijft liggen en zich er geheel niet mee mengt (“stratificatie”). 
Omdat microalgen voor hun verplaatsing grotendeels afhankelijk zijn van de beweging van 
water, kunnen ze door de gelaagdheid dus niet in de diepere waterlagen geraken (waar ze 
ook minder last hebben van hoge lichtintensiteiten) en zitten zodoende gevangen in de 
oppervlaktelaag. Windenergie zorgt ervoor dat deze bovenste laag wel gemengd wordt 
waardoor microalgen zich niet constant in het volle zonlicht hoeven ophouden. Echter, het 
is afhankelijk van de windsnelheid tot hoe diep de menging  is en dus tot in hoeverre de 
microalgen in gunstigere lichtomstandigheden terecht kan komen. Kortom, wind en 
watertemperatuur zijn belangrijke factoren die invloed uitoefenen op de groei van 
microalgen. Door klimaatverandering groeit de kans dat er meer stratificatie van zeeën en 
oceanen optreedt met name daar waar windsnelheden afnemen of waar veel smeltwater 
wordt ingebracht. In dit laatste geval kan het koude zoete smeltwater niet mengen met de 
lagen daaronder, waardoor microalgen worden blootgesteld aan excessieve lichtcondities.  
 
UV straling en het Antarctisch ozongat 
Ongeacht de plek op aarde, ultraviolette straling zorgt overal voor een substantiële daling 
van de productie van biomoleculen. Door de schade die het aanricht aan het fotosynthetisch 
apparaat en vele andere metabolische processen, kan UVR zelfs zorgen voor een complete 
groeistilstand van bepaalde soorten (door aantasting van het delingsproces). Als gevolg van 
de aantasting van de ozonlaag, neemt de hoeveelheid UV-straling jaarlijks schrikbarend toe 
(gemiddeld met 4%). Door de stijging van deze biologisch schadelijke straling, zou de groei 
van microalgen in zeeën en oceanen significant af kunnen nemen waarmee dus ook de 
brandstoftoevoer naar de voedselketens in gevaar zou komen.  

De afbraak van de ozonlaag is het meest heftig boven Antarctica. Tijdens de 
Antarctische lente neemt de hoeveelheid ozon met ongeveer 50% af wat kan leiden tot een 
130% toename van de intensiteit van UVR. En hier speelt ook nog een ander probleem. 
Door de lage hoek van de zon bereikt relatief weinig UV straling het aardoppervlak 
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(vergeleken met tropische gebieden waar de zon recht boven hangt) waardoor Antarctische 
microalgen, uit historisch perspectief, nooit gestimuleerd zijn om te investeren in 
beschermingsmechanismen tegen UVR. De kans is dus groot dat Antarctische microalgen, 
in tegenstelling tot tropische soorten, niet beschikken over een adequaat antwoord op de 
extreme UVR toename met alle gevolgen van dien. 
 
Invloed van fluctuerende lichtcondities 
Onderzoek naar de gevolgen van excessief licht en UVR zijn veelal gedaan onder statische 
condities; het is praktischer om een alg(enculture) stil te laten staan ten opzichte van de 
lichtbron dan om het te laten bewegen. Door deze experimentele opzet rapporteren veel 
onderzoeken dus resultaten als gevolg van blootstelling aan een continu gelijke hoeveelheid 
licht. Echter, onder natuurlijke omstandigheden is een microalg bijna altijd onderhevig aan 
fluctuerende lichtcondities; zelfs in de meest gestratificeerde situatie wordt een microalg 
nog altijd geconfronteerd met een steeds weer veranderend lichtklimaat. Deze 
lichtfluctuaties worden voornamelijk veroorzaakt door veranderingen in het binnenkomend 
daglicht (door dag-en-nachtcyclus of seizoensritme), de graad van bewolking en de 
verticale beweging van de algencel in de waterkolom. De laatste oorzaak kan voor zeer 
snelle intensiteitfluctuaties zorgen waardoor microalgen gedwongen worden om de hele tijd 
snel in te spelen op deze veranderende lichtsituaties welke kunnen variëren van excessieve 
to limiterende lichtcondities. Als eerder genoemd, is het op en neer bewegen door het water 
voornamelijk het gevolg van windgedreven menging van bovenste waterlaag. Door de 
klimaatverandering kunnen in bepaalde regionen de windsnelheden afnemen waardoor de 
mengdiepte minder wordt. Maar het tegenovergestelde kan ook het geval zijn waardoor een 
toegenomen windsnelheid de mengdiepte vergroot zoals het geval in de oceanen rondom 
Antarctica. Hierdoor nemen de gemiddelde lichtintensiteit en de duur van de blootstelling 
af, maar loopt de stress van het constant aanpassen aan fluctuerend licht ook hoog op. Het 
snelle aanpassen komt met een energieprijs die niet iedere soort zomaar kan ophoesten.  

Als de bovenste waterlaag vrij ondiep is, kan het voorkomen dat een cel de hele tijd 
in een hoge lichtcondities blijft (hier wordt groei dus nooit beperkt door gebrek aan licht), 
ondanks dat de lichtcondities constant veranderen. Echter, doordat UVR sneller uitdooft in 
water dan fotosynthetisch bruikbaar licht, heeft de cel wel te maken met snelle 
veranderingen in het ultraviolette straling. De cel kan UVR-geïnduceerde schade repareren 
op het moment dat deze niet meer is blootgesteld aan UV-straling. De snelheid van 
reparatie hangt af van de soort en de hoeveelheid aangerichte schade die vooral in het begin 
van de blootstelling snel kan toenemen. Aangezien het UV-effect de resultante is van bruto 
UV-schade (die vooral in het begin van de blootstelling groot is) en reparatie op UV-loze 
dieptes (die langzaam op gang komt), hangt het uiteindelijk UV-effect erg af van de 
mengsnelheid; hoe sneller de menging, hoe korter er reparatie plaats kan vinden.  
 
 
Reacties van antioxidanten en pigmenten  
 
Pigmenten 
Veel studies hebben aangetoond dat microalgen, blootgesteld aan excessieve lichtcondities, 
de hoeveelheid beschermende pigmenten kunnen laten toenemen ten opzichte van de 
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hoeveelheid absorberende pigmenten. Dit gaat vaak gepaard gaat met het activeren van de 
xanthophyl-cyclus. UVR daarentegen heeft nog geen (eenduidig) effect laten zien; de 
verhoudingen tussen de pigmenten alsook de activiteit van de xanthophyl-cyclus kan 
afnemen, gelijk blijven en zelfs toenemen tijdens blootstelling aan UVR. Een aantal studies 
heeft aangetoond dat microalgen die onderhevig zijn aan menging veelal eigenschappen 
aannemen van laag licht aangepaste microalgen; naar verhouding een toegenomen 
hoeveelheid absorberende pigmenten ten opzichte van beschermende pigmenten. Hierdoor 
lijkt het er op dat andere mechanismen dan pigmenten in werking moeten treden bij een 
tijdelijke verhoging van de lichtintensiteit zoals wellicht antioxidanten.  
 
Antioxidanten 
Tot recentelijk was er minimaal onderzoek verricht naar antioxidant-reacties van 
microalgen op excessieve lichtcondities (inclusief UVR). Daar komt nog eens bij dat er 
tijdens deze onderzoeken geen gelijke onderzoeksomstandigheden zijn gebruikt. Ze 
variëren zelfs zodanig in hun proefopzet (verschillende soorten, lichtintensiteiten, spectrale 
samenstellingen, duur van de blootstelling) dat er niet eens een consensus bereikt kon 
worden over hoe microalgen reageren op excessieve lichtcondities (inclusief UVR). De 
onderzoeken die waren uitgevoerd richtten zich vooral op het enzym SOD, waarschijnlijk 
omdat dit het sleutelenzym is in het antioxidant-netwerk. Hiernaast valt op dat er feitelijk 
niets gepubliceerd was over de specifieke reacties van Antarctische soorten. Aangezien 
deze algen van grote ecologisch waarde zijn, is dat vreemd en omdat deze regio het meest 
te maken heeft met verhoogde UV-straling, was er waarschijnlijk meer aan de hand dan 
gebrek aan onderzoeksinteresse.  
 
 
De vragen van dit proefschrift 
 

Zoals boven beschreven, bestond er geen eenduidige opvatting over antioxidant-reacties 
van microalgen op excessieve lichtcondities al dan niet in samenhang met UVR. Wel was 
bekend dat verschillende soorten verschillende reacties kunnen vertonen en dat ze na 
verloop van tijd zo zijn aangepast dat ze minder gevoelig zijn geworden voor het hoge 
lichtcondities. Gezien de prominente rol van microalgen in de ecologie van zeeën en 
oceanen, was het van belang meer inzicht en duidelijkheid te krijgen over hun reacties op 
de veranderende klimatologische omstandigheden. Daarom zijn we, in hoofdstuk 1 van dit 
proefschrift, gekomen tot de volgende drie onderzoeksvragen:  
  

1) Wat is de rol van antioxidanten en xanthophylpigmenten bij de 
bescherming van microalgen tijdens en na hun aanpassing aan excessieve 
lichtcondities inclusief UVR?  

2) In hoeverre zijn deze antioxidant-reacties gerelateerd aan de 
oorspronkelijke leefomgeving (historische achtergrond), taxonomische 
achtergrond of celgrootte van de microalg? 

3) Hoe zijn antioxidanten betrokken bij de aanpassing van taxonomisch 
verschillende microalgen wanneer deze blootgesteld worden aan 
fluctuerende lichtcondities?  
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De antwoorden van dit proefschrift 
 

Ondanks dat superoxide dismutase (SOD) een sleutelpositie inneemt in het antioxidant 
netwerk, was er feitelijk niets over bekend voor wat betreft de ecologisch belangrijke 
Antarctische microalgen. Dit gebrek zou te maken kunnen hebben met problemen in het 
verkrijgen van genoeg biologisch materiaal om een reproduceerbare SOD-activiteitsmeting 
te kunnen verrichten in veldmonsters. Daarnaast waren eerdere SOD-meetprotocollen 
ontwikkelend voor metingen bij kamertemperatuur waarbij het onduidelijk was welke 
geschikt zou kunnen worden gemaakt voor metingen nabij het vriespunt. In hoofdstuk 2 
heb ik bestaande eiwitextractie- en SOD-meetprotocollen met elkaar vergeleken en 
geoptimaliseerd, gebruikmakend van de Antarctische diatomee Chaetoceros brevis als test 
organisme. Uit de resultaten bleek dat het meeste eiwit werd geëxtraheerd door algen bloot 
te stellen aan een paar korte ultrasone geluidspulsen bij een lage amplitude in samenhang 
met de toevoeging van 0.1% Triton X-100 aan de extractiebuffer. SOD activiteit was het 
beste meetbaar door gebruik te maken van de NBT/riboflavine methode, vooral ook omdat 
deze het meest betrouwbaar en gevoelig bleek bij lage temperaturen.  

Het aangepaste SOD-meetprotocol werd in de volgende twee hoofdstukken 3 en 4, 
gebuikt om te onderzoeken hoe SOD van de Antarctische diatomee Chaetoceros brevis 
reageert tijdens en na z’n aanpassing aan nieuwe, veranderde, lichtcondities. Hoofdstuk 3 
beschrijft de reacties van hoog licht aangepaste C. brevis op zijn overplaatsing naar een 
variëteit aan andere lichtcondities inclusief UVR. Naast de respons van SOD-activiteit, 
werd ook gekeken naar de respons van de absorberende en beschermende pigmenten, de 
xanthophyl-cyclusactiviteit, efficiëntie van energie doorsluizing, de concentratie 
beschadigde lipiden (veroorzaakt door ROS) en groei. Uit dit onderzoek bleek dat een 
veranderde lichtconditie leidt tot een significante afname van de groei, ongeacht de nieuwe 
lichtomstandigheid. Onder lichtlimiterende condities nam de efficiëntie in energie 
doorsluizing toe terwijl deze juist afnam wanneer C. brevis werd blootgesteld aan tijdelijk 
verhoogde lichtcondities (inclusief UVR). Ongeacht de nieuwe lichtomstandigheid duurde 
het twee dagen vooraleer de nieuwe pigmentsamenstelling ingesteld was. In de tussentijd 
schoot de SOD activiteit onder alle omstandigheden op de eerste dag omhoog waarna het 
vier dagen later weer was teruggezakt naar de oorspronkelijke waarde. Tijdens het gehele 
onderzoek leidde een verhoging van de lichtcondities (inclusief UVR) niet tot een 
verandering in de hoeveelheid beschadigde lipiden. Hieruit kon geconcludeerd worden dat 
na verandering van de lichtcondities de SOD-activiteit voor een tijdelijke periode wordt 
verhoogd om een metabolische aanpassing mogelijk te maken die gepaard zou kunnen gaan 
met een verhoogde aanmaak van ROS. Kortom, verhoging van de SOD-activiteit zou de 
metabolische aanpassing aan de nieuwe lichtconditie mogelijk kunnen maken zonder dat C. 
brevis noemenswaardige schade oploopt.  

Twee belangrijke kenmerken van de Zuidelijke Oceaan zijn de diepe windgedreven 
menging en de opmerkelijk lage concentratie ijzer, benodigd voor de elektronenacceptoren 
in de ETK. Hierdoor zijn Antarctische microalgen blootgesteld aan steeds weer 
veranderende lichtcondities waarbij ze tegelijkertijd lijden aan chronisch ijzertekort. Om 
inzicht te krijgen hoe Antarctische microalgen zich hierop aanpassen, hebben we de 
antioxidant- en xanthophylreacties van C. brevis op deze omstandigheden onderzocht. Om 
een goede vergelijking te kunnen maken, hebben we in hoofdstuk 4 ijzerrijke en 
ijzergelimiteerde cultures blootgesteld aan fluctuerende en constante lichtcondities waarbij 
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de dagelijkse hoeveelheid ontvangen licht voor beide cultures gelijk was. Na twee weken 
onderhevig te zijn geweest aan deze omstandigheden, hebben we de groei, efficiëntie in 
energie doorsluizing, pigmentsamenstelling en de antioxidant-activiteiten van zowel SOD 
als ascorbaat peroxidase (APX) als glutathion reductase (GR) bepaald. Daarnaast hebben 
we op de laatste dag getest hoe gevoelig de algen waren voor excessieve lichtcondities 
waarbij we tegelijkertijd de xanthophyl-cyclusactiviteit hebben bepaald. Uit al deze 
metingen bleek dat ijzerlimitatie zorgde voor een afname in de hoeveelheid pigmenten 
(ongeacht de eigenschap van het pigment), een afname in de groeisnelheid en gebrek aan 
dynamiek in de efficiëntie van energie doorsluizing (bij de fluctuerende lichtcondities). Het 
komt er dus op neer dat ijzergebrek zorgt voor een gebrekkige werking van het 
fotosynthetische apparaat. Wat verder opviel was dat de groeisnelheden tussen de 
fluctuerende en constante lichtcondities niet verschilden terwijl er wel significante 
verschillen waren gevonden in pigment samenstelling, efficiëntie in energie doorsluizing en 
antioxidant activiteiten (alleen bij ijzergelimiteerde cultures). Klaarblijkelijk heeft C. brevis 
zich efficiënt (maar verschillend) aangepast aan beide lichtcondities waarbij de nadelige 
effecten goed opgevangen worden en niet zichtbaar zijn in hun groei. Tijdens dit onderzoek 
liet alleen de ijzergelimiteerde cultures die onderhevig waren aan fluctuerende 
lichtcondities een verhoging zien van hun SOD- en APX-activiteiten wat suggereert dat 
alleen de combinatie van beide stressfactoren aanleiding geeft tot een verhoogde ROS-
productie. Dit zou te maken kunnen hebben met het onvermogen van de ijzergelimiteerde 
algen om snel hun efficiëntie in energie doorsluizing bij te stellen wat nodig zou zijn om de 
verminderde hoeveelheid werkzame elektronenacceptoren zijn (door het ijzertekort) te 
ontlasten. Dit zou kunnen resulteren in een verhoogde doorsluizing van energie naar het 
fotosyntheseapparaat tijdens periodes van excessieve lichtcondities, waardoor deze 
overbelast raakt wat leidt tot een toename van de ROS-productie. Tijdens de licht 
gevoeligheidstest op de laatste dag waren er geen verschillen gevonden tussen ijzerrijke en 
ijzergelimiteerde cultures. Kortom, uit dit hoofdstuk kan geconcludeerd worden dat 
verhoogde antioxidant activiteit nodig is tijdens fluctuerend licht en ijzerlimiterende 
omstandigheden; een vrij natuurlijke situatie voor microalgen uit de Zuidelijke Oceaan 
zoals C. brevis.  

Omdat voorgaande onderzoeken naar antioxidant activiteiten zoveel variatie 
bevatten, was het tot op heden moeilijk om deze met elkaar te vergelijken om 
soortspecifieke verschillen vast te stellen. Om toch meer inzicht te krijgen in de variabiliteit 
tussen soorten, hebben we 15 verschillende soorten microalgen op identieke wijze 
voorgekweekt bij limiterende lichtomstandigheden en ze vervolgens voor drie uur 
blootgesteld aan zeer excessieve lichtcondities (inclusief UVR). Hoofdstuk 5 beschrijft hoe 
we van al deze soorten de efficiëntie in energie doorsluizing (als algemene maat voor de 
lichtgevoeligheid), pigmentsamenstelling en antioxidant-activiteiten hebben vastgesteld, 
voor en na de blootstellingperiode. Hierbij hebben gekeken naar soortspecifieke verschillen 
als ook of de gevonden variatie gerelateerd was aan de oorspronkelijke leefomgeving 
(polen, gematigde gebieden), celgrootte en taxonomische achtergrond (diatomee, flagellaat). 
Na maanden van voorkweken bij lichtlimiterende omstandigheden was er geen enkele 
correlatie tussen de hoeveelheid antioxidanten en hun taxonomische achtergrond. 
Daarentegen werd het wel duidelijk SOD-activiteit toeneemt naarmate de celgrootte ook 
toeneemt, en dat APX-activiteit lager en glutathion redox status (GRS; hoeveelheid actief 
t.o.v. de totale hoeveelheid glutathion) hoger is in Antarctische dan in gematigde soorten. 
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Bij elke soort was een bepaalde mate van ineenstorting van de efficiëntie in energie 
doorsluizing waar te nemen ofschoon de gevoeligheid voor de extreem excessieve 
lichtcondities aan geen enkele achtergrond of celgrootte was gerelateerd. Hierbij viel echter 
wel op dat het herstel van de efficiëntie in energie doorsluizing toenam naarmate de 
activiteit in SOD en GRS afnam en de xanthophyl-cyclusactiviteit toenam. Ook was het 
verrassend te zien dat naarmate de GRS toenam, de GR- en xanthophyl-cyclusactiviteit, en 
de efficiëntie in energie doorsluizing afnam. Deze resultaten suggereren dat glutathion zou 
kunnen werken als sensor die tegelijkertijd bepaalde systemen reguleert, zoals de 
xanthophyl-cyclus- en GR-activiteit, dit alles om de schadelijke effecten van ROS-formatie 
tegen te gaan. Kortom, dit hoofdstuk toont aan dat er een grote soortspecifieke variabiliteit 
bestaat in antioxidant-activiteit en dat deze, overall, niet gerelateerd zijn aan de 
oorspronkelijke leefomgeving, celgrootte of taxonomische achtergrond. Wel lijkt de mate 
van werking van bepaalde antioxidanten gerelateerd te zijn aan het vermogen om te 
herstellen. 

In de voorgaande hoofdstukken werden er laboratoriumexperimenten uitgevoerd om 
antioxidant activiteiten te onderzoeken. De laatste twee hoofdstukken gaan over de reacties 
van gematigde microalgen die blootgesteld zijn aan constante en fluctuerende natuurlijke 
lichtcondities in Patagonië (Argentinië). De kustwateren van Patagonië worden gekenmerkt 
door zowel een sterke windgedreven menging van het de bovenste waterlaag als een zeer 
hoge zonnestraling. Om te onderzoeken wat voor effect deze omstandigheden hebben op de 
UV-gevoeligheid van de natuurlijk voorkomende microalgen, hebben we in de zuidelijke 
zomer van 2006 natuurlijke planktongemeenschappen uit de Patagoonse kustwateren 
verzameld en onderzocht op hun reacties op kunstmatige UV-straling. Hiervoor beschrijven 
we in hoofdstuk 6 het effect van kunstmatige UV-straling op het vastleggen van CO2 en 
wat de invloed hierbij is van de soortensamenstelling van de natuurlijk algengemeenschap. 
Ook werd er gekeken hoe de dynamiek was van de microalgensamenstelling over een 
periode van 7 zomerse weken. Tijdens deze periode werden er in de loop van de ochtend 
monsters genomen van het water aan de oppervlakte, ongeveer honderd meter uit de kust, 
en hieruit bleek dat de samenstelling vooral overheerst werd door hele kleine soorten 
microalgen (<20µm). In deze gemeenschappen werden de verschillende taxonomische 
groepen bepaald door hun pigment ‘vingerafdruk’ (elke groep heeft z’n eigen pigment 
profiel) dat gesplitst en geanalyseerd werd met behulp van het computerprogramma 
CHEMTAX. Daarnaast werd de soortensamenstelling ook vastgesteld met behulp van de 
microscoop. Beide methodes lieten soortgelijke resultaten zien die uitwezen dat de relatieve 
hoeveelheid kleine diatomeeën, chlorophyten en cyanobacteriën varieerde gedurende 
januari en februari 2006. Om vast te stellen hoeveel koolstof (aangeboden als een opgeloste 
CO2 variant) de gemeenschappen vast konden leggen, werden deze blootgesteld aan een 
niet limiterende hoeveelheid fotosynthetisch bruikbaar licht. Hieruit bleek dat de 
gemeenschappen relatief grote hoeveelheden koolstof wisten vast te leggen. De algen 
verkeerden dus in een goede conditie wat waarschijnlijk kwam door de toevoer van 
nutriënten uit de nabij gelegen Chubut rivier. Na de monstername werd meteen de 
gevoeligheid voor kunstmatige UV-straling vastgesteld. Hiervoor werden de algenmonsters 
blootgesteld aan verschillende lichtcondities uit de zonnesimulator: fotosynthetisch 
bruikbaar licht met UVR en zonder UVR. Uit deze metingen bleek dat, in aanwezigheid 
van UVR, de gemeenschap die gedomineerd werd door diatomeeën, minder koolstof vast 
konden leggen dan gemeenschappen gedomineerd door chlorophyten. In combinatie met de 
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pigment gegevens bleek dat de xanthophylpigmenten maar heel weinig bescherming boden 
tegen UV-straling, waarschijnlijk omdat de algen al volledig waren aangepast aan hoog 
licht. Bovendien lijkt het erop dat er naast xanthophylpigmenten nog andere systemen actief 
waren als bescherming tegen UVR. Kortom, vooral de algencompositie bleek gerelateerd 
aan de mate van UV-gevoeligheid en gaf een mogelijke verklaring voor de geobserveerde 
variatie. 

Alhoewel het voorgaande hoofdstuk suggereerde dat diatomeeën gevoeliger zijn 
voor UVR, voert deze groep wel vaak de boventoon in de natuurlijke 
algengemeenschappen. In schijnbare tegenspraak hiermee laten andere onderzoeken zien 
dat diatomeeën, in het algemeen, beter bestendig zijn tegen natuurlijke UVR dan 
fytoflagellaten (waar de chlorophyten uit hoofdstuk 6 ook onder vallen). Om te zien of deze 
taxonomische variaties toe te schrijven zijn aan verschillen in antioxidant activiteit, hebben 
we twee soorten microalgen blootgesteld aan Patagonische lichtomstandigheden. In 
hoofdstuk 7 wordt beschreven hoe we buitenexperimenten hebben gedaan met de 
gematigde diatomee Thalassiosira weissflogii en de fytoflagellaat Dunaliella tertiolecta. 
Hierbij zijn de twee soorten voorgekweekt bij zeer milde laboratoriumcondities (zonder 
UVR) waarna ze zijn blootgesteld aan natuurlijk zonlicht met UVR en zonder UVR 
(geblokkeerd door een UV-filter) waarbij beide omstandigheden werden aangeboden als 
constante en fluctuerende lichtcondities. De fluctuerende lichtcondities werden gecreëerd 
door microalgencultures in een troebele waterbak op en neer te bewegen waardoor er een 
ondiep mengklimaat werd nagebootst. Tijdens de zeven dagen durende experimenten 
hebben we gekeken naar de onmiddellijke reacties (tijdens de eerste buitendag), korte 
termijn reacties (gedurende de drie daaropvolgende buitendagen) en lange termijn reacties 
(gedurende de laatste 4 buitendagen). Hierbij zijn antioxidant (SOD, APX, glutathion-
cyclus) activiteiten, groei, UV-gevoeligheid en pigmentsamenstelling doorgemeten. Uit de 
resultaten kwam naar voren dat UV-straling noch fluctuerende lichtcondities (ongeacht de 
mengsnelheid) effect had op de antioxidant-activiteiten. Hoewel er geen variatie was tussen 
de verschillende lichtcondities binnen de soort, lieten beide soorten wel een onmiddellijke 
antioxidant-reacties zien tijdens de overgang van milde laboratoriumcondities naar de 
extremere buitenomstandigheden. Op korte termijn liet D. tertiolecta een korte termijn 
stijging van de GR-activiteit, permanente daling van de hoeveelheid glutathion en een 
permanente stijging van SOD-activiteit zien. Bij T. weissflogii keerden de antioxidant-
waarden na de eerste dag meteen weer terug naar hun oorspronkelijke laboratoriumwaardes 
waarop ze de gehele experimentele periode bleven staan. Onder de laboratoriumcondities 
groeide D. tertiolecta het snelst en legde deze ook de meeste koolstof vast. Echter, eenmaal 
naar buiten gebracht, namen beide parameters in beide soorten af, en dan vooral in de 
cultures die waren blootgesteld aan constant licht met UVR. Tegelijkertijd nam de UV-
bestendigheid in deze cultures toe. Na de periode van zeven dagen was D. tertiolecta het 
meest gestrest door de buitenomstandigheden. Dit is tegenstrijdig met de resultaten van 
hoofdstuk 6, echter, dit zou te maken kunnen hebben met het verschil in lichtgeschiedenis 
(die bepaalt in hoeverre je al gewapend bent voordat je wordt blootgesteld aan UVR), 
soortspecifieke verschillen of gedrag gerelateerd aan celgrootte. Daarnaast viel op dat de 
hoeveelheid beschermende pigmenten ten opzichte van de lichtabsorberende pigmenten 
toenam in D. tertiolecta terwijl deze in T. weissflogii gelijk bleven. Klaarblijkelijk was T. 
weissflogii van tevoren beter uitgerust tegen het excessieve buitenlicht (inclusief UVR) dan 
D. tertiolecta. Kortom, dit hoofdstuk laat zien dat menging bescherming biedt tegen UV-
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straling maar dat daardoor ook de UV-gevoeligheid toeneemt, ongeacht de mengsnelheid. 
Daarnaast konden we bevestigen wat eerdere onderzoeken ook al hebben aangetoond, 
namelijk dat diatomeeën minder gevoelig zijn voor natuurlijke UV-straling dan 
fytoflagellaten. Tot slot ondersteunden onze resultaten de eerdere bevindingen dat 
diatomeeën goed kunnen gedijen in ondiep gelaagd water met hoge lichtintensiteiten terwijl 
fytoflagellaten juist voorkeur hebben voor diep gemengd water. Echter, deze 
soortspecifieke variaties kunnen niet verklaard worden door verschillen in activiteiten van 
antioxidanten of door pigmentsamenstelling. 
 
 
De lering van dit proefschrift 
 

Voordat we antioxidanten konden gaan meten was het van essentieel belang om eerste een 
bruikbaar en reproduceerbaar meetprotocol op te stellen voor het bepalen van de SOD-
activiteit. Per slot van rekening is dat het sleutelenzym in het antioxidant-netwerk en is het 
dus belangrijk om over  zeker deze schakel betrouwbare informatie te verkrijgen, vooral als 
je kijkt naar de microalgen uit de poolgebieden. Gezien de hoge mate van variabiliteit in de 
bekende SOD-data die mede veroorzaakt worden door het gebruik van verschillende 
methodes, pleiten wij voor een standaardisatie van het te gebruiken SOD-meetprotocol. 
Hierdoor zou je een veel eenduidiger antwoord kunnen krijgen op antioxidant activiteiten 
van microalgen als reaktie op veranderende lichtomstandigheden. Omdat we deze 
standaardisatie tijdens het onderzoek van dit proefschrift in praktijk hebben gebracht, waren 
we in staat om alle reacties van alle onderzochte soorten met elkaar te vergelijken. Hierdoor 
kunnen we stellen dat, overall gezien, microalgen hun antioxidanten vooral aanwenden als 
onmiddellijke reactie op verandering van de lichtomstandigheden, UVR meegerekend. Na 
verloop van tijd (dagen tot weken) keren de antioxidantwaardes weer terug naar hun 
oorspronkelijke, structureel aanwezige capaciteit. Antioxidanten lijken dus microalgen 
bescherming te bieden tegen lichtveranderingen die leiden tot onmiddellijke aanmaak van 
ROS. Tijdens deze overgangsperiode kunnen de cellen dan de benodigde metabolische 
veranderingen doorvoeren en meer permanente beschermingssystemen in werking stellen. 
Kortom, antioxidanten lijken een eerste verdedigingslinie die de cel moet beschermen tegen 
ROS waarmee ze de cel helpen bij de lichtgeïnduceerde overgang van hun metabolisme. Zo 
voorkomen antioxidanten dat de microalg ernstige of zelfs dodelijke schade oploopt tijdens 
z’n aanpassing aan de hogere lichtcondities.  

Uit dit proefschrift blijkt dat de antioxidant-activiteiten van microalgen in hoge mate 
soortspecifiek zijn; geen twee algen vertoonde een soortgelijke respons. Dit zou verklaard 
kunnen worden door 1) de ingewikkelde verhoudingen tussen de verschillende 
componenten van het antioxidant-netwerk, 2) het verschil in de bijdrage van de 
verscheidene componenten, 3) de vermeende regulatorrol van bepaalde componenten zoals 
glutathion en 4) hun interactie met andere beschermingmechanismen zoals de xanthophyl-
cyclus. Zo zie je bijvoorbeeld dat een toename van ROS-productie kan leiden tot een 
verhoogde SOD-activiteit waardoor de hoeveelheid waterstofperoxide ook toeneemt. Als 
gevolg hiervan kan een cel z’n APX-activiteit omhoog schroeven of de activiteit van ander 
peroxides (allemaal gespecialiseerd in het afbreken van waterstofperoxide) verhogen. Ook 
kunnen hele metabole routes worden verlegd zodat er alleen op plaatsen met een hoge 
antioxidant capaciteit (vooral in de vorm van het enzym catalase) ROS wordt geproduceerd 
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waardoor er dus minder APX nodig is, of waardoor de cel z’n glutathionmetabolisme 
verhoogt om ROS niet-enzymatisch op te ruimen. Daarnaast kan een cel zelf z’n gehele 
antioxidant activiteit tijdelijk verlagen waardoor de toegenomen concentratie ROS de 
antioxidant-capaciteit kan regelen. Deze zuurstofintermediairen zijn namelijk in staat gen 
expressie, RNA transcriptie, translatie en modificatie alsook een scala aan 
enzymactiviteiten te beïnvloeden. Dit verandert vervolgens de bestaande capaciteit van 
antioxidanten of wordt gebruikt om andere, meer permanente mechanismen, in stelling te 
brengen zoals de aanmaak van meer xanthophylpigmenten. Antioxidanten zijn dus niet een 
verzameling losse componenten maar liggen ingebed in een ingewikkeld netwerk dat 
zorgvuldig de balans bewaakt tussen pro-oxidanten (ROS) en ROS-inperkende 
mechanismen. Het extern  verhogen van een bepaalde component (door van buitenaf extra 
glutathion toe te dienen of door SOD transcriptie te stimuleren) zal dus niet automatisch 
leiden tot een betere bescherming tegen ROS. Sterker nog, het zou zelfs eerder de balans 
kunnen verstoren en daarmee de cel gevoeliger maken voor ROS-productie.  

Alhoewel de UV-gevoeligheid varieerde tussen de verschillende representanten van 
taxonomische groepen, konden antioxidanten dit verschil niet verklaren aangezien de 
antioxidant-activiteiten geenszins correleerden met de lichtgeïnduceerde verschillen in 
groei of fotosynthetische activiteit. Dit zou kunnen komen door de soortspecifieke reacties 
van microalgen op de verhoogde lichtcondities en UV-straling. De verschillen hebben we 
kunnen aantonen in de antioxidant- en pigmentactiviteiten maar deze zouden ook kunnen 
liggen in een scala aan ander mechanismes zoals de aanmaak van UV-werende moleculen, 
het in werking stellen van herstelmechanismen, de aanmaak van andere niet-enzymatische 
antioxidanten (zoals vitamine C en E) of zelfs in verschil in metabolische aanpassing.  

Uiteindelijk kunnen we uit dit proefschrift concluderen dat antioxidanten een 
belangrijke rol spelen bij de onmiddellijke reactie van microalgen op excessieve 
lichtcondities inclusief UVR. Veder kan er geconcludeerd worden dat noch fluctuerende 
lichtcondities noch de aanwezigheid van UVR leidt tot specifieke antioxidant-reacties. 
Daarnaast geven antioxidant-reacties ook geen verklaring voor het feit dat de ene soort 
gevoeliger is voor lichtveranderingen dan de andere. Immers, een toegenomen antioxidant-
capaciteit leidde niet tot een verhoogde UV-bestendigheid 

.  
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