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Variatie in biogeen en mineraal silica

Voorwoord

Dit deelonderzoek is gedaan in het kader van mijn doctoraalstudie Mariene
Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. 1k zou hierbij niet alleen mijn
begeleider Engel Vrieling willen bedanken voor zijn steun en opbouwende
kritiek, maar ook een ieder die mij heeft geholpen mijn onderzoek te voltooien.
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Variatie in biogeen en inineraal silica

Samenvatting

Diatomeeën zijn ecologisch erg belangrijk, ze vormen een groot deel van de
Netto Primaire Produktie. De ceiwand van de diatomeeën is waarschijnlijk erg
belangrijk voor dit succes. De ceiwand van diatomeeën bestaat voornamelijk uit
silica met daar omheen een organische laag. Van licht, temperatuur, sommige
nutriënten en een aantal metalen is bekend dat ze de vorming van de silicawand
kunnen beInvloeden. Het doel van dit onderzoek is het bepalen van optimale
groeicondities voor de diatomeeën Navicula salinarum en Thnlassiosira
weissflogii. Ook is er in dit onderzoek gekeken of aluminium wordt ingebouwd
in de frustules van de cel.

Aan de hand van cel- en frustuletellingen en silicabepalingen is bet biogeen
en mineraal silica van de twee soorten bepaald. Er is een EDXA-analyse gedaan
om te bepalen of er aluminium kan worden gevonden in de frustules. Er zullen
nog een aantal aluminiumbepalingen en elementanalyses volgen. Verder zijn er
SEM-foto's gemaakt om morfologische veranderingen te kunnen waarnemen.
Hieruit is gebleken dat de cultures met een lagere saliniteit een hoger silicagehalte
per cel hebben dan de andere condities. Er zijn twee experimenten uitge\Toerd
met verschillende kweekcondities.

De cultures van N. salinaruni met extra toevoeging van aluminium
vertonen vooral in bet eerste experiment (experiment met verrijkt zeewater als
medium) de sterkste groei. Tussen de verschillende groeicondities zijn voor T.
weissflogii veel minder verschillen in groeipatronen waar te nemen. De cultures
met een lagere saliniteit (20 PSU en 15 PSU) hebben bij bet bereiken van de
stationaire groeifase het hoogste silicagehalte per cel. Op de SEM-foto's is voor
beide soorten bij de lagere saliniteiten (20 PSU en 15 PSU) duidelijk een sterkere
silicificatie te zien. Het mineraal silica uit bet eerste experiment is veel hoger dan
bet biogeen silica. De verwachting echter is dat het biogeen silicagehalte hoger
zou moeten zijn dan bet mineraal silica. Om een beter beeld te krijgen van het
mineraal silica zal er in eventueel vervolgonderzoek een methode gevonden
moeten worden om de frustuletellingen betrouwbaarder uit te voeren. Aan de
hand van de resultaten van de EDXA-analyse lijkt aluminium niet ingebouwd te
worden in de cellen. De elementanalyses en aluminiumbepalingen, die in de
nabije toekomst aan de in deze experimenten opgewerkte frustules gedaan zullen
worden, zullen hierover meer duidelijkheid moeten geven.
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Variatie in biogeen en minernal silica

1. Inleiding

Diatomeeën (Bacillariophyta) zijn ecologisch zeer van belang
(Werner,1977). Ze nemen ± 25% van de Netto Primaire Produktie van de aarde
voor hun rekening (Volcani, 1981). Dit komt vooral door de dominante rol die ze
sp1en in de upwellingsgebieden en het continentaal plat. Ze worden in alle
aquatische milieus aangetroffen. Een karakteristieke eigenschap van diatorneeën
is dat ze omgeven zijn door een silicawand (frustule). Deze ceiwand is structured
erg stevig en chemisch gezien inert, zodat de diatomeeën goed beschermd zijn
tegen de enzymen van potentiële predatoren (Picket-Heaps et al, 1990). De
ceiwand is mogelijk de belangrijkste reden waarom diatomeeën zo succesvol zijn
(Schmid, 1987).

De ceiwand bestaat uit twee delen, de epitheca en de hypotheca, die als hij
een petrischaaltje over elkaar heen vallen. De wand bestaat naast silica ( (SiO2))
uit organische materiaal: de coating. Bij de vorming van de ceiwand wordt er
silicium (in de vorm van silicaalzuur (silicaat); Si(OH)4) opgenomen uit bet water
door middel van een carrier-systeem op het membraan (Azam et al, 1974). Het
silicaalzuur wordt eerst opgeslagen in het cytoplasma tot er een grote pool
ontstaat van Si(OH)4 en de complexen daarvan. Silicaalzuur vormt in water
polymeren, er zijn altijd verschillende vormen van silicaalzuur aanwezig
(Werner, 1977). Door de aanwezigheid van deze pool waarin de concentratie
steeds groter wordt, kan het neerslaan van silicaalzuur in levende diatomeecellen
veel sneller gaan (her, 1979). Het silicaat wordt vermoedelijk via Silicon
Transport Vesicles (STV) vanuit de cytoplasmatische pool naar de Silicon
Deposition Vesicle (SDV) gebracht, waar deze fuseren met de silicalemma
(Reimann et al, 1965 en Picket-Heaps, 1990). Het silicalemma zou fungeren als
basis voor de silicificatie (Hecky et al, 1973). Het silicaat wordt als amorf
n(Si02).n(H20) (silica) ingebouwd in de ceiwand.

Er is van een aantal factoren bekend dat ze de vorming van de silicawand
van diatomeeën kunnen beInvloeden. De uiteindelijke dikte van bet silicaskelet
hangt af van saliniteit en indirect van omstandigheden als Iicht, temperatuur,
nutriëntlimitatie (Conley et al, 1989; Paasche, 1980). Ook zouden metalen als
aluminium (Gensemer, 1990; Hörnström, 1984), lood en koper (Sicko-Goad &
Stoermer, 1979) invloed kunnen hebben. De invloed van licht op het silicagehalte
lijkt samen te hangen met de energievraag van het silicatransport, maar is het
gevolg van blokkage van het metabolisme van de cel; het silicatransport wordt
gereduceerd wordt met 90-97% (Sullivan en Volcani, 1981). De transportsnelheid
varieert al naar gelang de cel zich in de licht- of in de donkerfase bevindt. In bet
licht kan de snelheid wel drie keer zo hoog zijn als in het donker (Werner, 1966,
1967). Als bet fotosysteem II met een inhibitor wordt stilgezet, dan wordt de
silicaopname met 55% gereduceerd (Sullivan, 1976). De sterkte en de duur van de
lichtstaling veranderen de ratio's van Si:C, Si:N en Si:C:N (Brezinsky, 1985). Ook
heeft licht effect op de diameter van de diatomee (lagere irradiantie verkort de
grootte van de diameter; Wood, 1987) en op de silicificatie en vorming van spines
(lagere irradiantie zorgt voor sterkere silicificatie; Davis, 1976).
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Variatie in biogeen en inineraal silica

De temperatuur heeft langs twee wegen effect op de silicificatie: aan de ene
kant heeft de temperatuur invloed op het chemisch proces van de
autopolycondensatie (her, 1975) (voor zover dit een puur chemiscb proces is) en
ook heeft het effect op de metabolische stappen die betrokken blijken te zijn bij de
polymerisatie van het silica (Blank et al, 1986). De invloed van temperatuur blijkt
echter meestal niet beslissend ten op zichte van andere factoren als licht en
nutriëntconcentratie, die vaak meer limiterend zijn (Nelson et al, 1979 en D'Elia
et al, 1979).

Nutriënten zijn belangrijk voor de groei en de celdeling. Si is in diatomeeën
niet alleen belangrijk voor de vorming van de frustule, maar reguleert ook de
DNA-synthese en sommige metabolische routes. De celcyclus van een diatomee
wordt gereguleerd door de beschikbaarheid en de opname van Si. Silicalimitatie
leidt ertoe dat de celcyclus bij pennate diatomeeën viak voor de DNA replicatie
stopt. (Simpson & Volcani, 1981). Ook zou door substraatlimitatie van bet
silicatransport een stadium van de celcyclus verlengd kunnen worden en
waarschijnlijk duurt de constructie van de frustule langer. Hiervoor zou
theoretisch gezien compensatie kunnen optreden door de produktie van dunnere
frustules, wat resulteert in lagere Si-gehaltes (Brezinski et al, 1990).

Volgens het werk van Conley et al (1989) geven de verschillen tussen
mariene en zoetwater diatomeeën een groot deel van de variatie in silicificatie
weer. De variatie tussen de beide groepen zou mogelijk mede veroorzaakt
kunnen worden door de verschillende zinkstrategien. In bet oceanische mariene
milieu is bet fataal voor een cel om uit te zinken naar de diepere lagen, in
tegenstelling tot cellen uit bet zoete water. En aanpassing van mariene soorten
zou een lager silicagehalte kunnen zijn, waardoor de cel licbter is en minder snel
uitzinkt (Conley et al, 1989). Ook zou een lagere silicaconcentratie (die in bet
mariene milieu aanwezig is) een oorzaak kunnen zijn, silicalimitatie leidt
namelijk bij mariene (Paasche, 1973) en zoetwatersoorten (Tilman & Kilham,
1976) tot lagere silicagehaltes in de cel. Als derde oorzaak voor de verscbillen
tussen mariene en zoetwatersoorten zou bet saliniteitsverschil genoemd kunnen
worden. Dit heeft voor beide groepen invloed op de silicificatie. Hogere salinteit
geeft een lager Si-gehalte in de cel (Olsen & Paasche, 1986; Tucbman et al, 1984).
Bij een lage saliniteit kunnen beter ontwikkelde costae en valve ontstaan
(Tuchman et al, 1984). Ook kan het osmotische drukverschil morfogenetische
effecten hebben (Paasche et al, 1975).

Aluminium lijkt op verschillende manieren invloed uit te oefenen op
diatomeeën. Ten eerste beeft aluminium een toxisch effect, omdat Al de
voorkeur geeft aan de reactie met F, wat voor een afname zorgt in reactief P voor
metabolische processen (Exley et al, 1993). Bovendien heeft Gensemer (1990)
gevonden dat een toevoeging van aluminium bij Asterionella ralfsii ar
americana kan leiden tot een verhoging van bet Si-gehalte. Ook gaat aluminium
dissolutie van silica tegen, vooral in diatomeeënaarde en sedimenten (van
Bennekom et al, 1988; 1991 & van Beusekom, 1990).
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Variatie in biogeen en ininerani silica

Het doel van dit onderzoek is drieledig:

* karakteriseren van mineraal silica uit (levende) diatomeeën
* ontwikkelen van optimale groeicondities voor diatomeeën
* wat zijn de effecten van aluminium op diatomeeën en wordt bet

ingebouwd in de celwand

Sainen met de Technische universiteit Eindhoven probeert de Vakgroep Mariene
Biologie diatomeeën te gebruiken als natuurlijke bron voor zeolieten.
Synthetische zeolieten zijn tetraëders van Si04 en A104 die kubische octaëders
vormen. Afbankelijk van de manier waarop de octaëders gekoppeld zijn
ontstaan verschillende zeolieten. En kenmerkende eigenschap van zeolieten is
een regelmatige opbouw van het rooster met open ruimten. Deze open ruimten
zorgen voor een tal van functies voor de industrie (droogmiddel, moleculaire
zeef, ontharding, katalytische functies). De vraag is nu of silica afkomstig van
diatomeeën (gekweekt in monocultures) geschikt is voor industriële toepassing.

Synthetische silica's en zeolieten worden op dit moment gewonnen door
middel van 'trial and error', wat meer of minder bruikbare vormen oplevert.
Voor in de industrie is dit echter geen efficiente methode. Een tweede doel van
dit onderzoek is dan ook bet ontwikkelen van optimale groeicondities voor
diatomeeën. Verder is bet interessant om te weten wat de effecten van
aluminium zijn op diatomeeën en of het wordt ingebouwd in de celwand, Ook
bij de vorming van zeolieten zijn sporen van Al-ionen te vinden, die op de
tetraederplaats van Si in bet kristallijne zeolietrooster terecht komen (Dokter,
1994). Aluminium is bijvoorbeeld in de wasmiddelenindustrie een belangrijk
bestanddeel in zeolieten (zeeffunctie van zeolieten wordt bevorderd door de
aanwezigheid van aluminium in de zeolieten). Ook kan aluminium in zeolieten,
bijvoorbeeld in de rubberindustrie een katalytische functie hebben. Het is voor de
industrie dus belangrijk om te weten of aluminium in de diatomeeëncelwand
wordt ingebouwd.
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Variatie in biogeen en inineroal silica

2. Materiaal & Methoden

Het onderzoek bestond uit twee experimenten, die elk ongeveer twee weken
duurden en na elkaar zijn uitgevoerd. De twee experimenten waren in grote
lijnen hetzelfde, alleen zijn er in experiment II andere kweekcondities gebruikt
voor de cultures, ook is in dit experiment nog geen EDXA uitgevoerd. Verder
zullen er met de opgewerkte frustules van beide experimenten nog
aluminiumbepalingen volgen. Alleen daar waar het genoemd staat zijn de
experirnenten op verschillende manier uitgevoerd, waar dit niet staat houdt in
dat de handelingen in de beide experimenten dezelfde waren.

2.1 Kweekcondities

EXPERIMENT I
Voor de experimenten zijn bestaande cultures gebruikt van Thn/assiosira

weissfkgii (orde Centrales) en Navicula salinarum (orde Pen nales). De keuze is
gevallen op deze twee soorten, omdat het redelijk snel en goed groeiende soorten
zijn. De soorten N. salinarum en T. weissflogii zijn beide in bet eerste experiment
gekweekt in een F/2-medium (Guillard, 1975) in glazen 1L erlenmeyers. De
volgende condities zijn gebruikt:

* controle; saliniteit 28 (28 PSU 0,1 mM Si)
* saliniteit 20 (20 PSU 0,1 mM Si)
* saliniteit 15 (15 PSU 0,1 mM)
* toevoeging 0,1 .tM aluminium (Aid3) (28 PSU; 0,1 mM Si)
* toevoeging 1,0 jiM aluminium (A1CI3) (28 PSU; 0,1 mM Si)

EXPERIMENT II
In bet tweede experiment zijn de cultures in een V&A-medium (Veidhuis

& Admiraal, 1987) gekweekt in 1L polycarbonaatflessen (Nalgene). N. sali,iaviiiii
en T. weissflogii zijn aan de volgende condities blootgesteld:

* controle; saliniteit 28 (28 PSU; 0,1mM Si)
* saliniteit 20 (20 PSU (0,1 mM Si)
* toevoeging 1,0 jIM aluminium (Aid3) (28 PSU; 0,1 mM Si)
* toevoeging 10 jiM aluminium (AId!3) (28 PSU; 0,1 mM Si)

In beide experimenten waren de cultures geplaatst in een 16°C
klimaatkamer, waar een lichtregime van 16 uur licht en 8 uur donker (6.00-22.00;
Iicht) heerst. De lichtsterkte was er 60-80 j.tE.m2s-1. Er is voor beide
experimenten elke dag om 10.00 uur een monster genomen van ongeveer 30 ml
uit de verschillende cultures, met voor experiment I uitzondering van dc dagen
4, 11, 12 en 14, en de dagen 6, 12 en 13 voor experiment II.
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Variatie in biogeen en mineraal silica

2.2 Bepaling biogeen en mineraal silica

In zowel het eerste als in het tweede experiment zijn de silicabepalingen op
dezelfde manier uitgevoerd, alleen is in het tweede experiment uitsluitend
gebruik gemaakt van polycarbonaatflessen om reagentia in aan te maken en te
bewaren, in experiment I is ook gebruik gemaakt van glazen (serum)flessen.

Bij de bepaling van het biogeen en het mineraal silica wordt van de
volgende aanname uitgegaan:

[S]biogeen = [S]op1osbaar + [S]mmeraai

Van elke conditie is 10 ml gefiltreerd (de filtraties zijn uitgevoerd met 0,2
tm polycarbonaat filters (Poretics) met een doorsnede van 25 mm), de filters zijn
1 uur bij 60°C gedroogd en in 10 ml polypropyleen buizen (Greiner) bewaard bij -
20°C. Hiermee kan de waarde van het biogeen silica, al het silica dat aanwezig is
in de cel, worden bepaald. Om het mineraal silica, bet silica dat ingebouwd is in
de frustules, te bepalen, werden de cellen eerst ontdaan van het organische
materiaal (de flu volgende methode is beschreven in Vrieling et al. (1996)). De
cellen werden eerst gewassen met iN HC1, daarna werd geconcentreerd HNO-, aan
de cellen toegevoegd en een kwartier verwarmd op 120°C. Vervolgens zijn een
aantal wasstappen uitgevoerd met milli-Q om de cellen weer te neutraliseren. De
'schoongemaakte' frustules zijn geresuspendeerd in 5 ml milli-Q, waarvan 1,5
gebruikt is om te tellen, de rest is gefiltreerd, gedroogd (1 uur bij 60°C) en hewaard
in 10 ml polypropyleen buizen (Greiner) bij -20°C.

1.4

1.2

0.8

I

0 2000 4000 6000 8000 1 101.2 101.4 i04

[Si] (microgram / L)

Figuur 1: IJklijn silicabepaling
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Variatie in biogeen en mineraal silica

Oin het silicagehalte in de cellen en frustules te bepalen zijn de filters
opgenornen in 5 ml 10,5 % (w/v) NaCO3 (2 uur verwarmen bij 85°C), vervolgens
werd hier 330 p.1 geconcentreerd zwavelzuur aan toegevoegd om de oplossing op
ongeveer pH 5 te krijgen (Paasche; 1980). Met de silicabepaling van Strickland en
Parsons (1972) is voor elk monster een absorptiewaarde bepaald, die met behuip
van een ijklijn (figuur 1) omgezet kan worden in een silicagehalte per monster.
En met behuip van de celtellingen kan hieruit het silicagehalte per cel word en
berekerid:

ESi]/cel (pg) = [Sil.monster -1 (pg) / # cellen monster4 (1)

Waarin het # cellen monster -1 is:

# cellen. monster -1 = cellen m11 X # ml gefiltreerd monster (2)

Voor het mineraal silica wordt de volgende aanname gedaan:

# cellen = # getelde frustules/2 (3)

Er wordt aangenomen dat de cellen na het "schoonmaken" met HNO uiteen
vallen in twee frustules en de gordels. De resultaten zijn getest met een Pearson's
correlation test (a = 0,05).

2.3 Cel- en frustuletelling

Voor de celtellingen zijn monsters genomen van 1,5 ml, waaraan, direct na
de monstername, twee druppels formaldehyde aan toe gevoegd zijn orn de cellen
te fixeren. Vervolgens is aan de monsters van Navicula salinaritni een
hoeveelheid iN HC1 (hoeveelheden in bijinge 1) en een aantal korrels
kwartszand toegevoegd, dit om de clusters van cellen uit elkaar te halen.
Navicuin salinarum scheidt een mucus uit, waardoor de cellen 'klontjes'
vormen. De hoeveelheid mucus stapelt zich op, waardoor de cellen naarmate bet
aantal cellen groter wordt, meer kionteren. Er zal dus elke dag een grotere
hoeveelheid iN HC1 (zie bijiage 1) toegevoegd moeten worden om de cellen goed
van elkaar te scheiden. De frustules zijn na bet 'schoonmaken'opgelost in 5 ml
Milli-Q, waarvan 1,5 ml gebruikt is om te tellen.

De cel- en frustuletellingen zijn uitgevoerd met een omkeerrnicroscoop
(Olympus IMT 2) en Sedgewick Rafter telkamers van 1 Jm. Per conditie zijn drie
celtellingen en twee frustuletellingen uitgevoerd, met bij elke telling minimaal
200 cellen, dit om de beste schatting te krijgen van het aantal cellen in bet
monster. De celtellingen zijn gebruikt om de groei van de cultures te bepalen; cel-
en frustuletellingen zijn tevens gebruikt om respectievelijk bet biogeen en
mineraal silicagehalte per cel te kunnen bepalen.
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Variatie in biogeen en inineraal silica

Van beide soorten is in de exponentiële fase een specifieke groeisnelheid
uitgerekend:

=
1/• dx/ (4)

Ook is deze specifieke groeisnelheid (ii) per dag uitgerekend en uitgezet
tegen het verschil in silicagehalte (bSi), dit om te kunnen bepalen of er een
relatie bestaat tussen de groeisnelheid en het verschil in silicagehalte (over bet
gehele experiment en in de exponentiële fase). Verder is er nog gekeken naar de
relatie van toe- of afname van groeisnelheid (At) met toe- en afname van silica
per cel (ASi/cel). Dit is gedaan voor beide soorten en beide experimenten.

2.4 Scanning Electron Microscopy (SEM)

Om verschillen in celmorfologie vast te stellen zijn cellen van N. salinaritni
en T. weissflogii voor alle geteste condities vergeleken d.m.v. Scanning Electron
Microscopy (SEM). Cellen aan het begin van de stationaire fase (laatste
monsterdag) werden geoogst en behandeld volgens de procedure van Vrieling et
al. (1996; zie ook 2.2). "Schone frustules" zijn op een stub gebracht en gecoat (=
opgedampt) met goud voordat ze werden bekeken met JEOL-8TM 35 C scanning
electronen microscoop. De foto's van zijn per soort op eenzelfde vergroting
gemaakt, zodat de afbeeldingen van de verschillende condities onderling goed
vergeleken konden worden. Aan de hand van deze SEM-foto's zijn lengte en
breedte ratio's berekend van N. salinarum.

2.4.1 EDXA
Aan de frustules afkomstig van het laatste monsterpunt uit experiment I

zijn EDXA-analyses (= Energy Dispersive X-ray (micro) Analysis) uitgevoerd met
I.S.I. DS 130 SEM (biochemie RuG). De opgewerkte frustules werden op

messing stubs (messing 59%: 59% Cu; 39 % Zn; 2% Pb) gebracht, gedroogd en
opgedampt met tantalium. Middels EDXA is gekeken naar het percentage
aluminium in de cellen. In bijiage 2 wordt uitgelegd hoe de EDXA in zijn werk
gaat.

2.5 Elementanalyse

Door de Technische Universiteit Eindhoven zal van monsters uit
experiment I en II een elementanalyse worden aan "schoongemaakte" frustules.
Hiermee zal duidelijk moeten worden of er aluminium ingebouwd wordt in de
frustules.

11



Varicitie in biogeen en inineraal silica

3. Resultaten

Bij de bespreking van de resultaten wordt vooral de nadruk gelegd op de
laatste dagen van de experimenten (monsterpunt 10 t/m 15), omdat dit bet
moment is waarop de cultures geoogst kunnen worden. Dit in verband met het
kader waarbinnen het deelonderzoek is uitgevoerd. Voor eventuele industriële
toepassing is veel materiaal in de vorm van frustules nodig, hierom moeten de
cultures geoogst worden bij een hoge celdichtheid.

3.1 Ce!- en frustuletellingen

3.1.1 groeicurven
Figu lit 2a laat de groeicurven van Navicula salinaruni uit experiment I

zien. De cultures gaan vanaf dag 3 exponentieel groeien. N. salinarit iii cellen hij
20 PSU (Ns20) en de controle (Nc) groeien exponentieel door tot respectievelijk
dag 9 (83,2.10 cellen/ml) en dag 8 (81,8.10 cellen/mi). Hierna volgt een afname
van het aantal cellen per milliliter. N. salinariim bij 5 PSU (Ns15) stopt op dag 6
met de exponentiële groei (52,3.l03cellen/ml) en blijft daarna rond eenzelfde
celaantal in de stationaire groei hangen. N. salinarum met 0,ljiM Al (NsO,1) en
1,0 iM Al (Nsl,0) echter groeien exponentieel door tot dag 10 (resp. 154,1.l0 en
168,4.1O cellen/ml) en vertonen daarna een sterke afname. Vanaf dag 10 hebben
de verschillende condities de volgende volgorde: de cultures met toevoeging van
aluminium hebben hoogste celdichtheid, daarna Ns20 en Ns15. De controle beeft
bet laagste celaantal.

Infiguur 2b staan de groeicurven van N. salinarum uit experiment II
afgebeeld. De cultures gaan vanaf dag 1 exponentieel groeien. Dc controle groeit
bet minst hard en stopt op dag 9 met de exponentiële groei (79,7. i0 cellen/mI),
gevolgd door een afname in celaantal af (met een kleine stijging op dag 11; lager
dan de piek op dag 9) tot 38, 2.10 cellen/mi op dag 14. De culture met een lagere
saliniteit, 20 PSU (Ns20), groeit jets harder dan de controle, maar groeit ook tot
dag 9 (123,1.10 cellen/ml) exponentieel Vanaf dit moment neemt de celdicbtbeid
af (met een kleine opleving op dag 11; 92,2.10 cel/ml) tot 62,8.10 cellen/mi op
dag 14. De cultures met toevoeging van aluminium (Nsl,0 en NslO) groeien het
hardst en groeien exponentieel tot respectievelijk dag 9 (139,5.10 cellen/mI) en
dag 10 (144,45.10 cellen/ml). Bij beide cultures neemt de celdichtheid daarna af
tot respectievelijk i0o,o.i0 en 129,3.10 cellen/ml op dag 14. Vanaf monsterpunt
10 is de volgorde van de verschillende condities als volgt: de controle beeft bet
laagste celaantal, gevolgd door Ns20, de cultures met toevoeging van aluminium
hebben de hoogste celdichtheid.
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Figuur 2: Groeicurven. a) N. salinarum uit experiment I. + Ns20; x Ns15; • Nc;

A NsO,1; V Nsl,O. b) N. salinarum uit experiment II. • Nc; + Ns20; V Nsl,O;
0 NslO.

In figuur 3a zijn de groeicurven van T. weissflogii uit experiment I te zien.
De verschillende cultures groeien ongeveer gelijk. T.weissflogii bij 20 PSU (Tw20)
en T. weissflogii bij 15 PSU (Tw15) beginnen gelijk na beënten exponentieel te
groeien tot dag 10 (resp. 82,6.10 en 82,3.10 cellen/mi) en laten dan een
respectievelijk minder sterke tot sterke afname van bet aantal cellen per
milliliter zien. De controle (Tc) groeit exponentieel van dag I tot dag 7 (82,0.10
cellen/ml), neemt dan af, stijgt vervolgens weer licht (tot 78,2 .10 cellen/mi) en
neemt daarna sterk af. De culture van T.weissflogii met toevoeging van 0,ItM Al
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Figuur 3: Groeicurven. a)
x Tw15; • Tc, /i TwO,1; V

V Twl,O; 0 TwlO.

b
Thalassiosira weissflogii nit experiment I. + Tw20;
Twl,O. b) T. weissflogii nit experiment II. • Tc; +Tw20;

Tussen de cultures van T. weissflogii uit experiment II is weinig verschil in
groei waar te nemen (figuur 3b). Meteen vanaf dag 0 gaan de cultures
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Variatie in biogeen en mineraal silica

(TwO,1) laat een sterke exponentiele groei zien van dag 0 tot dag 13 (97,0.10
cellenlml) en neemt daarna sterk af. T.weissflogii met 1,0MM Al (Twl,0) groeit
exponentieel van dag 0 tot dag 8 (tot 60,3.10 cellen/mi), neemt dan een beetje af
en stijgt weer tot een celdichtheid van 61,8.10 cellen/mi op dag 15. Op
monsterdag 13 hebben TwO,1 en Tw20 de hoogste celaantallen en Tw15 en de
controle de laagste.
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exponentieel groeien, pas op dag 3 komt er enig verschil tussen de verschillende
condities. De controle eindigt na de exponentiële groei uiteindelijk bet hoogst
(149,2.10 cellen/mi op dag 10). De culture met een saliniteit van 20 PSU (1w20)
eindigt het laagst en stopt op dag 9 al met de exponentiele groei (114,9.10
cellen/mi). Na dag 11 nemen de cultures alien af en eindigen vervolgens op dag
14 van laag naar hoog in deze volgorde: Tw20, Tc, Twl,0 en T10 (respectievelijk
77,1,10, 96,5.10, 105,1.10 en 106,7.10 cellen/mi).

3.1.2 frustules
(figuur 4a) In dit figuur is het verloop van het aantal frustuies per milliliter

(omgerekend naar cellen (3)) in de tijd weergegeven van N. salinaruni uit bet
eerste experiment. In alle cultures is een stijgende Iijn waar te nemen. Bij Ns15 is
op meetpunt vijf een afwijking te zien. De cultures van NsO,1, Nsl,0 en Ns20
laten een groter ceiaantal zien dan de andere 3 condities en Ns15 bet laagste
celaantal per milliliter. Het aantal 'schone cellen' is lager dan bet aantal ceilen (:ie
figuur 2a). Ook is bet verloop van de frustuies in de tijd niet geiijk aan bet aantai
cellen in de tijd.

(figuur 4b) De curven van de frustuies van N. salinaruni uit bet tweede
experiment zien er in grote lijnen hetzelfde uit. Vanaf dag I een stijgende lijn
met op dag 3 een knik. De curven blijven tot dag 5 stijgen en nemen daarna af
met een knik op dag 8. Overeenkomstig met de groeicurve is de controle ook bij
de frustules de laagste curve en NslO de hoogste. Het aantal frustules per
milliliter komt niet overeen met bet aantal cellen per milliliter (vergelijk fiçiiiir
2b). Op sommige dagen zijn er meer frustules dan cellen per milliliter (by dag 5
NslO, Nsl,0 en de controle) en soms zijn er erg veel minder frustules dan cellen
per milliliter (by dag 14 Nsl,0 en NslO).

In figuur 5a is bet verloop van de frustules per milliliter in de tijd vaii T.
weissflogii uit experiment I weergegeven. Ook bier zijn (wat onregelmatige)
stijgende lijnen te zien. De controle blijft bet laagst en Tw15 eindigt bet hoogst.
Het aantal 'schone cellen' is een stuk lager dan bet aantal cellen, en ook bier is bet
verloop van de frustules in de tijd niet gelijk aan bet verloop van bet aantal
cellen in de tijd.
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a

Hoeveelheid frustules in de tijd. a) Thalassiosira weissflogii uit
I. + Tzv2O; x Tw15; • Tc; A TwO,1; V Twl,O. b) N. sa/inarilni itit
II. • Tc; + Tw20; V Twi ,O; 0 Twi 0.

De curven van T. weissflogii uit het tweede experiment (figiiur 517) volgen
in grote lijnen eenzelfde trend als N. salinariim uit het tweede experiment
(figuur 4b): een stijging vanaf dag 1 tot dag 5 en daarna een afname van bet aantal
frustules per milliliter. De curven volgen redelijk de groeicurven van T.

weissflogii (vergelijkfiguur 3b), Tw20 blijft het laagst, dan de controle en daarna
de twee cultures met toevoeging van aluminium. De hoeveelheid frustules per
milliliter ligt een stuk lager dan het aantal cellen per milliliter (vergeiijk
groeicurve; figuur 3b). T1,O op dag 5 vormt hierop een uitzondering; de
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Variatie in biogeen en inineraal silica

hoeveelheid frustules per milliliter is hier groter dan het aantal cellen per
milliliter.

3.1.3 groeisnelheid (.t)
In tabel 1 staan de specifieke

groeisnelheden van de verschillende
condities van N. salinarum en T.
weissflogii over de exponentiële fase,
links eKperiment I en rechts
experiment II. In experiment I heeft
Nsl,O verreweg de hoogste
groeisnelheid in de exponentiële fase,
gevolgd door de culture met
toevoeging van 0,liiM Al (Ns0,1), die
een veel lagere groeisnelheid heeft.
De culture bij 15 PSU heeft in deze
periode de laagste groeisnelheid. De
groeisnelheden van T. weissflogii
liggen een stuk lager dan die van N.
salinanim. De groeisnelheden van de
verschillende condities liggen niet
veel uit elkaar, de controle heeft de
hoogste groeisnelheid, gevolgd door
Tw20 en Tw15.

Experiment
I

Experiment
II

N.sa!inaruin
Nc 2,04 1,60
Ns20 1,61 0,56

Ns15 0,77 -

NsO,1 2,36 -

Nsl,0 5,01 1,45

NslO - 2,28

T.weissflogii
Tc 1,08 2,27

Tw20 1,06 1,79

Tw15 1,06 -

TwO,1 0,72 -

Twl,0 0,94 2,05

TwlO - 2,34

Tabel 1: Groeisnel/ieicl van N.
salinarum en T. weissflogii Over c/c
exponentiële Jose, experiment I en
experiment II.

In experiment II liggen de groeisnelheden van N. salinarum veel lager dan
in experiment I. Ook in dit experiment heeft de culture met de hoogste
aluminium toevoeging de hoogste groeisnelheid, in dit geval is dat NslO. Wel
ligt deze groeisnelheid een factor 2 lager dan de hoogste van experiment I . De
culture met een lagere saliniteit, 20 PSU, heeft de laagste i. In tegenstelling tot
experiment I liggen de groeisnelheden van T. weissflogii een stuk hoger dan die
van N. salinarum. Ook zijn de groeisnelheden hoger dan die van T. weissflogii in
experiment I. Net als bij N. salinaruin (experiment I) heeft de culture met de
hoogste aluminium toevoeging de hoogste t en Tw20 de laagste. De
groeisnelheid van de culture met een toevoeging van 0,1 tM aluminium heeft in
verhouding tot experiment I een zeer hoge groeisnelheid. En ook net als bij N.
salinarum (experiment I) heeft de controle na 10 .iM Al de hoogste groeisnetheid.
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3.2 Bepaling biogeen en mineraal silica

3.2.1 biogeen silica
Inflguur 6 is het biogeen silica (hoeveelheid silica per cel in picogrammen)

van N. salinarum weergegeven. Aan het begin van het experiment hebben de
cultures met een lagere saliniteit, Ns20 en Ns15, een hoog gehalte silica per cel
(resp. 55,42 pg en 47,59 pg Si/ce!). Dit neemt in 4 dagen snel af tot onder 10
picogram Si/ce! (resp. 6,26 pg en 4,95 pg Si/cel).Vervolgens nemen de
silicagehalten van de beide cultures na een dag of twee weer toe tot respectievelijk
16,10 pg en 24,80 pg Si/cel. De cultures blijven stabiel op dit silicagehalte. De
controle begint met een lagere silicawaarde (20,56 pg Si/ce!), daalt daarna tot op
ongeveer dezelfde hoogte als de cultures Ns20 en Ns15 (2,94 picogram Si/cel) en
stijgt dan weer, maar blijft onder deze cultures (rond 7 picogram Si/ce!). Het
silicagehalte per cel van de cultures met toevoeging van aluminium, NsO,1 en
Nsl,0, is aan het begin van het experiment ongeveer een factor drie a vier groter
dan de silicagehaltes van de cultures Ns20 en Ns15 op hetzelfde tijdstip
(respectievelijk 196,81 pg en 179,75 picogram Si/ce!). Binnen een dag nemen deze
silicagehaltes zeer sterk af (tot respectievelijk 82,26 pg en 30,97 picogram Si/cel).
Op dag 5 hebben de cultures met aluminium toevoeging ongeveer hetzelfde
silicagehalte per cel als de cultures met lagere saliniteit op dag 5 hebben, De
silicagehaltes van de cultures NsO,1 en Nsl,0 stijgen vervolgens weer, maar bet
gehalte silica per cel blijft lager dan de silicawaarden van de cultures bij lagere
saliniteit; Ns20 en Ns15. Op monsterdag 10 hebben de cultures Ns15 en Ns20 bet
hoogste silica gehalte per cel (resp. 24,8 pg en 16,1 pg Si/cel). De controle en NsO,1
hebben het laagste Si/cel (resp. 8,8 pg en 9 pg Si/ce!). Vanaf dag 6 zijn alle geteste
condities significant verschillend van de controle (R2; Ns20: 0.51, Ns15: 0.38,
NsO,1: 0.27, Nsl,0: 0.27).

(figuur 6b) Op dag 1 hebben de cultures van Ns20 en Nsl,0 een hoog gehalte
silica per cel (Ns20: 64,8 pg Si/ce!; Nsl,0: 54,3 pg Si/cel). De controle heeft op dit
tijdstip een lager silicagehalte (Nc: 19,3 pg Si/ce!). Na een sterke daling hebben de
cellen van de drie cultures (Nc, Ns20 en Nsl,0) op dag 5 een silicagehalte per cel
dat lager ligt dan 10 pg Si/ce! (Nc: 5,1 pg Si/cel; Ns20: 7,7 pg Si/ce!; Nsl,0: 9,1 pg
Si/ce!). Vanaf dit moment schommelt het biogeen silicagehalte rond deze waarde.
De culture van N. salinaruin met een toevoeging van 10 jiM Al heeft na 1 dag
een zeer hoog silicagehalte per cel (NslO: 113,2 pg Si/cel). In een dag daalt dit
gehalte tot 28,5 pg Si/cel. Tot aan dag 10 blijft het silicagehalte per cel dalen (6,8 pg
Si/cel) en blijft daarna stabiel rond dit gehalte.

Op meetpunt 10 heeft de culture met de laagste saliniteit (Ns20) het hoogste
silicagehalte per cel heeft, namelijk 9,15 pg Si/cel. De culture met de hoogste
aluminium-toevoeging, NslO, heeft de het laagste silicagehalte (6,8 pg Si/cel). De
silicagehaltes van de cultures Nsl,0 (7,4 pg Si/ce!) en de controle (6,5 pg Si/ce!)
liggen hiertussen in.
Vanaf dag 6 zijn alle geteste condities significant verschillend van de controle (R:
Ns20: 0.47, Nsl,0: 0.08, NslO: 0.009).
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tijd (dagen)

Figuur 6: Biogeen silica
x Ns15; • Nc; A NsO,1;
0 NslO. De eerste 5 dagen inoeten afgelezen worden op de linker-as, nanaf daç 5
inoet afgelezen worden OP de recliter as (dog 5 kan gelezen warden op zowe/ de
linker als de rechter-as).

Infiguur 7 zijn de waarden voor het biogeen silica van T.weissflogii af te
lezen. De curven van T.weissflogii uit experiment I volgen eenzelfde trend als die
van N. salinarum (experiment I; figuur 6a). Aan het begin van het experiment
zijn er relatief hoge waarden te vinden, rond 40 picogram Si per cel voor culture
Tw20 en een veel lagere waarde (9,8 pg Si/cel) voor de controle. In een aantal
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dagen neemt het silicagehalte per cel sterk af tot een lage waarde (voor alle
condities rond de 5 picogram Si per cel) en stijgt vervolgens weer. Van T.
weissflogii in experiment I heeft de culture met een aluminium toevoeging van
1,0 j.tM (Twl,0) op monsterdag 10 verreweg het hoogste silicagehalte per cel (24,5

pg Si/cel), daarna volgen de cultures Tw20 en TwO,1 (16,3 pg Si/cel en 14,8 pg

Figuur 7: Biogeen silica tegen de tijd T. iveissflogii. a) Experiment I. + Tw20;

x Tw15; • Tc; TwO,1; V Twl,O. b) Experiment II. • Tc; + Tw20; V Twl,O;

0 TwlO.

Si/cel). De culture met de laagste saliniteit (Tw15) heeft het laagste silicagehalte
(7,2 g Si/cel). Vanaf dag 6 zijn afle geteste condities, behalve de culture van
T.weissflogii bij PSU 15, significant verschillend van de controle (R2: Tw20: 0.33,
Tw15: 0.71, TwO,1: 0.19, Twl,0: 0.48).
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Het gehalte biogeen silica van T. weissflogii uit experiment II (figiiiir 7b) van
de verschillende condities neemt in de tijd af van een hoog silicagehalte (3545 pg
Si/cel) op dag 1 naar een laag silicagehalte op dag 9 (± 5 pg Si/cel), daarna neemt
de silicawaarde weer jets toe tot ± 10 pg Si/cel op dag 14. De condities verschillen
onderling niet zoveel; op dag 1 heeft Tw10 het hoogste silicagehalte per cel (43,6
pg Si/cel) en op dag 14 heeft de culture bij 20 PSU de hoogste silicawaarde (12,0 pg
Si/cel). In de tussenliggende periode lijken de cultures niet veel van elkaar te
verschillen, maar vanaf dag 6 verschillen alle geteste condities significant van de
controle (R2: Tw20: 0.034, Twl,0: 0.12, TwlO: 0.017).

3.2.2 groeisnelheid en verschil in silicagehalte

groeisnelheid vs verschil verschil groeisnelheid vs
biogeen silica

_____________

verschil biogeen silica

jt/AbSi jILbSi Ai/AbSi Aji/AbSi
exp.fase exp.fase

—N. salinarum I II I II I II I II

Nc 0,15 0,69 0,23 0,54 — 0,29 0,75 0,21 0,82
Ns20 0,76 0,52 0,75 0,73 0,70 0,50 0,51 0,49
Ns15 0,61 - 0,61 -

—
0,27 - 0,51 -

NsO,1 0,38 - 0,38 - 0,61 - 0,28 -

Nsl,0 0,02 0,41 0,01 0,43 0,13 0,07 0,38 0,11
NslO - 0,63 - 0,83 - 0,78 - 0,26

T. zveissflogii
Tc 0,10 0,10 0,23 0,40 0,08 5e3 0,62 0,08
Tw20 0,12 0,50 0,31 0,64 0,13 0,05 0,23 0,19
Tw15 0,55 - 0,46 - — 0,32 - 0,17 -

TwO,1 0,23 - 0,11 - 0,03 - 0,01 -

Twl,0 0,32 0,21 0,14 0,15 0,06 0,06 5e3 0,02
TwlO - 0,62 - 0,60 - 2e7 - 0,02

Tabel 2: Correlatie van (A) groeisnelheid tegen A biogeen silica van N. salinaruiii
en T. weissflogii in experiment I en II, over het gehele experiment cii al/ecu (N'L'i

de exponentiële fase. De condities met een R2 > 0,5 zijn vet gedrukt. Deze geven
enigszins een relatie tussen de twee variabelen.

In tabel 2 staan de resultaten (R2) van de lineaire regressie analyse waarbij de
groeisnelheid (ii) en het verschil in groeisnelheid (Aji) zijn uitgezet tegen het
verschil in biogeen silica (AbSi) (over gehele experimenten en alleen over de
exponentiele fase). Bij een R2 >0,5 kan er enigszins een relatie tussen de twee
variabelen, (A)t en A bSi, worden vastgesteld. Een relatie komt vooral voor bij N.
salinarum en in mindere mate bij T. weissflogii. Bij N. salinaruni in experiment I
zijn dit voornamelijk de cultures met een lagere saliniteit (20 en 15 PSU), terwiji
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bij experiment II alleen de controle culture en die met een aluminium-
toevoeging van 10 j.tM (NslO) een correlatie vertonen.

T. weissflogii vertoont in principe alleen in experiment II een correlatie, met
uitzondering van Tw15. Alleen de culture met een lagere saliniteit (Tw20) en
TwlO (met toevoeging van 10 tM Al) vertonen een correlatie en dan alleen
.t/AbSi. In de meeste gevallen is de relatie iets negatief; bij een hogere snelheid
wordt er door de cellen minder silica opgenomen. Sommige gevallen vormen
hierop een uitzondering, de cultures Ns20 (exp. I, A ji/ AbSi), NsO,1 (exp. I, A i / A

Si), Ns20 (exp. I, At /ASi exponentiele fase), Ns15 (exp.I, Ai/AbSi, exponentiele
fase) en Tc exp. I, At/AbSi, exponentiele fase). Deze vertonen een positieve
relatie; bij een hogere groeisnelheid wordt er meer silica opgenomen. Deze plots
die een positieve relatie tussen de variabelen vertonen zijn alleen in het eerste
experiment terug te vinden. De R2 van de condities in de exponentiele fase is
over het algemeen hoger dan de R2 van de condities over het gehele experiment.
De figuren bijbehorend bij tabel 2 staan gegeven in bijiage 3.

3.2.3 mineraal silica
Infiguur 8 staat het verloop van het mineraal silica van N. salinarum

weergegeven. Op dag 1 hebben de cultures in experiment I (fignur 8a) allen een
zeer hoog silicagehalte, variërend tussen 120 pg Si/ce! en 600 pg Si/cel. Deze
waarden zijn vele malen groter dan die van het biogeen silica (figuur 6). Na drie
dagen zijn de silicagehaltes van de verschillende cultures allen gedaald tot ruim
onder 50 pg Si/cel. Hierna volgt een licht stijging op dag 5 en vervolgens een
daTing tot gehaltes tussen 8 en 17 pg Si/cel, rond deze hoogte blijven de cultures
de rest van het experiment schommelen. Op monsterdag 10 is er weinig verschil
tussen de verschillende cultures, de culture bij 20 PSU heeft bet hoogste
silicagehalte (12,1 pg Si/cel), en de culture met de hoogste aluminium-toevoeging
(Nsl,0) heeft het laagste gehalte (7,8 pg Si/cel). De cultures bij een lagere saliniteit
(Ns20 en Ns15) zijn vanaf dag 6 significant verschillend van de controle (R
(respectievelijk): 0.27 en 0.46). De cultures met toevoeging van extra aluminium
zijn in de tweede heift van het experiment niet significant verschillend van de
controle (R2: NsO.1: 0.89; Nsl,0: 0.86).

Het mineraal silica van N. salinarurn uit bet tweede experiment (figu in' 817)
laat een heel ander beeld zien. Over het algemeen zijn de silicagehaltes veel lager
dan in experiment I. Aan het begin van het experiment liggen de silicagehaltes
per cel tussen de 7 en 11 pg Si/cel. Deze gehaltes dalen in vier dagen tijd tot een
zeer lage waarde van 0,5 pg Si/cel. Vanaf dag 7 neemt bet silicagehalte van alle
cultures toe tot ze op dag 14 de volgende silicagehaltes hebben: Nc; 6 pg Si/ce!,
Ns20; 8,5 pg Si/ce!, Nsl,0; 5,5 pg Si/cel en NslO; 8 pg Si/cel. De geteste condities
zijn (vanaf dag 6) niet significant verschillend van de controle (R2: Ns20: 0.88,
Nsl,0: 0.83, NslO: 0.94).
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Figuur 9a geeft het mineraal silica van T. weissflogii weer (experiment I). De
silicawaarden zijn ook hier veel hoger dan het biogeen silica (ziefiguiir 7a). Alle
cultures volgen eenzelfde trend. De eerste dag van het experiment zijn de
silicagehaltes per cel hoog en dalen in twee dagen naar een relatief lage waarde
(tussen 7 pg en 31 pg Si/cel). Vervolgens stijgt het silicagehalte weer, de culture
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Figuur 8: Mineraal silica tegen de tijd van N. salinarum . a) Experiment I. + Ns20;
x Ns15; • Nc; A NsO,1; V Nsl,O. De eerste 5 dagen moeten afgelezen worcien op de
linker-as, vanaf dag 5 moet afgelezen worden op de rechter . b) Experiment II.
Nc;+ Ns20; VNs1,O;ONslO.
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met een saliniteit van 15 PSU (Tw 15); komt zelfs ver boven de silicawaarde van
dag 1 uit. Vanaf dag 6 is er weer een daling te zien in het silicagehalte, tot
ongeveer dezelfde hoogte als de daling tussen de dagen 1 en 3. Na nog een kleine
piek op dag 8 dalen de silicawaarden tot onder de 15 pg Si/cel op dag 13 (dag 15

Figuur 9: Minernal silica tegen de tijd. T. weissflogii. a) Experiment I. + Tw20;

x Tw15; • Tc; TwO,1; V Twl,O. b) Experiment II. •Tc; + Tw20; V Twl,O;

o TwlO.

voor Tw0,1 en Twl,0). Alleen de culture met toevoeging van 0,1 .iM Al is (vanaf
dag 6) significant verschillend van de controle (R2: Tw20: 0.81; Tw15: 0.93; TwO,1:
0.52; Twl,0: 0.81).
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Het mineraal silica van T. weissflogii uit experiment II staat weergegeven in
figuur 9b. Op dag. 1 hebben de cellen van de verschillende condities een hoog
gehalte mineraal silica per cel; de waarden komen goed overeen met het biogene
silica (ziefiguur7b). Na een sterke daling van het silicagehalte (tot dag 5) tot
ongeveer 1 pg Si/cel blijft het silicagehalte stabiel op deze hoogte. Alleen Tw20
vormt hierop een uitzondering, de cellen beginnen met een lage Si-waarde per
cel (5 pg Si/cel), stijgen vervolgens naar 13 pg Si/cel en dalen daarna ook naar I
pg Si/cel op dag 5. De gevonden minerale silica-waarden zijn (vanaf dag 6) niet
significant verschillend van de controle (R2: Tw20: 0.76, Twl,0: 0.94, TwlO: 0.71).

3.3 SEM

Van beide experimenten zijn SEM-foto's gemaakt van de opgewerkte cellen
van bet laatste monsterpunt. In figuur 10 staan van N. salinarum (linker kolom)
en T. weissflogii (rechter kolom) twee SEM-foto's. De bovenste twee foto's geven
de buitenkant, de onderste twee de binnenkant van de cellen weer. Voor T.
weissflogii zijn nog twee detailfoto's (figuur lOb, d de insets) die de poreverdeling
aan de binnenkant/buitenkant weergeven.

Infiguur 11 staan van de verschillende condities de SEM-foto's van N.
sauinaruin (experiment I) in de linker kolom afgebeeld. Aan de hand van deze
foto's zijn een aantal kleine verschillen waar te nemen. Deze verschillen bij N.
sauinarum zijn vooral te vinden bij de lagere saliniteiten (Ns15 en Ns20) waarbij
een sterkere silicificatie zich uit in dikkere transapicale costae en grotere, beter
geprononceerde poren. Ook lijkt de lagere saliniteit (zowel 20 PSU als 15 PSU) een
sterkere afgezette groeve in de raphe te hebben.

Infiguur 11 (rechter kolom) staan de SEM-foto's van T. weissflogii. Ook bij
deze soort zijn aan de hand van de foto's kleine, maar duidelijke verschillen te
ontdekken. Ten eerste lijken de cellen van de lagere saliniteiten dikker (met
name 20 PSU) en ten tweede is er op de buitenkant van de cellen een completer,
sterker gesilicificeerd netwerk te zien (vergelijk de foto's lld en f (20 en 15 PSU)
met lib, h en j). Bij de controle lijkt een ring (zie lijnen in figuur lib) zichtbaar
die duidelijk een minder sterk netwerk vertoond. Deze ring is ook enigszins te
zien in figuur llh, NsO,1. Ook zijn de poren (goed te zien in de inzet van
figuurlod) bij de lagere saliniteiten groter (niet getoond).

Bij een vergelijking van de SEM-foto's van N. scilinaruin met het mineraal
silica van experiment I, is te zien dat waar de cellen een hoger silicagehalte per cel
vertonen (de cultures Ns20 en Ns15; zie figuur 8a) er op de SEM-foto's ook een
verandering te zien is. De hogere silicificatie uit zich in dikkere costae en grotere
poren (vergelijk figuur ha, c en e). Als de SEM-foto's van T. weissflogii naast de
grafiek van bet mineraal silica gelegd worden, valt hetzelfde verschijnsel op: daar
waar de silicificatie het hoogst is, de cultures Tw20 en Tw15 (zie figiiur 9a) is aan
de buitenkant van de cel een sterkere silicificatie waar te nemen: er bevindt zich
een completer netwerk aan de buitenzijde van de cel dan bij de andere condities.
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Figuur 10: SEM-foto's. a) buitenkant van een N. salinaruni cel. R: raphe h)

buitenkant van een T. weissflogii cel. Inzet: detail netwerk en porenverdeling c)

binnenkant van een N. salinarum cel. C: costae met daartussen de poren. d)

binnenkant van een T. weissflogii cel. Sp: Strutted process. Inzet: detail

porenverdeling.



Figuur 11: SEM-foto's experiment I;
linker koloni N. salinarum, rechter

kolom T. weissflogii.
a& b - controle

(lijnen in b = jets minder
gesilicijiceerde ring)

c& d - 20 PSLJ
(pijltje in C geeft (dikkere)

costne nn )

e&f- 15PSU
(pijltje in e geeft (dikkere)

costne ann)

g&li -0,1 pMAI

I&j- 1,0 pM Al
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N.
s alinarum

N 1/b-ratio (SD) c.v.

Nc 21 2,84 (± 0,191) 0,067
Ns20 22 2,98 (± 0,288) 0,097
Ns15 25 2,78 (± 0,212) 0,076
NsO,1 20 3,06 (± 0,302) 0,098
Is1,O 19 2,87 (± 0,198) 0,069

Variatie in biogeen en minerani silica

I. Het aa,ital
staat ac/iter c/c 1/1?

uit experiment I.

Tabel 3: Lengte/breedte ratio's van N. salinarurn nit experiment
g-erneten cellen staat in kolom 2 (N), de standaard devia tie (SD)
ratio's.

In tabel 3 staan de lengte/breedte-ratio's van N. salinarum
De 1/b-ratio's verschillen niet significant van de controle (95%
betrouwbaarheidsintervallen overlappen elkaar sterk).

Van het tweede experiment zijn de SEM-foto's nog niet klaar. Hierdoor kan
nog geen duidelijkheid worden gegeven over de eventuele verschillen in 1/h
ratio's tussen de condities (indien aanwezig).

3.4 Elementanalyse

De resultaten van de elementanalyse zijn nog niet bekend. Wel zijn er
getallen van bepalingen die gedaan zijn aan veidmonsters. Hieruit blijkt dat er
zeer weinig aluminium in de met HNO3 schoongemaakte frustules aanwezig is,
namelijk ongeveer 0,49 wt%. Later zullen Al/Si-ratio's worden bepaald aan de
frustules die in experiment I en II zijn opgewerkt.

3.5 EDXA

Alleen van het eerste experiment zijn EDXA-metingen gedaan en de
resultaten hiervan staan weergegeven in figuur 12 en 13. Uit de controle van de
stub (figuur 12a en 13a) blijkt dat hierin veel lood, koper en zink is te vinden, wat
overeenkomt met de samenstelling van de stub: 59% Cu, 39% Zn en 2 0/ Ph
("messing 59"). In de grafieken is het aantal counts uitgezet tegen de
verschillende elementen (0 in keV). Uit de grafieken blijkt dat het silicagehalte in
de verschillende monsters verschilt ten opzichte van elkaar: de Si-piek van de
Navicula-culture bij 20 PSU (figuur 12c) is hoog ten opzichte van de andere
condities. Bij Thalassiosira is er weinig verschil in het element Si tussen de
verschillende condities, alleen het Si-gehalte van de culture met extra toevoeging
van 0,1 iiM aluminium is hoger dan die van de andere condities. Uit de figuren
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lijkt het dat er zo goed als geen aluminium in de monsters aanwezig is. Het
element aluminium bevindt zich links van het element Si.
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B

e (in keV) (in keY)

Figuur 12: EDXA van Navicula salinarum (experiment I): a) con trole stub b) Nc; c)
Ns20; d) Ns15; e)NsO,1;f)Nsl,O.
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10

(in keV)

Figuur 13: EDXA van Thalassiosira weissflogii (experiment
b)Tc; c)Tw20; d)Tw15; e)TwO,1; f)Twl,O.
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3.6 Vergelijking experiment I en experiment II

Bij een vergelijking van experiment I en experiment II valt op dat bij N.
salinaruin de groeisnelheid van experiment II een stuk lager ligt dan bij
experiment I, wel zijn de celaantallen aan het einde van de exponentiele fase
ongeveer gelijk. Er zijn in experiment I en II drie condities die vrijwel hetzelfde
zijn: de controle, saliniteit 20 PSU en de culture met een toevoeging van 1,0 iM
AL De groeisnelheid van N. salinaruin voor deze condities is in alle drie de
gevallen een heel stuk lager in experiment II. Alleen van de culture Ns20 is te
zeggen dat het celaantal in experiment II duidelijk hoger ligt dan in experiment I,
het celaantal van de culture Nsl,0 ligt slechts een klein beetje hoger dan in
experiment I. De volgorde van de verschillende condities op dag 10 is in
experiment II ten opzichte van experiment I niet zo zeer veranderd; de cultures
met toevoeging van aluminium hebben het hoogste celaantal, daarna de culture
met een lagere saliniteit en de controle heeft het laagste celaantal.

Het gehalte biogeen silica van N. salinarum in experiment I ligt veel boger
dan dat van experiment II, zowel aan het begin als aan het einde van het
experiment. Wel is het bij beide experimenten zo dat de cultures met een lagere
saliniteit (in exp. I; 20 en 15 PSU en in exp. II 20 PSTJ) aan het einde van de
experimenten een hoger silicagehalte hebben dan de andere condities. De cultures
met toevoeging van aluminium hebben in beide experimenten bet laagste
silicagehalte per cel.

Bij T. weissflogii is de groeisnelheid in experiment II juist hoger dan in
experiment I, er is in experiment II minder verschil tussen de verschillende
condities. Wel zijn de maximale celaantallen in experiment II hoger dan in
experiment I. Het maximale celaantal van de culture Tc is in experiment II boger
dan in experiment I, maar ten opzichte van de andere condities is het celaantal
van de culture Tc lager.

Het biogeen silica van T. weissflogii in experiment II ligt jets hoger dan dat
in experiment I, vooral de controle ligt in verhouding tot de andere condities ecu
stuk hoger. Het verschil tussen de condities is in experiment II een stuk kleiner.

Het mineraal silica van zowel N. salinarum als T. weissflogii in experiment
II ligt een stuk lager dan in experiment I. Het mineraal silica van experiment IT
ligt ten opzichte van het gehalte biogeen silica van beide soorten lager dan in
experiment I. Verder is er in experiment II bij beide soorten minder verschil
tussen de verschillende condities in mineraal silica.
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4. Discussie

Om te beginnen zijn experiment I en experiment II niet echt met elkaar te
vergelijken, omdat er in experiment II ten opzichte van experiment I twee
variabelen zijn: het medium is veranderd (exp. I; F/2 verrijkt zeewater medium
en exp. II; V&A kunstmatig zeewater medium) en in experiment II is niet meer
met glaswerk gewerkt maar met polycarbonaatflessen. Doordat er gebruik
gemaakt is van twee verschillende media, zou er verandering in de groei en in
het opnemen van silica op kunnen treden. Ook door het vervangen van het
glaswerk door polycarbonaatflessen is er een verandering in het leefmilieu van
de diatomeeën opgetreden, die de groei en de opname van silica zou kunnen
beInvloeden. In experiment I is er, doordat er vanuit het glaswerk in bet medium
een weliswaar kleine, maar constante Si-flux aanwezig was, een constant aanbod
van Si in het medium geweest. In experiment II was deze flux niet aanwezig door
het gebruik van polycarbonaat. In experiment II is echter geen Si-limitatie, orndat
de duur van de groei vrijwel hetzelfde is als in experiment I. Bij een V&A
medium en zeewater is P bijna altijd de limiterende factor.

Alleen is niet onderzocht of de polycarbonaatflessen betzelfde lichtspectrum
doorlaten als glas. Dit is misschien aan te bevelen voor eventueel
vervo 1 gonderzoek.

In experiment II lijken de verschillen in groei bij de gebruikte condities
dichter bij elkaar te liggen dan in experiment I. Bij N. salinaruin springen de
cultures met toevoeging van aluminium in experiment I sterk boven de andere
condities uit, in experiment II is dit veel minder het geval. De cultures van T.
weissflogii hebben in experiment II een hogere groeisnelheid en bereiken een
hoger celaantal dan in experiment I. Het zou kunnen zijn, dat het verscbil in
medium tussen de twee experimenten hiervan de oorzaak is.

De t in het tweede experiment is een stuk lager dan in bet eerste, wat
waarschijnlijk te wijten is aan de hogere entdichtheid in het tweede experiment,
de nutriënten zijn dan veel sneller op en lijkt het alsof de cellen minder snel
delen. De groeisnelheden van T. zveissflogii daarentegen zijn beduidend hoger
dan in het eerste experiment.

Aan het begin van het experiment (in de eerste 2-3 dagen) laat bet biogeen
silica per cel (in beide experimenten en voor beide soorten) een sterke daling
zien. Het silica per cel daalt dus sterk, maar dit hoeft niet te betekenen dat bet
biogeen silica ten opzichte van het biovolume van de cel veranderd. Er is in dit
onderzoek alleen gekeken naar het silicagehalte per cel, maar niet naar de grootte
verandering van de cellen tijdens de groei. Het zou dus kunnen zijn dat in bet
begin van het experiment het biovolume van de cel sterk afneemt, en daarmee
dus ook het silicagehalte per cel. Maar dat zegt niet dat de verhouding tussen bet
silicagehalte en het biovolume en/of bet celopperviak veranderd is; deze kan
constant gebleven zijn. Om dit vast te kunnen stellen zou er in eventueel
vervolgonderzoek niet alleen naar bet aantal cellen/mi gekeken moeten worden,
maar ook naar de grootte van de cellen tijdens de groei, zodat de verhouding
tussen bet silicagehalte en het biovolume en/of celopperviak vastgesteld kan
worden.
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In de beide experimenten wordt naar het einde van het experiment gekeken
(rond dag 10-il), omdat het in dit onderzoek in eerste instantie gaat om het
eindprodukt. Voor eventuele industriële toepassing is een grote hoeveelheid
materiaal in de vorm van opgewerkte frustules nodig, hetgeen inhoudt dat de
cellen geoogst moeten worden bij een hoge dichtheid. Het is belangrijk te wetenwat het resultaat is van de verschillende condities op de dag dat er gemonsterd
kan worden. Wat er in het begin van het experiment gebeurt, is in wezen niet
van direct belang.

In experiment I is bij beide soorten het mineraal silica hoger dan bet biogeen
silica (zie de figuren 6 (biogeen silica N. salinarum), 7 (biogeen silica T.
weissflogii), 8 (mineraal silica N. salinaruin) en 9 (mineraal silica T. weissf1ocji)).
De verwachting is echter andersom, want bij bet mineraal silica is bet oplosbare
silica uit de cel verwijderd (formule 4). Het mineraal silica zou dus minder
moeten zijn dan bet biogeen silica. Bij de bepaling van het mineraal silica is een
viertal factoren die het silicagehalte per cel kunnen beInvloeden:

- de HN03 oxidatie
- de frustuletelling
- Na2CObehandeling (ontsluiting van Si)
- de inbreng via de buffer, H20 e.d.

Bij de HN03 oxidatie wordt er vanuit gegaan dat de cellen uiteen vallen in een
epitheca, een hypotheca en de gordels (zie formule 3). Bij onvolledige oxidatie
zullen de theca niet volledig uit elkaar vallen, twee frustules kunnen dan voor
één geteld worden, waardoor een onderschatting van het aantal frustules zal
ontstaan. Als de gordels meegeteld worden als frustules zal een overschatting van
het aantal cellen ontstaan.

Bij de telling van de frustules is waarschijnlijk ook een zeer grote
onderschatting gemaakt van het aantal cellen in het monster. De opgewerkte
frustules zijn onder de microscoop moeilijk te zien, omdat ze zo goed als
doorzichtig zijn. Hierdoor zijn er waarschijnlijk minder frustules geteld dan er
aanwezig waren. Ook hierdoor ontstaat een onderschatting van het aantal
frustules en daardoor en overschatting van het silicagehalte. Dit probleem zou
voorkomen kunnen worden door de frustules te kleuren. En directe kleuring is
niet mogelijk, omdat een kleuring niet aan de frustules kan hechten. En kleuring
met behulp van eiwitten, die wel aan de frustules kunnen hechten zou hiervoor
een oplossing zijn. (Flonn et al, 1994; Jonas et al., 1992). Waarschijnlijk kan er dan
ook onderscheid gemaakt worden tussen 'losse' frustules, gordels en frustules die
niet volledig los van elkaar gekomen zijn. Een onderschatting van bet celaantal
door een onnauwkeurige celtelling of onvolledige oxidatie is een goede
verkiaring voor het veel te hoge minerale silicagehalte.

De derde onzekerheid is de Na2CO3 behandeling voor de ontsluiting van bet
silica. Het zou kunnen dat door deze behandeling niet al bet silica vrijgemaakt
wordt voor de silicabepaling, maar dit zou het hoge minerale silicagehalte uit
experiment I niet verkiaren. Het is niet erg waarschijnlijk dat de Na2CO-,
behandeling zorgt voor een hoger silicagehalte in de frustules,

En laatste mogelijkheid voor de verkiaring van bet hoge silicagehalte zou de
inbreng van silica uit de buffers en het toegevoegde water kunnen zijn. De kans is
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wel erg klein dat hieruit een grote hoeveelheid silica in het monster is gekomen,
omdat er gewerkt is met Si-vrije buffers en plastic/polycarbonaat "glaswerk".

In het eerste experiment hebben de cultures van N. salinarum met een
lagere saliniteit (20 PSU en 15 PSU) op dag 10 duidelijk bet hoogste biogeen
silicagehalte per cel (ziefiguur 6a). In het tweede experiment (figuur 6b)is dit wat
minder duidelijk zichtbaar, de silicagehaltes van de verschillende cultures liggen
dichter bij elkaar. Eveneens bij het mineraal silica is duidelijk te zien dat Ns20
(vooral experiment I) een hoger silicagehalte per cel bevat dan de andere
coridities, het silicagehalte op dag 13 is ortgeveer drie keer zo hoog als de controle
en de cultures met toevoeging van Al. De culture Ns15 heeft ook een hoog
silicagehalte, maar deze ligt wel lager dan die van de culture Ns20. Ook uit de
EDXA blijkt de Ns20 culture het hoogste silicagehalte per cel heeft (figiiur 12b). De
SEM-foto's geven voor de culture Ns20 (figuur lic) en in mindere mate voor de
culture Ns15 (figuur lie) een sterkere silicificatie weer (sterker geprononceerde
ribben en grotere poren).

Ditzelfde beeld is voor T. weissflogii ook te zien. Het biogeen silicagehalte
van deze soort is hoog in beide experimenten (figuur 7), het mineraal silica van
Tw20 (figuur 9) is hoger dan de andere condities. Op de SEM-foto's is een sterkere
silicificatie te zien, aan de buitenkant van de cel is bij de lagere saliniteiten
(figuren lid enJ) een sterker gesilicificeerd netwerk te zien. Ook in het EDXA-
spectrum (figuur 12 en 13) is voor Tw20 en Tw15 een hoger silicagehalte waar te
ne men.

Een mogelijke verkiaring voor dit verschijnsel wordt gegeven door her
(1979). Infiguur 14 wordt het polymerisatiegedrag van synthetisch silica
weergegeven in een schema. Bij afwezigheid van zout in bet milieu (rechter deel
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Figuur 14: "Polymerisation behavior of silica. In basic solution (B), particles in so!
grow in size with decrease in numbers; in acid solution or in presence of
fi occulating salts (A), particles aggregate into three dimensional networks and

form gels" (Iler, 1979).
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van het figuur) zullen vanuit silicamonomeren steeds grotere partikels (en
uiteindelijk sols) gevormd worden. Als er zout aan het reactiemedium wordt
toegevoegd, vormt het silica netwerken. Hoe meer zout er aanwezig is, hoe
eerder, dus met kleinere partikels (meer naar links-boven in het figuur), het silica
netwerken zal vormen. Het zou dus zo kunnen zijn dat bij een lagere saliniteit de
silicapartikels groter zijn dan bij een hogere saliniteit.

Als flu wordt aangenomen dat een diatomeeëncel een constant aantal
partikels opneemt om frustules te kunnen aanmaken (Gordon & Drum, 1994),
dan zal bet silicagehalte bij een lagere saliniteit hoger zijn dan bij een hogere
saliniteit, omdat de partikels groter zijn. Ook uit onderzoek van Conley et al.
(1989) tussen zoetwater en mariene diatomeeën blijkt, dat zoetwatersoorten een
hoger silicagehalte hebben dan mariene soorten. Dit zou verkiaren waarom bet
silicagehalte van de cultures met een saliniteit van 20 PSU hoger is dan de andere
condities, maar niet waarom de cultures met een saliniteit van 15 PSU minder
gesilicificeerd zijn dan de cultures bij 20 PSU.

Misschien worden de cellen bij een té lage saliniteit belemmerd in hun groei
ten gevolge van een metabolische belemmering. In de groeicurven van bet eerste
experiment blijkt dat de cultures van Ns15 en Tw15 het slechtst groeien. De t van
N. snlinarurn bij 15 PSU is in experiment I bet laagst. De i van T. weissflogii hij
15 PSU is niet uitzonderlijk laag; de groeisnelheden van alle condities liggen voor
T. weissflogii dichter bij elkaar. Of de verminderde groei door de lagere saliniteit
inderdaad de oorzaak is van het verschijnsel dat de cultures met 15 PSU een lager
silicagehalte hebben dan de cultures met 20 PSU zou door vervolgonderzoek
vastgesteld moeten worden. Misschien kan hetzelfde onderzoek uitgevoerd
worden met alleen een aantal reeksen van verschillende saliniteiten; een aantal
lager dan 15 PSU en een aantal tussen 20 PSU en 15 PSU in, misschien dat dan
duidelijk wordt of de cultures met een (te) lage saliniteit een lager silicagehalte
hebben. Wel is een dergelijke optimum-bepaling soort en stam specifiek.

Bij een vergelijking van de groeicurven (figuur 2 en 3) met bet biogeen silica
(figuren 6, 7 en 8) valt op dat er zodra de culture exponentieel gaat groeien een
daling van bet silicagehalte per cel plaatsvindt. Het sterkst is dit waar te nernen
bij N. salinaruin. Na de exponentiele groei, als de cultures zich stabiliseren,
neemt bet silicagehalte per cel weer toe. Dit verschijnsel staat ook hescbreven in
Vrieling et al. (1997). In bijiage 4 staan de figuren van het biogeen silica en de
groei tegen de tijd gegeven.

Toevoeging van aluminium aan bet medium lijkt de groei van de
diatomeeën, met name N. salinarum, positief te beInvloeden. Vooral in
experiment I en in mindere mate in experiment II komen de cultures met
toevoeging van aluminium qua maximale celaantallen ver boven de andere
condities uit. Het zou kunnen zijn dat de aanwezigheid van aluminium in bet
medium bet metabolisme van de cel positief beInvloedt. Ecbter is het onduidelijk
hoe dit gebeurt, zeker omdat bekend is dat Al met P reageert en zo een P-depletie
kan induceren (Exley et al., 1993).

Uit de gegevens die tot nu toe bekend zijn lijkt bet erop dat aluminium niet
expliciet wordt ingebouwd in de cellen. Om hierover meer zekerheid te bebben,
moeten de resultaten van de elementanalyse afgewacht worden. Afgezien van
deze resultaten; is bet wel zeker dat na de verwijdering van bet organiscb
materiaal met HN03 aluminium bepaald kan worden gezien de metingen aan
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het veldmateriaal? Misschien is het voor eventueel vervolgonderzoek aan te
raden om het element aluminium op een of andere manier te volgen, door het
bijvoorbeeld te labelen. Het is mogelijk dat er wel degelijk aluminium is
ingebouwd, maar dat deze hoeveelheid te klein is om gedetecteerd te worden
tijdens de elementanalyse met behuip van EDXA (Perry, 1984). Bij de
zeolietvorming reageert Al altijd veel sneller dan Si, dat wil zeggen dat de
condensatie-reactie tussen een A1OH en een SiOH groep (vormen samen A1-O-Si
+ H20) is veel sneller dan tussen twee SiOH groepen. Dit heeft als gevoig dat als
er Al aanwezig is in een oplossing van Si dat tijdens de polymerisatie-reacties
eerst Si-O-Al wordt gevormd, die pas later door reageren met de rest van de silica
(Beelen, unpublished comment). Gezien de hoeveelheid aluminium die
toegevoegd is aan de cultures (Al/Si-ratio's van 0,001- 0,10) zou te verwachten
zijn, dat als er aluminium wordt ingebouwd, dit toch in ieder geval een
hoeveelheid moet zijn die gedetecteerd kan worden. Echter het is goed mogelijk
dat A1OH dat reageert met SiOH in het medium niet wordt opgenomen door de
cel, maar neerslaat. Dit zou bij een hoge concentratie Al kunnen leiden tot een Si-
gebrek. Bij beide experimenten blijkt dit niet uit de groei (zie figuren 2 en 3).

Bij N. salinarum is er bij de cultures met een lagere saliniteit een
voornamelijk negatieve relatie te vinden tussen (A)i en AbSi (zie bijiage 3 en
tabel 2). Een verkiaring hiervoor zou kunnen zijn dat diatomeeën in de
exponentiële fase in grootte afnemen. Diatomeeën planten zich vegetatief voort.

Ii

N
N

/L UJ\
ajji

/
I

Figuur 15: Schematische weergave van de afnarne van ceigrootte ten gevolge van
celdeling. Bij de deling van de cel wordt een van de nieuwe t/ieca even groat als
de moedercel, de andere wordt kleiner. De gerniddelde grootte in de popu/atie cal
dus na elke celdeling dalen (itit: Pickett-Heaps et al. 1990).
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De nioedercel maakt bij elk van de twee moederfrustules een nieuwe, kleinere
frustule. Het gevolg hiervan is dat bij iedere celdeling een van de twee
dochtercellen kleiner is dan de moedercel; dit mechanisme is bekend onder de
naam 'de theorie van McDonald and Pfitzer' (ziefiguur 15) (McDonald, 1869,
Pfitzer, 1871). Deze grootte reductie wordt niet bij alle soorten waargenomen,
maar waarschijnlijk is het mechanisme van celdeling bij deze soorten wel
hetzelfde. Als de cellen in grootte afnemen tijdens exponentiele groei, maar het
silicagehalte ten opzichte van bet biovolume gelijk blijft, dan zullen de cellen
ook rninder silica opnemen. Dus dan zou er bij een grotere groeisnelheid een
kleinere hoeveelheid silica opgenomen hoeven worden ondanks dat de ratio
silica/biovolume (of celoppervlakte) gelijk blijft. Een dergelijke trend van afnarne
van ceigrootte is ook gevonden voor dinoflagellaten, waarbij tijdens de
exponentiële groei cellengte- en breedte afnamen, maar de expressie van de
cewand antigen constant bleef (Vrieling et al., 1997). In de meeste gevallen is
geen duidelijke relatie tussen de twee variabelen ((A)i en AbSi). Hiervoor wordt
door Gordon & Drum (1994) een verkiaring gegeven. Zij gaan er vanuit dat de
cellen ongeacht de fysiologische conditie een hoeveelheid Si kan opnemen, dat
voldoende is voor de aanmaak van één stel nieuwe frustules. Ondanks dat de
opname van silica bijna onafhankelijk is van energie (Raven, 1983), heerst er wel
een Michaelis-Menten kinetiek voor Si-opname, die direct beInvloedt wordt door
pH, temperatuur en indirect N/F- aanbod. In dit geval kan er genoeg Si worden
opgenomen, maar zal de opname sneiheid, dus de deelsnelheid, van de cellen
beInvloeden. Op basis van de "goede" celgroei (zie figuren 2 en 3) kan worden
aangenomen dat steeds genoeg Si kon worden opgenomen.

5. Conclusie & aanbevelingen

Concluderend zou gezegd kunnen worden dat de cultures met een lagere
saliniteit, 20 PSU en 15 PSU, een hoger silicagehalte per cel hebben hij aanvang
van de stationaire groeifase. Dit gaat vooral op voor Naviciilri sa/inaruni, de
verschillen tussen de condities van Thalassiosira zveissflogii zijn veel kleiner,
maar ook hier hebben de cultures met een lagere saliniteit (15 PSU en 20 PSU) een
hoger silicagehalte.

Voor een beter beeld van de effecten van saliniteit op het biogeen en
mineraal silicagehalte van N. salinarum en T. weissflogii, zou er een saliniteit-
optimum bepaling uitgevoerd kunnen worden. Hiermee zou duidelijk kunnen
worden of bij cultures bij een lagere saliniteit dan 15 PSU een nog lager
silicagehalte per cel gevonden wordt. In dit geval zou het inderdaad kunnen zijn
dat een lagere saliniteit negatieve gevolgen heeft voor bet metabolisme van de
cel.

Om een beter beeld te krijgen van de (eventuele) aluminium inbouw in de
frustules, zouden er tijdens het experiment aluminiumbepalingen gedaan
moeten worden, bijvoorbeeld met een auto-analyser.

In de experimenten I en II zijn de bepalingen van het minerale silica niet erg
betrouwbaar. Om een beter beeld te krijgen van het minerale silica in een
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soortgelijk onderzoek, is het misschien verstandig de opgewerkte frustules te
kleuren. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden met een eiwitkleuring (Flonn et a!.,
1994 en Jonas et al., 1992). Op deze manier zou voorkomen kunnen worden dat er
een onderschatting van het celaantal optreedt door onvolledige oxidatie of
foutieve frustuletelling.

Om een vollediger beeld te krijgen van het verloop van het biogene en
minerale silica per cel is het aan te bevelen om tijdens het experiment niet alleen
het aantal cellen per milliliter, maar ook de ceigrootte en/of het biovolume te
bepalen, met het oog op het afnemen van het silicagehalte per cel.

In eventueel vervolgonderzoek zou ook nog gekeken kunnen worden naar
het lichtspectrum dat het in het eerste experiment gebruikte glaswerk en de in het
tweede experiment gebruikte polycarbonaatflessen doorlaten. Het zou kunnen
zijn dat er verschillen zijn, terwiji er werd aangenomen dat de twee soorten
"glaswerk" wat licht betreft gelijk waren.
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Bijiage 1
Hoeveelheden 1 N HC1 die toegevoegd zijn aan de Navicula salinaruni cultures,

om voor celtelling de cellen van elkaar te scheiden:

Experiment I Experiment II
dag UiI monster) iN HC1 (i1) (i1 monster) iN HC1 (jil)

1 (1500) 0 (1500) 60
2 (1500) 20 (1500) 100
3 (1500) 40 (1500) 110
4 - (1500) 220
5 (1500) 40 (1450) 300
6 (1500) 60 -

7 (1500) 80 (1250) 300
8 (1500) 100 (1250) 350
9 (1500) 110 (1000) 300
10 (1500) 130 (1200) 350
11 (1500) 150 (1200) 400
14 - (1200) 300
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Bijiage 2

EDXA

Aan de frustules afkomstig van het laatste monsterpunt uit experiment I
zijn EDXA-analyses ( = Energy Dispersive X-ray (micro) Analysis) uitgevoerd met

I.S.I. DS 130 SEM (biochemie RuG). De opgewerkte frustules werden op
messing stubs (messing 59%: 59% Cu; 39 % Zn; 2% Pb) gebracht, gedroogd en
opgedampt met tantalium. Middels EDXA is gekeken naar het percentage
aluminium in de cellen

Het principe van de EDXA-methode is als volgt: een monster wordt
bestudeerd aan de hand van afgifte van X-ray emissie, die vrijkomt na het
'schieten' van high-energy electronen op het materiaal. Elk element heeft zijn
karakteristieke golflengtes, waarbij de efficiency toeneemt met het
atoomnummer (zwaardere elementen hebben meer electronen en ook meer
schillen). Elk element heeft zijn specifieke plaats in de grafiek. De
samenstelling van de stubs (dragers) is messing 59 (59% Cu, 39% Zn en 2% Ph),
Het meetgebied is 1 im3 in de vorm van een druppel en de metingstijd bij alle
condities is 60 seconden. Er is geprobeerd de metingen bij de verschillende
condities van één soort steeds op hetzelfde punt uit te voeren, bij N. salinaruni is
dit dicht tegen de raphe aan en bij T. weissjlogii is dit aan de rand van de cel op de
strutted process (zie figuur 10).
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Bijiage 3
(verschil in) groeisnelheid vs. verschil in silicagehalte; de regressiegrafieken
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Bijiage 3
(verschil in) groeisnelheid vs. verschil in silicagehalte; de regressiegrafieken
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Bijiage 3
(verschil in) groeisnelheid vs. verschil in silicagehalte; de regressiegrafieken
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Bijiage 3
(verschil in) groeisnelheid vs. verschil in silicagehalte; de regressiegrafieken
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Bijiage 3
(verschil in) groeisnelheid vs. verschil in silicagehalte; de regressiegrafieken
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Bijiage 3
(verschil in) groeisnelheid vs. verschil in silicagehalte; de regressiegrafieken
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(verschil in) groeisnelheid vs. verschil in silicagehalte; de regressiegrafieken
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Bijiage 3
(verschil in) groeisnelheid vs. verschil in silicagehalte; de regressiegrafieken
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Bijiage 3
(verschil in) groeisnelheid vs. verschil in silicagehalte; de regressiegrafieken
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Bijiage 3
(verschil in) groeisnelheid vs. verschil in silicagehalte; de regressiegrafieken
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Variatie in biogeen en mineraal silica
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Variatie in biogeen en inineraal silica
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Experiment II
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Experiment II

Variatie in biogeen en mineroal silica
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