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Microalgen staan in de belangstelling omdat ze gebruikt kunnen worden als een 

alternatieve, hernieuwbare en natuurlijke bron van biobrandstoffen, farmaceutica en 

voedingsingrediënten. Microalgen hebben een hoge productiviteit, groeien relatief snel en 

hebben enkel water, licht en kooldioxide nodig voor de groei. Grootschalige kweek van 

microalgen kan ook een bijdrage leveren aan de reductie van kooldioxide en 

broeikasgassen. Een bijkomend voordeel is dat microalgen op arme grond, in brak water 

en in oceanen groeien zonder daarmee te concurreren met de menselijke voedselketen zoals 

bijvoorbeeld bij de kweek van palmbomen wel het geval is. Microalgen spelen ook een 

belangrijke rol bij het in stand houden van de atmosferische zuurstof concentraties. Als 

primaire producenten vormen microalgen de basis van de voedselketen op onze planeet.  

 

Er zijn meer dan honderdduizend soorten microalgen, waarvan de meerderheid tot nu niet 

gekarakteriseerd is. Een bijzondere orde microalgen zijn de Cyanidiales van het fylum 

Rhodophyta, ook wel rode microalgen genoemd. Cyanidiales gedijen het beste in milieus 

met een hoge zuurgraad en hoge temperatuur. De orde Cyanidiales omvat 3 geslachten, 

Cyanidium, Cyanidioschyzon en Galdieria. Dit laatste geslacht is uitzonderlijk omdat 

stammen van dit geslacht niet alleen autotroof, dat is met licht en kooldioxide, groeien maar 

ook prima heterotroof in het donker met zuurstof en een scala aan organische verbindingen 

gedijen. Cyanidiales produceren verschillende interessante functionele verbindingen, 

waaronder fotopigmenten, in het bijzonder fycocyanine, en de koolstof/energie opslag 

producten glycogeen en floridoside (Hoofdstuk 1). 

 

Dit proefschrift behandelt de synthese van de fotopigmenten coproporphyrinogeen en 

fycocyanine en van de functionele koolhydraten glycogeen en floridoside door de thermo-

acidofiele rode microalgen Cyanidioschyzon merolae en Galdieria sulphuraria.  

 

Fycocyanine is een licht-oogstend pigment dat voorkomt als primair fycobili-eiwit in 

Cyanobacteriën en als secundair fycobili-eiwit in Rhodophyta. Fycocyanine bestaat uit 

twee componenten: (i) een apo-eiwit met twee homologe sub-eenheden α en β; en (ii) een 

chromofoor of fycobiline welke opgebouwd is uit een open tertrapyrol keten en de typische 

blauwe kleur aan het fycocyanine geeft. Het commercieel verkrijgbare fycocyanine wordt 

gewonnen uit de cyanobacterie Spirulina platensis, die in open vijvers onder strikt autotrofe 
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condities groeit. Het S. platensis fycocyanine is stabiel bij neutrale pH en gematigde 

temperatuur. De FDA en EFSA, respectievelijk de Amerikaanse en Europese voedsel en 

waren autoriteit, hebben enkele jaren geleden het S. platensis fycocyanine goedgekeurd 

voor gebruik in snoepgoed en ijs als alternatief voor synthetische blauwe kleurstoffen zoals 

patentblauw.  

 

Heterotrofe groei heeft een aantal voordelen ten opzichte van autotrofe groei, o.a. een 

hogere productiviteit en strikte controle over de hygiëne. In de wetenschappelijke literatuur 

is beschreven dat G. sulphuraria stam 074G, een mutant die nog steeds chlorofyl aanmaakt 

onder heterotrofe groeiomstandigheden, redelijke hoeveelheden fycocyanine aanmaakt. In 

hoofdstuk 2 wordt de productie van fycocyanine door G. sulphuraria stam 074G 

beschreven bij groei op maltodextrine Paselli SA2 en granulair zetmeel in combinatie met 

het enzym preparaat Stargen002. Dat G. sulphuraria stam 074G op Paselli SA2 kan groeien 

wordt verklaard door de productie van één of meerdere extracellulaire glycoside 

hydrolase(s) welke Paselli SA2 afbreken naar glucose, dat dan opgenomen wordt en als een 

koolstof- en energiebron gebruikt wordt.  In het genoom van G. sulphuraria komen twee 

genen voor die coderen voor glucoamylases (Gasu_25520 en Gasu_25530) en één dat 

codereert voor een β-amylase (Gasu_04150). Deze drie enzymen hebben een herkenbare 

N-terminale signaalsequentie, wat erop duidt dat deze enzymen zeer waarschijnlijk in het 

medium worden uitgescheiden. De karakteristieken van het fycocyanine dat uit op 

PaselliSA2 gegroeide G. sulphuraria cellen was gewonnen, verschilden niet van het 

fycocyanine dat uit op glucose gegroeide cellen gewonnen was.  

 

Bij het onderzoek aan heterotrofe groei op maltodextrine en glucose werd één van de 

cultures paars (Hoofdstuk 3). Nadere analyse van de paarse verbinding liet zien dit 

coproporfyrine III (COPRO) was. COPRO is de geoxideerde vorm van coproporfyrinogeen 

III (COPROGEN), een intermediair in de chlorofyl en fycocyanobiline biosynthese. In 

hoofdstuk 3 worden de groei van  G. sulphuraria 074G op glucose en de condities 

waaronder COPRO wordt gevormd nader bestudeerd. De resultaten laten zien dat COPRO 

ophoopt in het kweekmedium als G. sulphuraria 074G groeit op glucose en een beperkte 

hoeveelheid zuurstof. Een vergelijkbaar resultaat werd gevonden bij groei op galactose, 

sucrose en dulcitol, echter alleen als de hoeveelheid zuurstof beperkt was. Tijdens de 
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biosynthese van chlorofyl en fycobiline wordt COPROGEN omgezet in 

protoporfyrinogeen IX door het enzym coproporfyrinogeen III oxidase (CPO), waarvan 

twee vormen bestaan: (i) het zuurstof-afhankelijke CPO (HemF), dat zeer algemeen 

voorkomt in eukaryoten en (ii) het zuurstof-onafhankelijke CPO (HemN), dat wijdverbreid 

is in prokaryoten.  In het genoom van G. sulphuraria komen genen voor beide CPO voor. 

De ophoping van COPRO in het kweekmedium van G. sulphuraria 074G onder 

zuurstoflimiterende omstandigheden wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een niet 

optimaal functionerend HemF enzym. HemF heeft zuurstof nodig en een proton om 

coproporfyrinogeen III om te zetten in protoporfyrinogeen IX. 

 

Een alternatieve algensoort voor de productie van fycocyanine is Cyanidioschyzon 

merolae. In hoofdstuk 4 worden de productie van het thermostabiele fycocyanine van C. 

merolae alsook de optimale kweekomstandigheden voor de productie van het fycocyanine 

beschreven. Fycocyanine kan vrij gemakkelijk uit C. merolae cellen gewonnen worden 

door de cellen bloot te stellen aan ultra puur water. Dit veroorzaakt osmotische stress en 

aangezien de cellen geen celwand hebben, barsten ze gemakkelijk open. Het uit C. merolae 

gewonnen fycocyanine heeft een hoge zuiverheid; een zuiverheidsgraad van 9.9 wordt 

zonder verdere zuivering gemakkelijk gehaald.  Fycocyanine met een zuiverheidsgraad van 

minder dan 1 wordt geclassificeerd als geschikt voor voedingsmiddelen.  Het C. merolae 

fycocyanine, dat stabiel is bij pH 5 en tot 80oC, verschilt enigszins van dat van Spirulina 

fycocyanine, dat commercieel verkrijgbaar is.  

 

De optimale groeiomstandigheden van C. merolae werden onderzocht. Onder andere de 

lichtintensiteit, belichtingsduur en temperatuur zijn belangrijke factoren die van invloed 

zijn op de kweek van microalgen in open vijvers. In hoofdstuk 4 worden resultaten 

gepresenteerd die suggereren dat de ginstigste condities om C. merolae buiten te kweken 

zijn: een temperatuur van ongeveer 40oC, een lage lichtintensiteit en 24 uur per dag licht.    

 

In hoofdstuk 5 wordt de invloed van licht, conserveermiddelen en alcohol op de stabiliteit 

van het C. merolae fycocyanine beschreven. Het fycocyanine bestaat uit een apo-eiwit en 

het fycocyanobiline, dat gevoelig is voor licht en temperatuur. De resultaten laten zien dat 

het C. merolae fycocyanine heel stabiel is bij blootstelling aan normaal daglicht (1.000 
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Lux) en matig zure condities (pH 5). Suikers zoals glucose, sucrose, fructose, en de 

suikeralcohol sorbitol, welke veel gebruikt worden als zoetmaker en conserveermiddel, 

hebben een positief effect op de stabiliteit van het fycocyanine bij hogere temperaturen. 

Niet het soort suiker, maar wel de concentratie van de suiker, is hierbij van invloed op de 

stabiliteit. Suikers vormen een coating om het eiwitdeel van het fycocyanine en zorgen er 

daardoor voor dat de structuur van het eiwit intact blijft. Ook is het effect van verschillende 

concentraties ethanol op de stabiliteit van het fycocyanine onderzocht. Alcohol kan de 

waterstructuur rondom een eiwit agiteren, hetgeen leidt tot instabiliteit en vervolgens 

precipitatie van het eiwit. De resultaten van hoofdstuk 5 laten zien dat het C. merolae 

fycocyanine een interessant alternatief is voor synthetische kleurstoffen in licht-

alcoholische dranken tot 15% alcohol.   

 

De mogelijke toepassing van fycocyanine en functionele koolhydraten van G. sulphuraria 

en C. merolae hebben ertoe aangezet om lokale Indonesische stammen te verkrijgen die 

vrij zijn van licentie (Hoofdstuk 6). Vier Cyanidiales stammen zijn verkregen uit de 

Rengganis krater, nabij Bandung op West-Java. Alle stammen hebben ovaalvormig cellen 

welke plastiden bezitten met meerdere lobben en uit 2 tot 8 dochtercellen bestaan.  Alle 

vier de stammen kunnen zowel autotroof als heterotroof groeien op glucose, galactose, en 

glycerol als koolstofbron. Morfologische en fysiologische waarnemingen duiden erop dat 

alle vier de stammen tot het geslacht Galdieria behoren. Alle stammen produceren 

fycocyanine onder autotrofe omstandigheden, terwijl de stammen Al009 en Al014 ook 

onder heterotrofe omstandigheden pigment blijven maken.   

 

De vier stammen lijken het meest op Galdieria sulphuraria. Galdieria soorten staan bekend 

om de productie van hoog-vertakt glycogeen en floridoside als opslag materiaal voor 

energie en koolstof. Alle vier de Indonesische stammen maken een glycogeen met een 

vertakkingsgraad van 13 tot 15%. Tevens produceren ze alle vier floridoside als ze worden 

blootgesteld aan een hyper-osmotische shock gedurende 24 uur.  

 

Dit proefschrift laat zien dat thermo-acidofiele rode microalgen gebruikt kunnen worden 

voor de productie van de natuurlijke blauwe kleurstof fycocyanine en functionele 

koolhydraten. Rode microalgen zijn gemakkelijk te groeien zonder risico’s op infecties 
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omdat ze bij een extreem lage zuurgraad uitstekend gedijen, waar vrijwel alle andere micro-

organismen zich niet kunnen  handhaven.  Ook kunnen stammen behorende tot de soort 

Galdieria sulphuraria eenvoudig groeien in het donker op lucht (zuurstof) en 

maltodextrine, gemaakt uit zetmeel, op galactose en glucose, een reststroom die vrijkomt 

bij de verwerking van de melksuiker lactose, en op glycerol, een reststroom van de 

productie van biodiesel uit oliën en vetten. Deze Galdieria soorten kunnen eenvoudig 

geïsoleerd worden uit heet water bronnen, zoals die voorkomen in Indonesië en andere 

plaatsen op de wereld. Kortom, rode microalgen zijn een duurzaam en eenvoudig, 

biologisch productiesysteem voor functionele voedingsingrediënten. 
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