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Samenvatting 

    
De cyclus van koolhydraten (suikers) is een belangrijk proces in de mariene koolstof cyclus. 
Koolhydraten worden geproduceerd door algen. Microscopisch kleine algen, het   
fytoplankton, zijn de belangrijkste producenten. Als fytoplankton dood gaat, komen 
koolhydraten vrij in het mariene milieu. In het microbiële voedselweb, worden ze afgebroken 
en geconsumeerd door bacteriën en archaea, de prokaryoten. De meeste koolhydraten zijn 
polymeren en te groot om door een celmembraan getransporteerd te worden. Daarom scheiden 
prokaryoten extracellulaire enzymen uit, die de polymeren buiten de cel afbreken tot kleine 
stukken die kunnen worden opgenomen. Een gedeelte van de koolhydraten wordt echter niet 
volledig afgebroken. Dit vormt recalcitrant opgelost organisch materiaal, dat decennia lang in 
de zee aanwezig kan blijven voor het wordt afgebroken. Het is niet bekend waarom sommige 
koolhydraten niet volledig worden afgebroken. Onderzoek hiernaar wordt bemoeilijkt door de 
grote diversiteit in koolhydraten, lage concentraties van koolhydraten in het mariene milieu en 
de traagheid van afbraakprocessen. 

Fytoplankton produceren verschillende soorten koolhydraten. Twee soorten die in grote 
hoeveelheden worden geproduceerd door fytoplankton zijn 1) extracellulaire polysaccharides 
(grote suiker moleculen) die mucus (slijm) vormen buiten de cel en 2) reservesuikers die in 
cellen opgeslagen worden. Extracellulaire polysacchariden die mucus vormen, worden 
mucopolysacchariden genoemd. Ze worden door veel soorten fytoplankton geproduceerd. Het 
zijn grote, complexe moleculen die uit verschillende monosacchariden bestaan. Een 
fytoplankton soort dat bekend staat om het uitscheiden van mucus is de schuimalg, ook wel 
Phaeocystis genoemd (figuur 1). Deze microalg heeft een complexe levenscyclus, die bestaat 
uit verschillende stadia van ééncellige algen en een stadium waarin de cellen in kolonies 
voorkomen. De kolonie matrix wordt gevormd door mucopolysacchariden, die een mucuslaag 
vormen waarin cellen ingebed liggen. Deze laag omvat een holle kolonie. Phaeocystis groeit in 
gematigde en polaire zeeën met hoge nutriënt concentraties. In het voorjaar, als het langer licht 
wordt, kunnen algenbloeien van Phaeocystis kolonies ontstaan. Als de nutriënten op zijn gaan 
de algen dood en komt de celinhoud vrij in het water. Er kan zich dan schuim vormen op 
stranden en zandbanken (figuur 1).   
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Figuur 1A. Phaeocystis gobosa kolonie. Cellen zijn ongeveer 6 µm groot en liggen ingebed in een 
schil van mucopolysacchariden. Kolonies kunnen tot een cm groot worden (foto- Koeman en Bijkerk). 
1B Schuim op de Waddenzee. Na een Phaeocystis bloei vormt zich schuim op het water, wat zich kan 
ophopen op stranden en zandbanken. 
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Reservesuiker wordt door alle planten geproduceerd. Er zijn verschillende types 

reservesuiker, die intracellulair worden opgeslagen. De meeste planten hebben een polymeer 
van glucose moleculen, een glucan als reservesuiker. Het bekendste type is zetmeel, het 
reservesuiker in landplanten. De meeste mariene macroalgen en fytoplankton hebben 
crysolaminaran als reservesuiker. Het is β-1,3-glucose polymeer met β-1,6 zijtakken, 
bestaande uit ongeveer 20 glucose moleculen. Het wordt overdag, in het licht, aangemaakt en 
‘s nachts gebruikt voor groei en als energiebron. Crysolaminaran is het type reservesuiker dat 
aanwezig is in Phaeocystis. Daarnaast wordt het geproduceerd door kiezelalgen, ook wel 
diatomeeën genoemd. Deze fytoplankton groep is verantwoordelijk voor 40% van de 
wereldwijde primaire productie in de oceanen. Diatomeeën kennen een enorme 
verscheidenheid aan soorten en komen voor in vrijwel alle aquatische milieus ter wereld. 
Omdat chrysolaminaran geproduceerd wordt door deze veel voorkomende 
fytoplanktonsoorten, is het één van de meest voorkomende koolhydraten in het mariene milieu 
en daarmee een belangrijk element in de koolstof cyclus. 

In dit proefschrift staan verschillende onderzoeken beschreven die betrekking hebben op de 
productie van chrysolaminaran door fytoplankton en de afbraak ervan door prokaryoten. 
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Vanwege de grote hoeveelheden die geproduceerd worden is chrysolaminaran een belangrijk 
element in de mariene carbon cyclus. In hoodstuk 1 staan de drie hoofdvragen van mijn 
proefschrift geformuleerd: 

 
• Hoe wordt het chrysolaminaran gehalte van fytoplankton beïnvloed door de 

concentratie van nutriënten en het lichtniveau? 
• Wat zijn de kenmerken van microbiële enzym systemen die chrysolaminaran 

afbreken? 
• Wat is de invloed van het vrijkomen van een grote hoeveelheid koolhydraten op 

verschillende groepen van prokaryoten? 
 
Door de cyclus van chrysolaminaran te bestuderen, hopen we meer inzicht te verkrijgen in 

de processen die de productie en afbraak van koolhydraten in het mariene milieu beïnvloeden. 
Omdat chrysolaminaran een goed gekarakteriseerd en relatief eenvoudig koolhydraat is, zijn 
deze processen gemakkelijker te bestuderen. Op deze manier hopen we principes te vinden die 
meer algemeen van toepassing kunnen zijn.   
 
 
Hoe wordt het chrysolaminaran gehalte van fytoplankton beïnvloed door de concentratie 
van nutriënten en het licht niveau? 
 
Hoofdstuk 2 beschrijft een nieuwe methode om de mucopolysaccharides te scheiden van de 
reservesuikers in Phaeocystis kolonies. Deze methode wordt vervolgens toegepast om de 
invloed van het nutriënten gehalte en lichtniveau op het gehalte van beide soorten 
koolhydraten te bestuderen tijdens een voorjaarsbloei van Phaeocystis pouchetii in een 
mesocosm in de buurt van Bergen, Noorwegen (figuur 2). De reservesuikers bevatten vooral 
chrysolaminaran, maar mogelijk ook nog een ander type glucan. Gedurende de groeifase van 
de voorjaarsbloei is er een sterk dag-nacht ritme in het reservesuiker- gehalte van de kolonies. 
Ook is er een positieve relatie tussen de lichtsterkte en het reservesuiker-gehalte. Er is geen 
invloed van lichtsterkte op het gehalte aan mucopolysacchariden. Wanneer er nutriëntlimitatie 
optreedt en er geen groei meer plaatsvindt, neemt het koolhydraat-gehalte van de kolonies toe. 
Dit wordt voornamelijk veroorzaakte door een toename in het reservesuiker-gehalte. Aan het 
einde van de bloei vormt het reservesuiker 60% van het koolstof van de Phaeocystis kolonies. 
Aangezien de prokaryoten de belangrijkste consumenten zijn van het organisch materiaal dat 
afkomstig is van Phaeocystis, zal reservesuiker en dus chrysolaminaran een belangrijk 
substraat zijn voor de prokaryoten na een Phaeocystis bloei. 
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Figuur 2A. De mesocosms in het Raunefjord, vlakbij Bergen, Noorwegen. Mesocosms zijn zakken van 2 
m doorsnede en 4,5 m diepte, gevuld met water uit het fjord en vastgemaakt aan drijvende frames, zodat 
ze in het fjord drijven. Door nutriënten (stikstok en fosfaat) toe te voegen, werd de voorjaarsbloei van 
Phaeocystis pouchetii die in het fjord voorkomt versterkt. De dichtheid van Phaeocystis kolonies was 
hoger en de bloei duurde langer dan in het omringende fjord water. 2B Door lucht te laten borrelen 
blijven de algen in opgelost en zinken ze niet naar de bodem. 
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In hoofdstuk 3 wordt het effect van extreem hoge lichtsterkte op de productie an 

chrysolaminaran door de diatomeeën Thalassiosira weissflogii en Thalassiosira antarctica 
beschreven. Deze studie was onderdeel van een onderzoek naar het effect van aanpassing aan 
hoge lichtsterkte op tolerantie voor extreem hoge lichtsterkte en UV straling. Hiervoor werden 
cultures van T. weissflogii en T. antarctica die opgegroeid waren onder lage, of hoge 
lichtsterkte, blootgesteld aan extreem hoge lichtsterkte, inclusief UV straling. Deze condities 
zijn vergelijkbaar met de lichtsterkte aan het zeeoppervlak rond het middaguur (surface 
simmulated irradiance-SSI). Een aantal fysiologische indicatoren van stress die verband 
houden met de extreem hoge lichtsterkte werd bepaald na 30 min SSI en gedurende 120 min 
herstel onder lage lichtsterkte. Voor de blootstelling aan SSI, was het crysolaminaran gehalte 
van zowel T. weissflogii als T. antarctica cellen hoger in cultures opgegroeid onder hoge 
lichtsterkte, dan in cultures opgegroeid onder lage lichtsterkte. In cellen opgegroeid onder 
hoge lichtsterkte, was het gehalte aan xanthophyll pigmenten hoger en de efficiëntie van 
photosysteem II lager, dan in cellen opgegroeid onder lage lichtsterkte. Blootstelling aan SSI 
veroorzaakte een afname in photosysteem II efficiëntie wat samenviel met de omzetting van 
diadinoxanthine in diatoxanthine. Gedurende de herstelperiode vonden de omgekeerde 
processen plaats, maar  in de cellen aangepast aan lage lichtsterkte was het omkeerproces niet 
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compleet in drie uur. Dit resulteerde in een verminderde chrysolaminaran opbouw. In cellen 
aangepast aan hoge lichtsterkte was het omkeerproces compleet na één uur herstel. In T. 
antarctica cellen die aan hoge lichtsterkte waren aangepast bleef het chrysolaminaran gehalte 
onveranderd, zowel na de SSI behandeling, als ook in de controle. In T. weissflogii nam het 
chrysolaminaran gehalte af na beide behandelingen. Het onvermogen om chrysolaminaran te 
produceren gedurende herstel periode werd waarschijnlijk veroorzaakt door de verminderde 
efficiëntie van photosysteem 2 in de cellen aangepast aan hoge lichtsterkte. Waarschijnlijk is 
het chrysolaminaran in T. weissflogii gebruikt voor reparatie processen gedurende de herstel 
periode. De UV component van het licht had geen invloed op het chrysolaminaran gehalte. 

 
 

 
Figuur 3. Experimenten met fytoplankton in het microalgen laboratorium in Haren (foto-Willem van 
de Poll).  
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Wat zijn de kenmerken van microbiële enzym systemen die chrylaminaran afbreken? 
 

Een studie naar de kenmerken van microbiële enzymen die chrysolaminaran afbreken staat 
beschreven in hoofdstuk 4. Om deze te bestuderen werden verschillende bacteriën geïsoleerd 
die chrysolaminaran als koolstofbron kunnen gebruiken. Tijdens en na een voorjaarsbloei van 
Phaeocystis globosa voor de Nederlandse kust en in de Waddenzee, kon gemiddeld 26 % van 
de prokaryoten, die met behulp van een fluorescentie microscoop geteld konden worden, 
chrysolaminaran als koolstofbron gebruiken. De genetische informatie van de prokaryoten 
wees uit, dat het allemaal bacteriën waren, die tot verschillende groepen behoorden.  

De activiteit van de laminarinase enzymen van drie bacterie stammen die tot het genus 
Vibrio behoren, werd verder bestudeerd. Tijdens de afbraak van chrysolaminaran werden 
tenminste twee types activiteit ontdekt. Er kwam glucose vrij, maar ook reactieproducten van 
meerdere glucose eenheden (glucanen). Aangezien de eigenschappen van deze twee processen 
verschilden, zijn verschillende enzymen verantwoordelijk voor de processen. Tijdens afbraak 
van hoge substraatconcentraties werden er meer glucanen gevormd dan glucose moleculen. De 
maximale reactie snelheid van het enzym dat glucan vrijmaakt is dus groter dan die van het 
enzym dat glucose vrijmaakt. Bij lage substraat concentraties, echter, werd er meer glucose 
gevormd. Dit betekent dat de substraat affiniteit van het enzym dat glucose vrijmaakt, groter is 
dan de affiniteit van het enzym dat glucan vrijmaakt.  

Tijdens de afbraak van zwevende deeltjes in de waterkolom is vaak geobserveerd dat er 
reactieproducten vrijkomen. Deze reactieproducten worden niet opgenomen door de 
prokaryoten die vastzitten aan de deeltjes en deze afbreken, maar door andere, vrijlevende, 
prokaryoten. Dit zou verklaard kunnen worden door aan te nemen dat de eigenschappen van 
het laminaran afbraak systeem vergelijkbaar zijn met de eigenschappen van andere hydrolase 
systemen. Aangezien de substraatconcentratie in zwevende deeltjes hoog is, is deze situatie 
vergelijkbaar met het vrijkomen van glucan tijdens de afbraak van hoge concentraties 
laminaran. Buiten de deeltjes is de substraatconcentratie veel lager en worden de polymeren 
tot monomeren afgebroken. 

De laminarinase enzymen hadden minimale activiteit op substraten die hetzelfde type 
glucose verbinding hebben, maar een andere grootte of vorm van het polymeer. Als dit 
resultaat doorgetrokken wordt naar het mariene milieu, kan het verklaren waarom sommige 
koolhydraten niet, of niet volledig, worden afgebroken. Koolhydraten opgelost in water 
vormen, over enige tijd, vaak een gelstructuur. Aangezien gelvorming de vorm van het 
koolhydraat kan beïnvloeden, betekent dit dat de gelstructuur de afbreekbaarheid van de 
koolhydraten kan beïnvloeden. Als de invloed van de polymeervorm op de afbraaksnelheid 
een algemeen principe is, kan de afbraak van een koolhydraat in een gel jaren duren, terwijl 
het originele koolhydraat snel af te breken zou zijn.  

 
 

 
 
 

 118



Samenvatting 

Wat is de invloed van het vrijkomen van een grote hoeveelheid koolhydraten op 
verschillende groepen van prokaryoten? 

Op deze 
ma

 vormden ze een groter aandeel in de 
pop

k 4) en eerdere studies hebben laten zien 
dat hetzelfde geldt voor de mucopolysacchariden. Met name bacteriën die tot de Bacteroidetes 
behoren, lijken te profiteren van het koolhydraat rijke Phaeocystis materiaal na de 

oorjaarsbloei (hoofdstuk 5). Echter, uit de literatuur blijkt dat er regelmatig ophoping van 
rganisch materiaal is waargenomen, volgend op Phaeocystis bloeien. Eén van de redenen die 
 het verleden is gegeven is de hoge C/N en C/P ratio van het organisch materiaal, wat kan 

leiden tot een tekort aan fosfor (P) of stikstof (N) bij de prokaryoten. Hierdoor kan het langer 

 
In hoofdstuk 5 wordt een onderzoek beschreven naar het effect van het vrijkomen van een 
grote hoeveelheid koolhydraten na een voorjaarsbloei van P. globosa op de prokaryote 
gemeenschap. Hiertoe werd een recent ontwikkelde methode gebruikt, de MICRO-CARD-
FISH methode. Dit is een microscoop methode, waarin van elke prokaryote cel kan worden 
vastgesteld of deze een substraat opneemt. Vervolgens wordt met behulp van genetische 
markers vastgesteld of de cellen tot bepaalde phylogenetische groepen behoren. 

nier kan per groep gekeken worden wat hun aandeel in de prokaryote gemeenschap is en of 
de cellen die onder de microscoop te zien zijn, actief danwel inactief of dood zijn.  

Het aantal en de activiteit van de prokaryoten nam toe in het voorjaar, gelijktijdig met de 
ontwikkeling van de voorjaarsbloei. Bacteriën die tot het fylum Bacteroidetes behoren 
domineerden de prokaryoten populatie gedurende de P. globosa bloei. Aangezien veel 
bacteriën die tot dit fylum behoren in staat zijn gebleken complexe koolhydraten af te breken, 
is het waarschijnlijk dat ze na een bloei betrokken zijn bij de afbraak van P. globosa 
koolhydraten. Bacteriën die tot het genus Roseobacter behoren bleken de grootste fractie 
actieve cellen te hebben. Ze vormden echter een klein gedeelte van de prokaryoten populatie 
gedurende de P. globosa bloei. Later in het seizoen

ulatie. Twee groepen archaea, de Crenarchaeota en de Euryarchaeota werden gedurende 
het hele voorjaar en zomer waargenomen. Archaea hadden echter steeds een minimaal aandeel 
in de populatie en de fractie actieve archaea was altijd lager dan de fractie actieve bacteriën. 
De conclusie was dan ook dat archaea geen belangrijke rol spelen in de biogeochemische cycli 
van de Noordzee gedurende in het voorjaar en de zomer, inclusief de P. globosa bloei periode.  

 
 

Conclusies: De koolhydraten van Phaeocystis en hun afbraak in het microbiële 
voedselweb - een review 

 
Hoofdstuk 6 is een review van beschikbare literatuur over productie van koolhydraten door 
Phaeocystis en de afbraak ervan in het microbiële voedselweb. De conclusies van de 
voorgaande hoofdstukken zijn hier in opgenomen. Het blijkt dat chrysolaminaran een 
substantieel deel vormt van Phaeocystis biomassa, in het bijzonder onder nutriënt limiterende 
condities zoals aan het eind van een bloei (hoofdstuk 2). Hieruit volgt dat chrysolaminaran, 
naast mucopolysacchariden, een substantieel onderdeel is van de biochemische cycli in 
gebieden waar Phaeocytis bloeien voorkomen. Chrysolaminaran is in principe snel af te 
breken door verschillende soorten bacteriën (hoofdstu

v
o
in

 119



Samenvatting 

duren voordat het organisch materiaal wordt afgebroken. In de tussentijd kunnen de 
koolhydraten spontaan gelstructuren vormen. Deeltjes kunnen zinken naar de bodem, 
waardoor organisch materiaal dat oorspronkelijk opgelost, zwevend materiaal in de 
waterkolom was, naar de diepte getransporteerd wordt. Ook kan gelvorming gevolgen hebben 
voor de afbraak van het materiaal. De omgeving van de prokaryoten kan op microschaal 
veranderen en de vorm van de polymeren en daarmee de afbreekbaarheid kan beïnvloed 
worden door de gelstructuur (hoofdstuk 4).  
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