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Samenvatting 
 
 
 
 In de afgelopen twee decennia, is gebleken dat virussen de phytoplankton 
populatie activiteit kunnen beïnvloeden. De voornaamste fytoplankton klasses worden 
besmet door virussen. De toename in gekweekte algen virussen laat een hoge virus 
diversiteit zien. Waarnemingen met behulp van transmissie elektronen microscopie van 
virus geïnfecteerde cellen suggereert dat virussen zorgen voor significante fytoplankton 
sterfte. Ondanks deze kennis, zijn vele aspecten van virus geïnduceerde algensterfte nog 
niet bekend. Daarnaast is de relatieve invloed van virus gemedieerde sterfte ten opzichte 
van andere oorzaken van fytoplankton sterfte (vb. begrazing) onderbelicht. Verder is de 
omvang van de invloed van virus gemedieerde sterfte in ecosystemen met verschillende 
trofische niveaus verre van bekend. Dit gebrek aan kennis beperkt ons inzicht ten 
aanzien van de globale invloed van virus gecontroleerde sterfte. 
 Het is belangrijk om binnen de fytoplankton sterfte onderscheid te maken 
tussen cel gemedieerde sterfte en begrazing, omdat deze verlies factoren op 
verschillende manieren de structuur en functionaliteit van de basis van marine 
voedselketens beïnvloeden. Begrazing kanaliseert voornamelijk fytoplankton biomassa 
naar hogere trofische niveaus, terwijl virus sterfte cel materiaal afvoert naar de poel van 
opgelost organisch materiaal (Dissolved Organic Matter), dat vervolgens door bacteriën 
wordt geregenereerd. In dit proefschrift wordt de rol onderzocht van algen virussen in 
vergelijking met microzoöplankton (begrazing) ten aanzien van fytoplankton sterfte in 
ecosystemen met een contrasterend trofisch niveau (eutroof versus oligotroof). Details 
worden gegeven van de virussen die de bloei van de soort Phaeocystis globosa 
beïnvloeden en tevens de rol van belichting op het reguleren van virus-alg gastheer 
interacties. 
 
 In de eutrofe wateren van het zuidelijk deel van de Noordzee ontwikkelt 
Phaeocystis globosa zich middels een, snelle, typerende bloei fase in de lente bestaande 
uit geflageleerde cellen (5-7 µm) en kolonies (tot 1-2 cm). Na observatie van twee 
achtereenvolgende bloei perioden (2003-2004) bleek dat de activiteit van virussen deels 
verantwoordelijk waren voor de achteruitgang van de eencellige P. globosa cellen 
(hoofdstuk 2). Virale lysis was de voornamelijkste oorzaak van totale cel lysis, dit met 
een snelheid van 0.35 d-1. Opgemerkt kan worden dat dit getal hoger is dan de afbraak 
snelheid door microzooplankton aan het eind van de bloei periode. De hoeveelheid van 
vemeend P. globosa virus (PgV) nam toe tijdens de ontwikkeling van de bloei, 
gelijktijdig met de toename viral geinduceerde moraliteit van de P. globosa cellen. Onze 
resultaten toonden verder aan dat de verhoging van de in overvloed aanwezige 
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besmettelijke PgVs werd vertraagd in vergelijking tot totale vemeende PgVs en virale 
lysis. Opgemerkt kon worden dat deze vertraging van besmettelijke PgVs samen viel 
met de aanwezigheid van transparante exopolymeric deeltjes (TEP), die worden 
geproduceerd wanneer er cellen van de kolonies losbreken. Omdat de virussen aan TEPs 
kunnen adsorberen, kan de fractie van besmettelijke PgVs beschikbaar voor succesvolle 
besmetting sterk worden verminderd. Deze eerste gelijktijdige raming van virale lysis en 
afbraak door microzooplankton in het veld toonde aan dat de virussen belangrijke 
verliesagenten zijn voor eencellige P. globosa tijdens natuurlijke bloei periodes, die door 
virusveroorzaakte afsterving snelheid van P. globosa resulteren in vergelijkbare afbraak 
snelheden door microzooplankton.  
 
 Twaalf virussen die specifiek P. globosa (PgV) besmetten zijn geïsoleerd vanuit 
de zuidelijke Noordzee en vervolgens gedeeltelijk gekenmerkt (Hoofdstuk 3). Alle 
onderzochte PgV deelden gemeenschappelijke phenotypic eigenschappen met andere 
algen gerelateerde virussen die tot de familie Phycodnaviridae behoren. Een eerdere 
studie, met als doel het onderzoeken van het conservatieve polymerase (pol.) gen toonde 
ook aan dat PgVs een nauw verwante monophyletic groep binnen de familie 
Phycodnaviridae vormde. Ondanks deze sterke genetische gerelateerdheid, konden wij 
vier groepen PgV onderscheiden, gebaseerd op phenotypische kenmerken.. Twee 
belangrijke groepen werden onderscheiden op basis van deeltjesgrootte (150 versus 100 
nm), genoomgrootte (466 versus 177 kb) en structurele eiwitsamenstelling. De lytic 
cyclus toonde een latente periode van 10 h voor één groep, maar voor de andere groep, 
konden twee verschillende latente periodes voor PgV (12 h versus 16 h) worden 
geregistreerd. Specificiteit van de gastheer en de temperatuurgevoeligheid bepaalden 
uiteindelijk nog een vierde groep. De 4 verschillende soorten P. globosa virussen, die in 
deze studie worden beschreven, werden verzameld binnen een jaar van de zuidelijke kust 
van de Noordzee. Een opmerkelijk feit is dat er verschillende groepen PgV zijn 
gevonden in hetzelfde water monster. De coëxistentie van virussen die verschillende 
soorten besmetten binnen een gastheersoort kunnen erop wijzen dat de virale besmetting 
niet alleen voornamelijk door de overvloed van aanwezige P. globosa wordt geregeld 
maar ook door de samenstelling van klonen van de gastheer populatie. Onze resultaten 
wijzen ook erop dat de mede-voorkomende groepen PgV voor dezelfde specifieke 
gastheer soorten zouden kunnen concurreren. Het resultaat van deze concurrerende 
interactie kan de diversiteit van natuurlijke populatie van PgV beïnvloeden. Samengevat 
illustreren onze resultaten dat de virale besmetting een belangrijke rol speelt, niet alleen 
in P. globosa populatie dynamica maar ook in de diversiteit van zowel gastheer als 
virusgemeenschap 
 

Twee studies, die werden uitgevoerd in het noordoosten van de Atlantische 
Oceaan (herfst) en in de Noord Zee (zomer) (Hoofdtuk 5), hebben laten zien dat 
fytoplankton sterfte door virussen niet alleen een belangrijke rol speelt in eutrofe 
wateren maar ook in oligotrofe wateren. In de oligotrofe wateren, virus geïnduceerde 
sterfte van fytoplankton verschilde per geografische locatie, maar belangrijker: het 
varieerde voor de verschillende fytoplanktongroepen. Verder suggereert onze data een 
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afhankelijkheid met de diepte in de water kolom, maar dat moet nog verder onderzocht 
worden. 

In het diepe chlorofyll maximum (DCM) van het subtropische noordoosten van 
de Atlantische Oceaan hebben we de invloed van virussen en predatie door 
microzooplankton op de sterfte van fytoplankton onderzocht in vier verschillende 
fytoplankton groepen (twee verschillende groten picoplankton en de cyanobacterien 
Synechococcus en Prochlorococcus). We hebben gekozen om dit onderzoek uit te 
voeren in de DCM omdat de celdichtheid van het fytoplankton in het oppervlakte water 
niet hoog genoeg was. Fytoplankton sterfte door virussen met snelheden van 0.8 d-1 
controleren de populatie van de kleinste picoeukaryote groep. De hoge sterfte van 
fytoplankton door virussen (0.5 – 0.8 d-1) is positief gerelateerd aan zowel de 
aanwezigheid van mogelijke algen specifieke virussen als de specifieke groeisnelheid 
van de gastheer (0.4 – 0.9 d-1). Ter vergelijking, de dominant aanwezige cyanobacterien 
Synechococcus en Prochlorococcus vertoonden geen relevante sterfte in aanwezigheid 
van virussen (gemiddeld 0.02 d-1). Sterfte onder Synechococcus werd voornamelijk 
veroorzaakt door microzooplankton predatie (0.1 - 0.2 d-1). Echter, de Prochlorococcus 
populatie lijkt noch door microzooplankton (0 - 0.1 d-1) noch door virussen 
gecontroleerd te worden. De relatief lage sterfte in combinatie met matige 
groeisnelheden (gemiddeld  0.4 d-1) zou de dominante aanwezigheid van 
Prochlorococcus (60 - 94% van de totale fytoplankton aanwezigheid) in deze gebieden 
kunnen verklaren. De sterfte van het fytoplankton door de virussen leidt tot een 
significante hoeveelheid vrijgekomend koolstof (0.1 - 0.3 µg C L-1 d-1), overeenkomend 
met een gemiddeld 21% van de totale koolstofproductie door picofytoplankton in de 
DCM. Omdat de DCM een specifieke laag vormt in de eufotische zone kunnen de 
resulaten van deze processen niet worden gebruikt om de hele eufotische zone te 
bechrijven. Desalniettemin, onze resultaten laten zien dat virussen meer invloed 
uitoefenen op de koolstof productie door fytoplankton dan was aangenomen. 
 Of virussen een belangrijke rol spelen in de sterfte van verschillende 
picofytoplankton groepen (Synechococcus en drie verschillende groten in picoekaryoten) 
was ook onderzocht in verchillende regionen van de oligotrofe Noordzee gedurende de 
zomer. Op plaatsen met genoeg fytoplankton werd onderzocht of sterfte door virussen of 
predatie door zooplankton een rol speelde. Om practische redenen werden deze procesen 
slechts van één station in zowel het oppervlakte water als de DCM onderzocht. De 
fytoplankton sterfte varieerde over het bestudeerde gebied. De fytoplankton sterfte door 
virussen was het hoogst voor specifieke picoeukaryote groepen in zowel de DCM als in 
de oppervlakte wateren van de Noordzee voor de kust van Noorwegen. Fytoplankton 
sterfte door virussen was minimaal op de drie overige stations in de oppervlakte wateren 
in het midden van de Noordzee. Naast sterfte door virussen was ook predatie van 
picoeukaryoten door microzooplankton een belangrijke factor in het gehele bestudeerde 
gebied. Predatie van Synechococcus door microzooplankton werd alleen waargenomen 
langs de kust van Noorwegen. Microzooplankton vormde de belangrijkste factor in de 
sterfte van fytoplankton gedurende de zomer in de Noordzee, namelijk voor gemiddeld 
40% van het koolstof geproduceerd door het picoplankton. Ter vergelijking, virussen 
zorgen voor het vrijkomen van 0 tot 32% (gemiddeld 8%) van de picoplankton koolstof 
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productie. Deze studie suggereert dat er een grote variatie bestaat in de mate van sterfte 
van fytoplankton door virussen of door predatie in de verschillende gedeelten van de 
Noordzee gedurende de zomer. 
  
 De waargenomen verschillen in de snelheid van virus gemedieerde sterfte 
genoemd in Hoofdstukken 4 en 5 leidden tot de hypothese dat met name de 
lichtintensiteit onderwater van invloed is op de regulatie van een succesvolle virale 
infectie. Hiermee wordt het belang duidelijk van de, door virus geïnduceerde, 
algensterfte. Een hoge mate van zonnestraling op het oppervlaktewater kan enerzijds 
zorgen voor een verminderde (of zelfs afwezige) virale infectie bij picophytoplankton 
en/of anderzijds de kinetiek van de virale groei beïnvloeden. Alhoewel niet impliciet 
beschreven in Hoofdstuk 2, wordt Phaeocystis globosa wel degelijk blootgesteld aan 
grote verschillen in straling in de woelige, troebele kustwateren in de lente periode. 
Omdat kennis over hoe verschil in lichtintensiteit van invloed is op de interactie tussen 
virus en alg (de gastheer) grotendeels ontbreekt, gaan we in Hoofdstuk 6 dieper op deze 
kwestie in. In een labexperiment hierover werd P. globosa geacht als representatief voor 
picophytoplankton in eutroof water en Micromonas pusilla als representatief voor 
picophytoplankton in oligotroof water. Het bleek dat lichtintensiteit (gemeten in 4 
niveaus: 0, 25, 100 en 250 µmol photons m-2 s-1) virus gemedieerde sterfte soortspecifiek 
beïnvloedde. In het geval van P. globosa werd de latente periode van virussen verlengd 
door zowel extreem lage als hoge lichtintensiteit (respectievelijk 25 en 250 µmol 
photons m-2 s-1). Tevens werd de grootte van de uitbraak van PgV verminderd. Het 
voorkomen van zulke extreme lichtcondities in de natuur kunnen dus leiden tot een 
verminderde kans op een ontmoeting van een virus met haar gastheer (door de lagere 
hoeveelheid PgV). Hierdoor kan de gastheer, in dit geval P. globosa, floreren. In 
tegenstelling tot P. globosa, was de lichtintensiteit niet aantoonbaar van invloed op de 
interactie tussen M. Pusilla en MpV, alhoewel MpV zich niet meer kon repliceren in het 
donker (0 µmol photons m-2 s-1). Doordat de picoeukaryoot M. pusilla in hoge 
concentratie voorkomt in oligotroof water, ondersteunen deze resultaten de bevindingen 
uit de Hoofdstukken 4 en 5, waarin wordt beschreven dat hoge mate van virus 
gemedieerde sterfte met name voorkomt in een omgeving met een lage lichtintensiteit.  
En hoge lichtintensiteit leidt echter niet altijd tot een verminderde virus infectie in 
picophytoplankton levend in het oppervlaktewater, zoals in eerste instantie werd 
aangenomen. Ook verhoogde UV straling kan van invloed zijn op de vermindering van 
de virus infectie bij de phytoplankton populatie in het oppervlaktewater. Ter conclusie 
legt deze studie de nadruk op de potentieel belangrijke invloed van zonnestraling op 
virus gemedieerde sterfte. 
 
 Het onderzoek beschreven in dit proefschrift laat een nieuw licht schijnen over 
de belangrijkheid van marine virussen als veroorzakers van fytoplankton sterfte. Onze 
resultaten laten duidelijk zien, dat virussen, naast microzoöplankton, significante sterfte 
middelen kunnen zijn in ecosystemen met verschillende trofische niveaus. Dus virus 
gemedieerde sterfte van fytoplankton kan een substantiële invloed hebben op de nutrient 
cyclus in de oceaan. Niet het minst belangrijk is de invloed van zonnestraling, dat een 
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relevante omgevingsfactor is, niet alleen voor de groei van fytoplankton, maar ook voor 
virus gemedieerde sterfte. Naar aanleiding van deze studie lijkt het essentieel om meer 
gerichte onderzoeken uit te voeren;  aan ecologische relevante  fytoplankton groepen, 
aan virus gastheer interacties  tussen de verschillende spanningen tussen virussen en 
gastheren en aan de onderliggende factoren, die de omvang van virus gemedieerde 
sterfte beïnvloeden. Alleen dan kunnen we de rol van virussen in mariene fytoplankton 
sterfte en biogeochemische processen beter begrijpen. 
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