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Summary

Summary

This essay explores the applications of pyrolysis for marine biology.
Chapter 1 gives a survey of the literature on pyrolysis; history, applications, pyrolysis
conditions, advantages and disadvantages and an overview of the pyrolysis techniques.
Pyrolysis has been defined as the transformation of a compound into one or more dif-
ferent substances through the agency of heat alone. The formation of specific patterns
of degradation products and their relative amounts present in the pyrogram can pro-
vide structural information about the parent molecule. Often, the identification of
unique peaks in the pyrogram can lead to elucidation of the structure of the macro-
molecule tested.
Pyrolyzates may be analyzed by gaschromatography (Py-GC) and/or mass spectrome-
try (Py-MS). One of the most used pyrolysis-techniques is the Curie-point pyrolyzer,
developed by Simon and Giacobbo (1965). Another promising technique seems to be
the on-line derivation procedure, described by Challinor (1989).
Advantages of the pyrolysis-method are primarily the high analysis speed, the rela-
tively simplicity of the instrumentation and the extremely small amounts of sample
required (5-20 jil). The reproducibility is relatively high. A disadvantage of pyrolysis
is the drastic modification of the original building blocks which may lead to incorrect
conclusions on the structure of the tested material. Some pyrolysis products may be-
come involved in further reaction, e.g. secondary pyrolysis processes or recombina-
tion reactions.

In chapter 2 different analysis techniques of data processing are described.
When various dissimilarities caused by multiple components are observed, factor
analysis / discriminant analysis combined with graphical rotation can be used as a
method for chemical interpretation of dissimilarities among pyrograms. Factors or
discriminant functions are used to describe the correlations among mass values in a set
of pyrograms. These factors or discriminant functions can be graphically represented
as a non-linear map (a 2 dimensional plot) or a canonical variate plot (2- or 3 dimen-
sional).

The third and fourth chapter cover into the applications of pyrolysis.
In chapter 3 the use of pyrolysis in algae-taxonomy has been demonstrated. Py-GC
shows promise as an analytic tool in taxonomy analysis. Pyrolysis enables differentia-
tion between several marine algae, belonging to the classes of brown, red and green
algae. Py-GC could differentiate among genera of agarophytes and (in the case of the
genus of Gracilaria. a red alga) between species and even individual parts of an alga.
Even with similar morphology and anatomy, differentiation of some species was pos-
sible. It is nevertheless of critical importance to determine the range of intraspecific
variability before drawing firm conclusions about the pyrograms.
When Py-GC/MS is applied to kerogen analyses these methods yield information
about the sources. Py-GC and Py-GC/MS can thus be used to classify kerogens into
three main categories (marine, terrestrial and a mixture of both sources).
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Chapter 4 shows the applications of pyrolysis in chemical characterization of
suspended matter in different oceans and delta's (Mediterranean Sea, Rhône delta,
Ligurian Sea, an Arctic delta, Pacific). The differences observed in the pyrograms
were due to varying amounts of peptides, polysaccharides and lipids. The plankton
samples from the Mediterranean Sea could clearly be distinguished from the other
samples due to their high content in recently biosynthesized material, such as proteins.
Other samples collected in coastal areas, especially in the Northern Adriatic Sea, were
characterized by relatively high contents of polysaccharides. Flash pyrolysis tech-
niques appeared to be a useful tool to study the chemical nature of suspended matter,
allowing the determination of major building blocks of complex mixtures of biopoly-
mers, degraded biopolymers and condensation products, present in the suspended
matter of the ocean.



Samenvauing

Samenvatti ng

Deze scriptie beschrijft de bruikbaarheid van pyrolyse voor mariene biologie.
Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de literatuur over pyrolyse: de historie, toepas-
singen, pyrolyse condities, voor- en nadelen en een overzicht van de pyrolysetechnie-
ken. Pyrolyse is gedefinieerd als de transformatie van een stof in één of meer verschil-
lende substanties door middel van hitte alleen. Specifieke degradatiepatronen en de
relatieve hoeveelheden die in de pyrogrammen gevormd worden, kunnen structurele
informatie leveren over het ouder-molecuul. Vaak kan de identificatie van unieke pie-
ken in het pyrogram leiden tot opheldering van de structuur van het macromolecuul.
Pyrolysaten kunnen worden geanalyseerd door methoden als gaschromatografie (Py-
GC) en/of massaspectrometrie (Py-MS). Eén van de meest gebruikte technieken is de
Curie-point pyrolyser, ontwikkeld door Simon en Giacobbo in 1965. Een andere -
veelbelovende- techniek is de on-line derivatie procedure. beschreven door Challinor
in 1989.
Voordelen van pyrolyse zijn voornamelijk de snelheid van analyse, de relatieve sim-
peiheid van de instrumenten en de extreem kleine hoeveelheid monster die nodig is (5-
20 jil). De reproduceerbaarheid is relatief hoog. Een nadeel is de drastische verande-
ring van de originele bouwstenen die tot verkeerde conclusies over de structuur kun-
nen leiden. Sommige pyrolyseproducten kunnen betrokken raken in verdere reacties,
zoals secondaire pyrolyseprocessen of recombinante reacties.

In hoofdstuk 2 worden verschillende dataverwerkingsmethoden beschreven.
Als diverse verschillen, veroorzaakt door meerdere componenten, worden waargeno-
men, kan factor analyse / discriminant analyse gecombineerd met grafische rotatie
worden gebruikt om de ongelijkheden tussen de pyrogrammen te interpreteren. Facto-
ren of discriminant functies worden gebruikt om de correlaties tussen massa-waarden
in een set van pyrogrammen te beschrijven. Deze factoren of discriminant functies
kunnen grafische worden weergegeven in een niet-lineaire map (een 2 dimentionale
plot) of een canonical variantie plot (2- of 3 dimentionaal)

Het derde en vierde hoofdstuk gaan in op de toepassingen van pyrolyse.
Hoofdstuk 3 laat de toepassing van pyrolyse in algen-taxonomie zien. Py-GC bleek
een veelbelovend analytisch middel in taxonomische analyse. Verschillende mariene
algen, behorende tot de bruine, rode en groene algen, konden van elkaar onderschei-
den worden. Met Py-GC werd verschil aangetoond tussen genera van agarophyten en
bij de genus Gracilaria (een rode alg), tussen soorten en zelfs individuele delen van
een alg. Zelfs bij gelijke morfologie en anatomie was onderscheid tussen sommige
soorten mogelijk. N'iettemin is het van groot belang om de intraspecifieke variabiliteit
te onderzoeken, voordat duidelijke conclusies getrokken kunnen worden met betrek-
king tot de pyrogrammen.
Bij kerogeen-analyses geeft Py-GC/MS informatie over de origines. Py-GC en Py-
GC/MS kan zo worden gebruikt om kerogenen te classificeren in drie categorieën;
mariene, terrestrisch en een menging van beide).
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Hoofdstuk 4 geeft de toepassing van pyrolyse weer voor de chemische karakterisatie
van gesuspendeerd materiaal in oceanen en delta's (Middellandse Zee, Rhône delta,
Ligurische Zee, een Arctische delta, Stille Oceaan). De verschillen die in de pyro-
grammen werden waargenomen, waren het gevoig van verschillende hoeveelheden
peptiden, polysacchariden en lipiden. De planktonmonsters van de Middellandse Zee
waren duidelijk te onderscheiden van andere monsters door het hoge gehalte aan pas
gebiosynthetiseerd materiaal, zoals eiwitten. De monsters die in de kustgebieden, met
name in de Noord Adriatische Zee, verzameld waren, werden gekarakteriseerd door
relatief hoge gehalten aan polysacchariden. Pyrolysetechnieken bleken een bruikbaar
instrument om de chemische aard van gesuspendeerd materiaal te bestuderen, waaron-
der de determinatie van belangrijke bouwstenen van complexe mengsels van biopoly-
meren, gedegradeerde biopolymeren en condensatieproducten, aanwezig in het gesus-
pendeerde materiaal van de oceaan.
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Hoofdstuk 1: Pyrolyse

1.1 Algemeen

Pyrolyse is gedefinieerd als de transformatie van een stof in één of meer ver-
schillende substanties door middel van hitte alleen (Hurd, 1929). De term "pyrolyse"
is afkomstig uit het Grieks: irupoc = vuur; Aucna = loskomen/losgaan, en wordt
niet zelden verward met het begrip verbranding.
In de literatuur worden vele vervangende termen gebruikt, zoals "thermal cracking",
"thermal breakdown", "thermal decomposition", "thermal degradation" en "thermal
fragmentation". Deze termen zijn echter niet algemeen geaccepteerd.

Pyrolyse is gebaseerd op het feit dat de structuur en de samenstelling van een
chemische stof zijn reactiviteit bepaald. Hierdoor wordt ook de kwantitatieve en
kwalitatieve samenstelling van de producten, die gevormd worden bij pyrolyse, be-
paald (van Stratum, 1972a). Het principe van de pyrolyse bestaat uit een thermische
splitsing van covalente bindingen in de structuur van het macromolecuul (Peulvé,
1995).
Tijdens analytische pyrolyse wordt onoplosbaar macromoleculair organisch materiaal
blootgesteld aan thermische energie in een inerte atmosfeer (by. He), zodat structureel
herkenbare fragmenten ontstaan. De pyrolyseproducten worden verwijderd van de ma-
trix, zodat oververhitting en verdere herschikking van de pyrolyseproducten wordt
voorkomen. Als een monster wordt gepyrolyseerd, beginnen bindings-klievings-
processen. Deze kunnen uitgevoerd worden bij verschillende temperatuur-athankelijke
en competitieve reacties, zodat de uiteindelijke product-verdeling zeer athankelijk is
van de pyrolysecondities (Peulvé et al., 1995). Het breken van de moleculen gebeurt
op specifieke plaatsen, waardoor het uiteindelijke mengsel van producten met een laag
molecuulgewicht karakteristieke informatie bevat (Wieten, 1983a).

1.2 Pyrolyse-condities

1 .2.1 Aanbrengen monsters en schoonmaken ferromagnetische draden

Het te pyrolyseren monster wordt op een ferromagnetische draad geplaatst. Dit
wordt meestal gedaan door de draad met de monsteroplossing nat te maken, waarna de
oplossing kan verdampen. Biologische materialen, zoals bacteriën of celmembranen
zijn echter meestal niet volledig oplosbaar in een niet-destructieve oplossing. Deze
materialen kunnen gesuspendeerd worden in een geschikte vloeistof. Kleine druppels
van deze suspensie worden aan de draad toegevoegd, terwijl de draad Iangzaam wordt
gedraaid, zodat een uniforme verdeling van het monster ontstaat en zodat de vloeistof
kan verdampen. Koolstofdisulfide bleek een geschikte vloeistof te zijn (die geen eigen
pyrolysepatronen veroorzaakte en die het pyrolysepatroon van het monster niet veran-
derde). CS2 verdampt snel uit het monster door zijn lage kookpunt en apolaire karak-
ter (Meuzelaar and in 't Veld, 1972). Een andere veelgebruikte vloeistof is methanol
(Saliot et al., 1984; de Waart et al., 1991).
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Omdat het oppervlakte van de pyrolysedraad verontreinigd raakt, moet hij voor ge-
bruikt schoon gemaakt worden. Hiervoor zijn verschillende manieren (Windig et at.,
1979):
a) door te gloeien in de viam van een Bunsenbrander;
b) door te wassen in CS2 en methanol in een ultrasonisch bad gevolgd door droging
bij 150°C in vacuUm;
c) door inductieve verhitting van de draden in vacuUm.
Nadeel van de eerste methode (a) is dat er oxidatie op het draadoppervlakte plaats-
vindt. Methode c is het meest geschikt en wordt ook het meest toegepast (by. verhit-
ting tot 1200°C; de Waart et at., 1991).

Sommige biologische monsters, by. gepurificeerde bacteriële polysacchariden,
neigen ertoe snel te degraderen nadat ze op de ferromagnetische draad komen, waar-
door ze drastische veranderingen in de pyrogrammen veroorzaken. In het geval van
polysacchariden komt deze degradatie voornamelijk voor als resultaat van condensatie
van atmosferisch H20 tijdens de koeling van draad en monsters, wat veroorzaakt
wordt door de snelle verdamping van koolstofdisulfide. Met pure ijzerdraden is dit
degradatieprobleem erger dan met kobalt/nikkel legering, misschien door de snelle
oxidatie van de ijzerdraden als ze nat gemaakt worden. Het probleem wordt snel op-
gelost door de draden direkt na het aanbrengen van het monster te drogen in een va-
cuUmkamer bij Ca. 20 torr gedurende een paar minuten. Sommige monsters hebben
meer voorzorgsmaatregelen nodig, zoals doorspoelen met droge, inerte gas of per-
manent bewaren bij 4°C, afhankelijk van het type materiaal (Meuzelaar et at., 1975).

1.2.2 Monstergrootte

Voor pyrolyse zijn slechts geringe monsterhoeveelheden nodig (nanogrammen
tot microgrammen; Saiz-Jimenez, 1994). Windig et at (1979) onderzochten de effec-
ten van monsterbereiding en pyrolysecondities op de pyrolyse massa spectra. Zij beva-
ten een monstergrootte van 5-20 pg aan. De monstergrootte die in onderzoeken ge-
bruikt worden varieert van 5-20 .tg -zoals Windig et at. aanbevaten- tot 100-600 j.tg
(o.a. van der Meent et al., 1980; Helleur et al., 1985a; Bird et al., 1987).

1.2.3 Temperatuur

In het pyrolyseproces kunnen drie stappen of perioden onderscheiden worden:
1. De opwarmperiode die resulteert in primaire pyrolyseproducten.
2. Een mm of meer isotherme periode, waarin de pyrolyseproducten in contact btijven
met de warmtebron en secondaire producten kunnen worden gevormd.
3. Een periode waarbij de pyrolyseproducten de reactiezone hebben vertaten en het
mengsel van pyrotyseproducten niet verder reageert omdat de temperatuur veel lager
is (bevroren evenwicht).
Uit berekeningen is gebleken dat secondaire kraking verwaarboosbaar is voor verblijf-
tijden van minder dan een seconde bij temperaturen van het pyrolysemengsel lager
dan 6000 C.
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Voor langere verblijftijden en hoger temperaturen zal een aanzienhijk deel van de pri-
maire pyrolyseproducten verder reageren (van Stratum, 1972c).

Windig et al. (1979) hebben gestandaardiseerde pyrolysecondities aanbevolen.
Hierbij werd een evenwichtstemperatuur van 500 ± 10°C, een temperature rise time
(TRT) van 0,1-1,5 seconde, een total heating time (THT) van 0,3-1,2 seconde en een
inlaattemperatuur van 150°C als optimale condities gezien.

Als het gehele mengsel wordt geanalyseerd bij een temperatuuroptimum m.b.t.
het gemiddelde kookpunt, kan de temperatuur te hoog zijn voor de componenten met
een laag kookpunt, wat resulteert in een slechte scheiding; hoge en smalle pieken die
snel na elkaar verschijnen. Voor de stoffen met een hoog kookpunt is de temperatuur
te laag; de pieken zijn breed en vaak misvormd; de analysetijd is aanzienlijk verlengd
en de detectielimiet verminderd. De scheiding is optimaal voor componenten bij het
gemiddelde kookpunt (van Stratum, 1972b).
Optimum Curie-point temperatuur voor een maximum opbrengst voor grotere pyroly-
seproducten is 358°C voor glycogeen en 610°C voor BSA. Omdat complexe biologi-
sche materialen vaak zowel polysaccharide- als eiwitcomponenten bevatten is een
temperatuur van 500°C een geschikt ccmpromis. Pyrolyse bij 510°C is een goed corn-
promis voor polysaccharide- en Iignine-rijke humeuze materialen, omdat een goede
evenwichtige verdeling van pyrolyseproducten van beide biomacromoleculen verkre-
gen wordt. Pyrolyse bij 610°C wordt ook gebruikt voor onderzoeken bij humuszuren.
Hogere temperaturen worden gebruikt als een dieper inzicht nodig is bij zuivere hu-
meuze fracties die resistente materialen bevatten. Pyrolyse bij 770°C wordt gebruikt
bij onderzoek naar resistente macromoleculen (Saiz-Jirnenez, 1994).

De temperature rise time (TRT) wordt verondersteld een kritische parameter te
zijn in de reproduceerbaarheid van het pyrolyseproces. De meeste filament-type pyro-
lysers proberen snelle TRT's te bereiken, om het plaatsvinden van secondaire reacties
te verminderen, evenals volledig reproduceerbare temperatuur/tijd-profielen, om re-
produceerbare pyrolysepatronen te verkrijgen.
In de literatuur worden totale verhittingstijden (THT) van 1 tot 1000 seconden ge-
meld. Als een temperatuur van 610°C gebruikt wordt, is pyrolyse voltooid binnen 0.3
seconde (Windig et al., 1979).

Het transport van het pyrolysaat van de Curie-point draad naar de ionbron is
ook van groot belang. Te lage temperaturen kunnen leiden tot een verlies van produc-
ten door condensatie op de wanden. Te hoge temperaturen zullen echter leiden tot een
toename van fragmentatie van gevoelige componenten bij electron impact ionisatie.
Een goed compromis is 150°C. Een variatie van een paar graden heeft in dit geval een
verwaarloosbare invloed op de reproduceerbaarheid.

3
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1.3 Typen reactoren

Pyrolyse-gaschromatografie (Py-GC), pyrolyse-massaspectrometrie (Py-MS)
en pyrolyse-gaschromatografie/massaspectrometrie (Py-GC-MS) zijn goed geaccep-
teerde methoden om in detail een grote variëteit van oplosbare en onoplosbare hoog-
molecuulgewicht substanties (als puur component of aanwezig in de zeer complexe
mengsels in natuurlijke monsters zoals humeuze substanties, sedimenten, bodems,
DOM en POM) te analyseren en te karakteriseren. Het is dan ook aantrekkelijk om
natuurlijke monsters als DOM en POM te "screenen" met pyrolyse methoden om de
aanwezige biomacromoleculen te karakteriseren, voordat meer tijdrovende en speci-
fiekere analyses worden uitgevoerd. De pyrolyseresultaten kunnen bijdragen tot opti-
malisatie van de analytische chemische strategie om de monsters verder te analyseren.
Door de relatief hoge reproduceerbaarheid van Py-(GC)-MS analyses kan men grote
aantallen monsters "fingerprinten" (de Leeuw, 1991).

Verschillende typen pyrolysetechnieken zijn ontwikkeld, waaronder de weer-
stand verhitte pyrolysers, Curie point pyrolysers, desorptie chemische ionisatie pyro-
lysers, laser pyrolysers en on-line derivatisatie pyrolysers:

1 .3.1 Weerstand verhitte pyrolysers

Weerstand verhitte pyrolysers zijn veelvuldig gebruikt om micro-organismen
en een groot aantal andere organische materialen te analyseren (o.a. Irwin, 1979a;
Irwin, 1979b; Gutteridge and Norris, 1979; Meuzelaar et al., 1982). Het filament
bestaat meestal uit een platinadraad of -spiraal. Het monster zit zo mogelijk direct op
het filament. Voor microbiologische toepassingen worden meestal monsterhoeveelhe-
den van 10 tot enige honderden microgrammen gebruikt (Wieten, 1983a).
Weerstand verhitte pyrolysers kunnen direct aan de GC injectie-poort of de MS ion-
bron verbonden zijn, of zelfs binnen de MS ionbron zitten. In het laatste geval zijn de
overdrachtproblemen minimaal; de aanwezigheid van fragmenten met een hoog mole-
cuulgewicht in massapyrogrammen is namelijk sterk afhankelijk van de overdracht-
condities tussen de pyrolyse-zone en het ionisatiegebied (waar adsorptie, condensatie
en decompositie van grote polaire fragmenten plaats kan vinden). Nadeel bij een pyro-
lyser binnen de MS ionbron is echter dat de ionbron-verontreiniging toeneemt.
De temperature rise time is 15 ms tot enige minuten. Snelle verhitting verhoogt repro-
duceerbaarheid, terwijl langzame sneiheden de 'tijd-oplossende' opname van de de-
gradatie van specifieke componenten mogelijk maakt (Wieten, 1983a).

1 .3.2 Curie-point pyrolysers

Het meest gebruikte type reactor is de Curie point pyrolyser. Curie point pyro-
lyse maakt gebruik van hoge frequentie inductieve verhitting van een ferromagnetisch
filament (Meuzelaar et a!., 1982). Met deze methode zijn zeer snelle verhittingssnel-
heden mogelijk en reproduceerbare pyrolyse temperaturen. Het monster wordt direct
op de draadoppervlakte geplaatst. De monsterhoeveelheid is 5 tot 20 pg.

4
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De pyrolysedraden zijn bij voorkeur gemaakt van langzaam oxiderende metalen (by.
Ni) of legeringen (Fe/Ni; Fe/Co/Ni). Total heating time is meestal 1 tot 10 seconden.
De grote voordelen van Curie-point pyrolyse technieken zijn de simpeiheid, betrouw-
baarheid en TTP-reproduceerbaarheid (TTP = temperatuur-tijd-profiel). Andere voor-
delen van de Curie-point methode zijn de goede vooruitzichten voor interlaboratori-
umstandaardizatie.
In figuur 1 en 2 zijn resp. een Curie-point pyrolyse-gaschromatografie systeem en een
Curie-point pyrolyse-massaspectrometrie systeem schematisch weergegeven.

1

11
12
13
11.

Figuur 1: Schematische weergave van een Curie-point pyrolyse reactor voor Py-GC systemen
(1) carrier gas inlet, (2) purch gas outlet to needle valve, (3) pressure spring, (4,5,6) 0-ring (Vitron),
(7) pyrolysis wire, (8) cooling water, (9) glass reaction tube, (10) R.F. coil, (11) reaction tube-column
seal (glass filled PTFE), (12) washer (gold), (13) WCOT column (glass), (14) heating element (from
van de Meent et al., 1980).

In figuur 1 geeft nummer 8 het koelwater aan. Een algemeen probleem bij Py-GC van
complexe biologische monsters was hoe de pyrolyser-behuizing gekoeld of verwarmd
moest worden. Verwarming heeft het voordeel dat het verlies aan pyrolyseproducten
tijdens de condensatle in de reactietube geminimaliseerd wordt, maar het kan ongecon-
troleerde thermische degradatie van het monster voorafgaand aan het actuele pyroly-
seproces veroorzaken. Meuzelaar et al. (1975) koelden de pyrolyser-behuizing met
lopend kraanwater en vonden tot hun verbazing geen verlies aan pieken of zelfs een
zichtbare reductie in piekintensiteit. Door deze waarneming besloten zij de pyrolyser-
behuizing te koelen, met uitzondering van de verhittende elementen.
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Figuur 2: Schematische weergave van een volledig geautomatiseerde Curie-point Py-MS systeem
(Wieten et al., 1982). Monsters worden geselecteerd door een 'pick-up' arm van de draaitafel en binnen
de hoge frequentie kolen geplaatst. Het pyrolysaat verspreid zich via een buffer volume naar de massas-
pectrometer waar de moleculen geIonlseerd en de massa geanalyseerd wordt.

Bij Curie-point pyrolyze-massaspectrometrie wordt het monster gepyrolyseerd
in een quartz reactiekamer, die rechtstreeks aan het inlaatsysteem van de massaspec-
trometer zit (zie figuur 2). De pyrolyseproducten gaan door een expansie-kamer, die
op 150°C gehouden wordt naar de ionbron van het quadrupole massafilter. Hier is het
pyrolysaat onderhevig aan een bombardement van electronen, waardoor de moleculen
geIoniseerd worden. Deze ionen worden gescheiden op basis van hun massa:lading
(m/z) ratio's. (Russell, 1995).
De data van PyMS wordt dan weergegeven als quantitatieve massaspectra. Een voor-
beeld hiervan is in figuur 3 weergegeven.

1Th—l 1ii 1

Mass t 11*1 ]ZU ii 168 188 288 228 248

Figuur 3: Voorbeeld van een pyrolyse massaspectrum (van een bruine aig; Russell, 1995). De x-as
geeft de massa ratio m:z (massa: lading) aan, de y-as geeft het percentage van totale ionen aan.
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Hoofdstuk 1: Pyrolyse

Cu-Py-MS onderzoeken zijn beperkt tot de analyse van lage massa pyrolyse produc-

ten. Massa fragmenten hoger dan 250 dalton zijn meestal niet waarneembaar door lage
transmissie van deze fragmenten naar de ionbron (Helleur and Thibault, 1994).

1 .3.3 Botsing-geactiveerde dissociatie pyrolysers

Pyrolysis Collisionaly Activated Dissociation Mass Spectrometry (Py-CAD-
MS) is een techniek die wordt gebruikt om de chemische structuur van materialen op
te helderen. Py-CAD-MS is gebaseerd op het volgende principe: uit een geloniseerd
mengsel van pyrolyse fragmenten kan een ionstraal van specifieke massa (het 'ouder'-
ion worden geselecteerd, welke verder wordt gefragmenteerd door collisie met een
bepaald gas. De moleculaire structuur van het ouder-ion kan worden afgeleid aan het
fragmentspectrum (het CAD massa spectrum).

Voordeel van Py-CAD-MS ten opzichte van technieken als Py-MS en Py-
GC/MS is dat Py-CAD-MS niet alleen isobarische maar ook isomerische ionstructuren
kan onderscheiden en dat pyrolyse kan worden uitgevoerd onder identieke condities
als bij Py-MS (Wieten, 1983d).

1 .3.4 Desorptie chemische ion isatie pyrolysers

Pyrolyse-desorptie chemische ionisatie massa spectrometrie (Py-DCI-MS) geeft
goede mogelijkheden om POM en DOM monsters te analyseren en te vergelijken op
moleculair niveau. Bij deze methode wordt Ca. 10 p..g van het monster geanalyseerd.
Het monster wordt op een platina/rhodium-draad gebracht die naar een DCI-
(desorptie chemische ion) of een El- (electron-impact) bron van een hoge-resolutie
massaspectrometer geleid wordt. De metalen draad wordt verhit tot ca. 350°C bij een
snelheid van 20-50°C/sec. Tijdens het eerste stadium worden de componenten met een
laag molecuulgewicht (voornamelijk lipiden) vervluchtigd en geIoniseerd, wat resul-
teert in een laag-molecuul CI-massaspectrum dat athankelijk is van de gebruikte ioni-
satie wijze. Door deze typen van ionisatie wordt fragmentatie van de moleculaire io-
nen onderdrukt, wat herkenning en pogingen tot identificatie van verdelingspatronen
van verschillende component-kiassen vergemakkelijkt.
De draad wordt verder verhit tot ca. 1000°C om karakteristieke pyrolyseproducten
van de bestanddelen met een hoog molecuulgewicht die in het monster aanwezig zijn,
te veroorzaken. Het gevolg hiervan is dat massaspectra worden geproduceerd die
voornamelijk bestaan moleculaire ionen van deze producten. Door speciale draden te
gebruiken is gebleken dat het ook mogelijk is om anorganische materialen zoals meta-
len en metaaloxydes vrij te laten en ze zichtbaar te maken als hun massaspectra. De
hele analyse wordt uitgevoerd in ca. 5 minuten en de aard van de (massa) data maakt
automatische opsiag en datahantering waarônder multivariatie analyse mogelijk (de
Lecuw, 1991). Uitbreiding van de mogelijkheden van Py-DCI/MS werd bereikt door
de toepassing van tandem massa spectrometrie (Py-DCIMS/MS) (de Waart et a!.,
1991).
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1 .3.5 Laserpyrolysers

Laserpyrolyse is geschikt voor de structurele analyse van polysacchariden waar
thermische fragmentatie ionen ontstaan door desorptie van het monster bij gebruik van
intense laser straling. Voordelen zijn de zeer korte TRT's (temperature rise time; zie
paragraaf 1.2.3, blz. 3) en de zeer lage monsterhoeveelheden (Wieten, 1983a). Prak-
tische problemen zoals het regelen van de hoeveelheid toegevoerde energie per een-
heid monster volume en de technisch complexe instrumenten zorgen ervoor dat laser
Py-MS nog geen routine analytische techniek is (Helleur and Thibault, 1994).

1 .3.6 On-line derivatisatiepyrolysers

Om de Py-GC-MS analyse voor de scheiding en identificatie van polaire pyro-
lyse producten te verbeteren lijkt de on-line derivatization procedure die recent door
Challinor (1989) is beschreven veelbelovend (de Leeuw, 1991). Deze methode bestaat
uit gelijktijdige pyrolyse en derivatisatie met tetramethylammonium hydroxide
(TMAH). Pyrolyse/methylatie bleek te resulteren in hydrolyse en methylatie van de
polaire componenten, waardoor methylesters, lange-keten vetzuren en alcoholen ge-
vormd werden. Studies naar pyrolyse/methylatie van humeuze substanties toonden aan
dat deze methode de aanwezigheid van carboxyl-groepen in alifatische en aromatische
structuren liet zien (de carboxylgroepen worden beschermd, waardoor geen decar-
boxylatie optreedt), terwiji deze over het algemeen afwezig waren bij conventionele
pyrolyse. Deze on-line esterificatieprocedure wordt uitgevoerd in een waterig milieu
en werkt goed. De optimum pyrolysetemperatuur is 480°C. Voor aromatische polyes-
ters werd een optimum temperatuur van 400°C gevonden (Saiz-Jimenez, 1994). Het is
te verwachten dat de on-line derivatisatieprocedure sterk is in de analyse van organi-
sche stoffen in (zee)water.

1 .4 Historie

De eerste analytische studies van hoogmoleculaire gewichtscomponenten door
pyrolyse dateert uit 1860. Door destructieve destillatie van natuurlijk rubber werd
isopreen gevonden als de bouwsteen (van Stratum, 1972a).
Bij de thermische degradatie van polystyreen analyseerde Staudinger in 1929 de pyro-
lyseproducten na condensatie door kiassieke fysische en chemische methoden.

In 1948 werd pyrolyse-massaspectrometrie geIntroduceerd als een veelbelo-
vende techniek voor het bestuderen van polymeren. In 1952 publiceerde Zemany Py-
MS "fingerprints" van albumine en pepsine. Dit was het eerste rapport over de
"fingerprinting" van complex biologisch materiaal (Meuzelaar et al., 1973).
Hierna is een tijd relatief weinig onderzoek gedaan op het gebied van Py-MS, met
name met betrekking tot de analyse van biologische materialen.
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Dit zou kunnen komen omdat er goedkopere instrumentele technieken aanwezig waren
voor de voorbereiding van pyrolyse "fingerprints", o.a. Pyrolyse-gas-vloeistof-
chromatografie (Meuzelaar and Kistemaker, 1973).

In 1961 werd de ruwe pyrolysetechniek ontwikkeld. Ook werd in dat jaar de
eerste Py-GLC analyse van micro-organismen gerapporteerd (Wilson et al., 1962).
In 1962 waren Abel et al. waarschijnlijk de eersten om bacteriële soorten door
gaschromatografische analyse van geesterificeerde lipide-extracten te karakteriseren.
Madorsky en medewerkers deden uitgebreid onderzoek naar pyrolyse en scheidden in
1964 van een groot aantal polymeren de pyrolyseproducten door moleculaire distillatie
in verschillende fracties, welke daarna werden geanalyseerd door massaspectrometrie.

In 1965 bereikte Reiner reproduceerbare "fingerprinting" van micro-
organismen door middel van Py-GLC. Reiner heeft veel onderzoek op dat gebied ge-
daan en kan worden gezien als de "vader" van Py-GLC in de microbiologie. De pu-
blicatie van dit rapport uit 1965 was één van de eerste pogingen om organismen te
karakteriseren op basis van hun natuurlijke voorkomen van macromoleculaire of po-
lymerische substanties door gebruik te maken van deze techniek. Vanaf dat moment
zijn technieken en procedures van Py-GLC succesvol gebruikt, al dan niet samen met
massaspectrometrie om lipiden, aminozuren, plastics, drugs en cellulaire fracties van
zowel plantaardige- als dierlijke weefsels te karakteriseren en/of te identificeren
(Nichols et al., 1968).
In 1965 ontwikkelden Simon and Giacobbo de Curie-point methode. Naast de fila-
ment-pyrolysetechniek, die in 1963 door Levy ontwikkeld werd, is de Curie-point
methode geschikt voor standaardisering, omdat bijna alle parameters die het tempera-
tuur/tijd-profiel beinvloeden goed beschreven kunnen worden (Meuzelaar and Kiste-
makers, 1973). De Curie-point methode is tot op heden één van de meest gebruikte
technieken. Door de grote voordelen van de Curie-point methode, ontwikkelde Meu-
zelaar rond 1975 volledig geautomatiseerde systemen voor Curie-point pyrolyse-GC
(Meuzelaar et al., 1975) en Curie-point pyrolyse-MS (Meuzelaar et al., 1976).

Het terrein van Py-MS is uitgebreid met de introductie van soft ionization de-
tection technieken, zoals veldionlsatie en direct chemical ionization massaspectrome-
trie (DCI/MS)(de Waart et al., 1991). In 1989 werd een verdere uitbreiding bereikt
door toepassing van tandem massa spectrometrie (Py-DCIMS/MS). Intacte en mm of
meer gedehydrateerde oligosaccharide-eenheden die afkomstig waren van de polymere
keten werden aangetoond in het pyrolysaat (de Waart et al., 1991).

1 .5 Toepassingen

Vroeger werd pyrolyse het meest gebruikt voor voorbereidende doeleinden met
grote hoeveelheden materiaal, dat langdurig verhit werd in een inerte atmosfeer.
Voorbeelden kunnen worden gevonden in de productie van methanol door destructieve
destillatie van hout (pyrolyse van cellulose) en de synthese van pyrogallol door pyro-
lyse van galluszuur. Pyrolyse werd een van de meest belangrijke processen in de pe-
troleumindustrie (Posthumus, 1976).
Later heeft pyrolyse toepassing gevonden in de karakterisering van complexe, niet-
vluchtige organische componenten.
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Naast "fingerprinting" van micro-organismen, kan pyrolyse gebruikt worden
voor onderscheiding van andere 'levende' materialen, zoals geInfecteerde plantenbia-
deren, menselijke cellen en insecten (Meuzelaar, 1974b). Ook wordt (met name Cu-
rie-point) pyrolyse gebruikt door geologen, om de chemische structuren van organi-
sche macromoleculen te bepalen, zodat de identiteit en de aflcomst van fossiele brand-
stoffen (zoals olie, kolen en kerogeen) kan worden bepaald (Peulvé, 1995).

1.6 Voor- en nadelen van pyrolyse

Voordelen van pyrolyse zijn voornamelijk de sneiheid, de relatieve simpelheid
van de instrumenten en de extreem kleine hoeveelheid monster die nodig is (van
Stratum, 1972d). Met pyrolyse kan gelijktijdig een groot scala aan chemische compo-
nenten gedetecteerd worden.
Automatiseerbaarheid van de data verkregen door pyrolyse-massaspectrometrie is een
ander groot voordeel (de data zijn zeer bruikbaar voor computergebruik), zodat routi-
nematig grote aantallen monsters kunnen worden geanalyseerd.
Pyrolyse-gaschromatografie is een aantrekkelijke benadering voor een snelle karakte-
risatie van complexe biopolymeren. De reproduceerbaarheid is relatief hoog, zodat
grote hoeveelheden monsters kunnen worden "gefingerprint" (de Leeuw, 1991).

Pyrolyse is op dit moment waarschijnlijk de beste techniek om de structurele
kenmerken van complexe macromoleculaire materialen te onderzoeken, door de mo-
gelijkheid om de macromoleculaire materialen met betrekking tot zijn pyrolyseproduc-
ten te onderzoeken. Macromoleculaire materialen zijn meestal recalcitrant tegen elke
directe analytische benadering, tenzij chemische degradatie kan worden bereikt waar-
door producten met een lager molecuulgewicht ontstaan. Bij pyrolyse onderzoeken
zijn geen chemische degradatie, fractionatie, zuivering en tijdrovende derivatisatie van
reactieproducten nodig, wat de analyse vergemakkelijkt (Saiz-Jimenez, 1994).

Toch is analytische pyrolyse niet de ideale techniek voor het onderzoeken van
structurele kenmerken van complexe macromoleculaire materialen, omdat thermische
degradatie van bouwstenen vaak plaatsvindt. De drastische verandering van de origi-
nele bouwstenen door analytische pyrolyse kan tot verkeerde conclusies over de
structuur leiden. Sommige pyrolyseproducten kunnen betrokken raken in verdere re-
acties, zoals secondaire pyrolyseprocessen of recombinante reacties. Deze secondaire
reacties neigen zowel de karakteristiek als de reproduceerbaarheid van het pyrolysaat
te verminderen (Wieten, 1983a).
Saiz-Jimenez (1994) wijst erop dat de pyrolyseproducten vaak ten onrechte beschouwd
worden als bouwstenen van het macromolecuul. Over het algemeen zijn de structuren
van pyrolyseproducten van polysaccharides, eiwitten, ligninen en lipiden zeer ver-
schillend van die van de 'ouder-eenheden' (voor details zie Saiz-Jimenez, 1994), wat
duidelijk aangeeft hoe complex pyrolysaten zijn die verkregen zijn van macromolecu-
len met veel verschillende eenheden. Daarom geeft pyrolyse inconsequenties weer bij
chemische studies; interpretatie van de chemische aard van complexe biomacromole-
culen in het algemeen en humeuze substanties in het bijzonder is met betrekking tot
data verkregen van pyrolyse, op zijn minst onzeker.
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Een algemene fout is om alle componenten die van de pyrolyse komen als py-
rolyseproducten te betitelen. Er zijn drie mogelijke oorsprongen bij het grootste deel
van de geldentificeerde componenten in pyrolysaten van humeuze substanties, te we-
ten (Saiz-Jimenez, 1994):
1. evaporatie (vrije componenten die aanwezig zijn in het humeuze molecuul verdam-
pen snel onder pyrolyse, by. alkanen, vetzuren, etc.);
2. pyrolyse (structurele eenheden in een macromolecuul splitsen af door snelle verhit-
ting in een inerte atmosfeer en er ontstaan fragmenten met een lager molecuulge-
wicht);
3. verbranding (structurele eenheden in een macromolecuul splitsen af door verbran-
ding in de aanwezigheid van zuurstof en worden dan geIncorporeerd in bodems en
humeuze substanties).
Lipiden worden bijvoorbeeld door micro-organismen en planten gesynthetiseerd en
zijn als vrije componenten in bodems en humeuze fracties aanwezig. Daarom komt
het merendeel hiervan waarschijnlijk voor als evaporatieproducten in de pyrolysaten.
Daarnaast kan de oorprong van lipiden ook bij verbranding van fossiele brandstoffen
en biomassa liggen, zodat de lipiden hier een afspiegeling van luchtverontreiniging in
het milieu zijn.

Het pyrolyse-gedrag bij humeuze substanties is sterk afhankelijk van de geko-
zen temperatuur. Een bodemhumuszuur dat aan verschillende temperaturen onderwor-
pen is (358,510,610,770°C) bevat essentieel verschillende klassen van evaporatie
en/of pyrolyseproducten (Saiz-Jimenez, 1994).

Het zwakste punt in pyrolyse is de overdracht van pyrolyse-data naar het hele
macromolecuul als men de chemische structuur wil ophelderen. Dit is het gevolg van
de volgende bezwaren:
- Omvangrijke thermische degradatie van bouwstenen door secundaire reacties, zoals
aangetoond bij de pyrolyse van polysaccharides en eiwitten (Saiz-Jimenez, 1994).
De eerste stap bij de pyrolyse van polysaccharides (by. cellulose) is de productie van
levoglucosan en andere anhydrosuikers. De identificatie van aldehydes, ketonen, zu-
ren, furanen, pyronones en fenolen in het pyrolysaat van cellulose duiden op een aan-
zienlijke thermische degradatie en secondaire reacties van de oorspronkelijke bouw-
stenen.
- Vergeleken met het materiaal dat op de wand van de pyrolysebuis (zie ook nr. 9 in
figuur 1, blz. 5) condenseert en het koolstofhoudende residu, dat in de pyrolysekamer
blijft, kan een relatief kleine hoeveelheid vluchtige componenten ontsnappen van de
pyrolyse-eenheid naar de gaschromatograaf;
- Aanzienlijke beperkingen in de analytische procedure zijn waargenomen door be-
perkingen in het chromatografisch systeem (piekhoogten, kolom polariteit, tempera-
tuurbeperking afhankelijk van de gebruikte fase, etc.).

De verkregen pyrolyse-massaspectra geven in principe de chemische samen-
stelling en structuur van het originele materiaal aan, maar een eenduidige interpretatie
van de data is niet altijd mogelijk (Posthumus et al., 1974):
1.) Ondanks de laag-voltage-electronen die gebruikt worden voor ionisatie bij de mas-
saspectrometer (zie ook figuur 2, blz. 6), zullen sommige producten meer of minder
worden gefragmenteerd in het ionisatieproces.
2.) lonen die gelijke nominale m/e waarden maar verschillende elementaire samen-
stellingen hebben kunnen niet van elkaar onderscheiden worden.
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Hoofdstuk 2: Dataverwerking

2.1 Algemeen

Voor pyrolyse-massaspectrometrie wordt computergestuurde data-analyse meer
gebruikt dan voor pyrolyse-gaschromatografie, omdat massapyrogrammen relatief mak-
kelijk in computer-leesbaar formaat kunnen worden omgezet. Voor Py-MS wordt een
goede kwantitatieve analyse bemoeilijkt door (Wieten, 1983e):
1) In massapyrogrammen van complexe organische monsters zal de componentspecificiteit
van de meeste massapieken over het algemeen relatief laag zijn, omdat verschillende
componenten kunnen worden verwacht bij te dragen aan dezelfde set van massa's.
2) In complexe pyrolysaten kunnen interacties tussen fragmenten optreden welke de di-
recte relatie tussen de componenten in het originele monster en de gemonitoorde frag-
menten verstoren.
3) Normalisatie van datasets kan ongewenste effecten veroorzaken.

De data van pyrolyse-massaspectrometrie worden weergegeven als massaspec-
tra's (zie ook figuur 3, blz. 6). De pyrogrammen (dit is het chromatogram van de
pyrolyseproducten van een monster) zijn zeer geschikt voor dataverwerking. Het in-
terpreteren van de resultaten van pyrolyse kan gebeuren door het benoemen en identi-
ficeren van pieken in de chromatogrammen en pyrogrammen. Variantietechnieken
kunnen gebruikt worden voor de classificatie en identificatie van de onderzochte or-
ganismen. Met behuip van methoden zoals HCA, CVA of niet-lineaire mapping kun-
nen de resultaten gevisualiseerd worden.

2.2 Dataverwerkings programma's

Er zijn veel pakketten geschikt voor de evaluatie van pyrolyse data, by. het
FOMPYR-pakket ontwikkeld specifiek voor Py-MS, het ARTHUR-pakket, SPSS, het
BMDP-pakket en het CLUSTAN-pakket (Wieten, 1983a). Een speciaal programma
(NORMA) voor interactieve voorbewerking van Py-MS data kan worden gebruikt om data
te transformeren in een formaat verenigbaar met de SPSS, ARTHUR en FOMPYR
pakketten.

Numerieke vergelijking van pyrogrammen is een van de belangrijkste aspecten van
data-evaluatie. In het FOMPYR programma Iigt de nadruk op het weergeven van onge-
lijkheden i.p.v. overeenkomsten tussen pyrogrammen. In principe kunnen de n intensitei-
ten in een pyrogram worden gezien als n coordinaten binnen een n-dimensioneel recht-
hoekige ruimte, waarin elke as wordt toegeschreven aan één van de n rubrieken (d.w.z.
massa-waarden). In zo'n ruimte worden individuele pyrogrammen weergegeven door
enkele punten.
In het FOMPYR-pakket worden gemiddelde binnen-groep (groep = een set van herhaal-
de pyrogrammen) deviaties berekend voor alle rubrieken in de dataset en worden gebruikt
om betrouwbare, d.w.z. hoog-reproduceerbare rubrieken te selecteren.
Dc standaarddeviatie wordt gebruikt, omdat anders absolute massa-intensiteiten leiden tot
een overschatting van het belang van massa-waarden met een hoge intensiteit.
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Meestal worden 1, twee of drie dimensionele plots gebruikt om verschillen binnen een set
van pyrogrammen weer te geven (by. m/z 109 tegen m/z 67 voor een aantal bacterie
soorten)(Wieten, 1983a).

2.3 One-way variantie-analyse

Wieten et al. (1981) hebben twee dataverwerkingsmethoden met elkaar vergele-
ken: de multivariantie analyse techniek en de one-way variantieanalyse met behuip van
sleutelmassa's. Hierbij bleek dat de multivariatie analyse techniek, ondanks goede resul-
taten (een positieve correlatie van 94,4% tussen deze methode en resultaten van gebrui-
kelijke procedures), geen optimale benadering was voor routinewerk, omdat:
1) Een volledige ongelijkheidsmatrix meer informatie geeft dan nodig is voor diffe-
rentiatie, omdat ongelijkheidswaarden (zie ook paragraaf 2.4) worden berekend voor alle
paren van spectra;
2) Hoge-capaciteit computers nodig zijn om dit type van data verwerking uit te voeren, en
voor elke nieuwe partij monsters moet de complete cyclus van massa selectie, matrix
berekening en niet-lineair mapping herhaald worden;
3) Selectie van karakteristieke massa's enkel gebaseerd is op statistische berekeningen, wat
impliceert dat onder specifieke omstandigheden massa's kunnen worden geselecteerd die
niet relevante informatie bevat voor de identificatie van de onderzochte soort.

De one-way analyse van variantie met behulp van sleutelmassa's leek een betere
methode. Hierbij is de set van sleuteirubrieken standaard, dat wil zeggen niet athankelijk
van de partij te analyseren monsters. De one-way analyse is niet alleen gebaseerd op de
tussen-groep varianties, maar er wordt ook rekening gehouden met de binnen-groep
variantie. Om de relatief hoge foute positieve score (d.w.z. een soort tot een bepaalde
groep beoordelen, terwiji hij hier niet bij hoort) te verminderen kan in plaats van evenveel
gewicht aan alle sleutelkarakters te geven (een bepaalde sleutelmassa kan soorten
duidelijker onderscheiden dan een andere), een goede weging leiden tot verbeterde
identificatie resultaten (Wieten, 1983c).
Het aantal verkregen data is minimaal, interpretatie is duidelijk en vrijwel volledig
geautomatiseerd en de procedure kan worden uitgevoerd op kleine computers. De
resultaten verbeterden bij 2% ten opzichte van de resultaten verkregen door multivariatie
analyse (Wieten et al., 1981).

2.4 Ongelijkheidsmatrixen

Bij spectrale analyse worden eerst de spectra genormaliseerd met betrekking tot
totale signaalintensiteit om voor variaties in de monstergrootte te corrigeren. Daarna wor-
den massa's geselecteerd die effectief zijn in de differentiatie van de monsters (de inter-
stam-variatie van de intensiteit van een massapiek moet dan groter zijn dan de intra-stam
variatie). Er worden ongelijkheidswaarden berekend. Lage ongelijkheidswaarden wil
zeggen dat de spectra zeer gerelateerd zijn. Hoge ongelijkheidswaarden wit zeggen dan er
te onderseheiden verschillen in de spectra aanwezig zijn. De ongelijkheidswaarden worden
weergegeven in een ongelijkheidsmatrix (Wieten et al., 1979).
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2.5 Factor analyse / discriminant analyse en grafische rotatie

Bij data verwerking kunnen spectra worden beschouwd als punten in een multidi-
mentionele ruimte. Een goede manier om zo'n ruimte te beschrijven is door factor/discri-
minant analyse. De relatie tussen de spectrale punten kan worden uitgedrukt door Eucli-
dische afstanden (dit is het meten van de afstand over een rechte lijn te meten die spectrale
punten verbindt). Om de reproduceerbaarheid binnen de sets van spectra te verbeteren
worden afstanden uitgedrukt met betrekking tot binnen-groep afstanden (Windig, 1982a).

Bij gecompliceerde chemische interpretatie van pyrogrampatronen kan factor
analyse! discriminant analyse gecombineerd met grafische rotatie gebruikt worden. In
beide procedures (factor- en discriminant analyse) worden nieuwe variabelen, d.w.z.
factor- of discriminant functies, gebruikt om deze correlaties te beschrijven. Factoren wor-
den op zo'n manier berekend dat de eerste factor (F!) rekening houdt met het grootste
deel van totale variantie in de dataset, wat betekent dat de oriëntatie van F! in de richting
is van maximale ongelijkheid tussen individuele pyrogrammen. De berekening van discri-
minant functies is bepaald door relaties van "buiten-groep" en "binnen-groep" varianties
op zo'n manier dat de eerste discriminant functie (Dl) een onderscheid maakt tussen zowel
mogelijke groepen van pyrogrammen, alswel individuele pyrogrammen. D2 geeft de line-
aire combinatie van rubrieken weer die daarna het beste onderscheiden, etc. (Wieten,
1983a).

Windig et al. (1981/1982) ontwikkelden factor analyse voor mengsel-analyse
met behulp van een dataset van gesimuleerde mengsels van eiwit, een hexose- en een
N-acetyl aminosuiker polymeer. Dit zijn vertegenwoordigers van de belangrijkste
kiassen van biopolymeren die in spectra van complex biologisch materiaal voorko-
men. Doordat de exacte samenstelling van deze mengsels bekend is zijn de resultaten
van de dataverwerking eenvoudig te beoordelen. Factor analyse met grafische rotatie
bleek hier goede kwalitatieve en kwantitatieve resultaten te geven. Factor analyse
bleek alleen geschikt voor kleine datasets. Voor grotere datasets was discriminant
analyse gecombineerd met grafische rotatie meer geschikt (Windig, 1982a).

Windig (1982b) gebruikte factor analyse om gisten te onder-zoeken. De 20
meest karakteristieke massa's (dit zijn de massa's die het best reprodu-ceren binnen de
groepen van quadruplicaat-spectra van een enkele stam en goed tussen de groepen
verschillen) werden geselecteerd. Deze massa's, gewogen voor karakteristiek, by.
vermenigvuldigd met de ratio buiten/binnen-deviatie, werden gebruikt om de Euclidi-
sche afstanden te berekenen tussen de spectra.
De resulterende multidimensionele relatie tussen de spectra werd benaderd in twee
dimensies met een niet-lineaire mapping techniek (zie paragraaf 2.6.3) of in drie di-
mensies met een canonical variantie analyse (zie paragraaf 2.3.2).

Spectrale yerschillen werden uitgedrukt in termen van chemische componen-
ten, gebruikmakend van factoranalyse en grafische rotatie. Een ruimte werd gecon-
strueerd waarin de hoeken tussen massa-assen athangen van de correlaties tussen mas-
sa-intensiteiten. Deze ruimte werd beschreven door orthogonale assen, de factoren,
waarvan de eerste de maximum variantie in de dataset beschrijft, de tweede de maxi-
mum overgebleven variantie, enz. De coordinaten van een spectrum op een factor
waren de factor scores. Deze factorruimte werd doorlopen door de factoren te draai-
en, totdat een speciale factor het gunstigst een chemisch component representeerde.
De factor kwam dan overeen met de component as (Windig, 1982b).
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2.6 Visuele weergave

Hoofdstuk 2: Dataverwerking

2.6.1 Hiërarchische cluster analyse (HCA)

De SAHN methode (sequential agglomerative, hierarchic non-verlapping) is
een procedure om de taxonomische structuur van een dataset te onderzoeken. Dit is
een traditionelere methode dan de methode door ordening, wat kan worden gedefi-
nieerd als plaatsing van objecten in multidimensionele karakter ruimte, by. factor- en
discriminant analyse en niet-lineaire mapping (zie paragraaf 2.7 en 2.8)(Wieten,
1983b). De HCA-dendrogrammen geven de mate van overeenkomst tussen soorten
aan en het hiërarchisch niveau (orde, familie, genus of soort) waarop de soorten van
elkaar onderscheiden kunnen worden. Een voorbeeld van een HCA-dendrogram is
weergegeven in figuur 4.

C.

$

Figuur 4: Voorbeeld van een HCA-dendrogram. Op de x-as staan enige algensoorten weergegeven
(aangegeven met de symbolen o,•,.4 en A). Op de y-as is het hiërarchische niveau weergegeven (0 =
orde; F = familie; G = genus; S = soort).

2.6.2 Canonical variantie analyse (CVA)

Canonical variantie analyse van pyrolyse massaspectra is een andere manier om de
relatie tussen taxa weer te geven. Met CVA kunnen de resultaten van discriminant
analyse, twee- of driedimensionaal, bekeken worden. In figuur 5 is een voorbeeld hiervan
te zien. Elk punt geeft hierbij een individueel massaspecirum van een bepaalde taxa aan.
De cirkels geven het 95 % betrouwbaarheidsinterval aan. Voordeel van dit drie-
dimensionale plot is dat monsters die voorheen gelijk leken, bij deze methode op de z-as
van elkaar onderscheiden kunnen worden (Russell, 1995).

Figuur 5: Voorbeeld van CVA. De symbolen (•,O,• en A) geven verschillende algensoorten weer.
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Pyrolyse, bruikbaarheid voor marlene biologie

2.6.3 Non-Iineaire mapping

Niet-lineaire mapping zoals ontwikkeld door Kruskal (1964) en aangepast voor Py-
MS data door Eshuis et al. (1977) is een veel gebruikte visuele techniek (Wieten, 1983a).
In zo'n plot zijn relaties tussen massa-pyrogrammen van de onderzochte micro-organismen
weergegeven, gebaseerd op Euclidean ongelijkheidswaarden. Elk punt geeft een pyrogram
weer; triplo-pyrogrammen zijn met elkaar verbonden. Figuur 6 geeft een voorbeeld van
een niet-lineaire map. In dit geval is de map door middel van discrimi-nant analyse tot
stand gekomen, en wordt het ook wet een discriminant plot genoemd.

PoqAiyta umbca

ucus setrahisIFs4
F vasiCulOlu!

Ascophylum nodcsun,

D-2

iieiiai

Chonhiruswspus
Codiurn Iragrie 1985)

Sarassuru mutcum

Pierodadia

D.1

Figuur 6: Voorbeeld van een niet-lineaire map van algen-stammen. Bruine algen (S), rode algen (V)
en groene algen (U). Op de x-as staat de eerste discriminantfactor weergegeven (D1), op de y-as de
tweede discriminantfactor (D2).
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Hoofdstuk 3: Algen-taxonomie

3.1 Visuele interpretatie van de pyrogrammen

De pyrolyse-gaschromatografie werd toegepast voor taxonomische onderschei-ding
van algen door Nichols et al. (1968) en door Sprung and Wujek (1971). Verschillende
onderzoekers ondervonden moeilijkheden bij de identificatie en karakterisatie van uni-
cellulaire groen-algen. Bold and Parker en Anderson et al. maakten aanvullende bio-
chemische kenmerken van de chlorococcalean genera en soorten bekend, zodat verde-
re karakterisering van deze organismen mogelijk werd (Nichols et al, 1968). Py-GC
technieken bleken een nuttig middel voor kwantitatieve en kwalitatieve karakterisatie
van hele organismen of van fracties van organismen, zodat Nichols et al. doorgingen
met het toepassen van deze techniek voor algen-isolaten van dezelfde soort van ver-
schillende gebieden van de wereld, alle bekende soorten van het geslacht Spongiococ-
cum en de blijkbaar dicht gerelateerde geslachten Spongiochioris en Chiorococcum.
Met behuip van de informatie die Nichols et al. uit de pyrogrammen verkregen had-

den, werd een sleutel opgesteld om Spongiococcum-soorten en om genera te onder-
scheiden. Hierbij werd gekeken naar de verschillen in piekhoogte bij een bepaalde
retentietijd.
Sleutel tot Spongiococcum pyrogrammen
la. In 9-12 mm interval, eerste 4 pieken even hoog als laatste 4 2

lb. In 9-12 mm interval, eerste 4 pieken hoger als laatste 4 3
piek 4 even hoog als piek 5 S. concentricum
piek 4 duidelijk hoger als piek 5

S. multinucleatum

Sleutel tot genera
la. In 15-21 2 enige piek Spongiococcum
lb. In 15-21 2 gesplitst in 2 pieken 2

2a. In 15-21 1 bestaat uit 2 pieken Spongiochioris
2b. In 15-2 1 1 is een goed-begrensde

enkele piek Chiorococcum

Naast deze chiorococcalean algen zijn vijf rode algen onderzocht. Ook bij de chroma-
togrammen van deze Porphyridium cruentum isolaten werden verschillen tussen de
isolaten weergenomen.
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2a. In 12-15 miii interval,
2b. In 12-15 miii interval,

3a.
3b.
4a.
4b.
5a.
5b.

In 15-21
In 15-21
In 15-21
In 15-21
In 15-21
In 15-21

5 pieken aanwezig 4

6 pieken aanwezig S. alcthamense
piek 1 hoger als piek 2 S. excentricwn
piek 2 hoger als piek 1 5

pieken 3 en 5 evenhoog S. tetrasporum
piek 3 hoger als piek 5 S. polyrnorphum

miii interval,
miii interval,
miii interval,
mm interval,
miii interval,
mm interval,

mm interval,
miii interval,
mm interval,
miii interval,

piek
piek
piek
piek
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Nichols et al. concludeerden dat al hebben de pyrogrammen kwantitatief en kwalita-
tief overeenkomsten, ze genoeg verschillen -bij de verschillende retentietijden- heb-
ben, om scheiding van soorten en genera van de geanalyseerde algen toe te staan.
Wel waren er grote verschillen tussen verscheidene soorten van eenzelfde genus of bij
verschillende geografische isolaten van dezelfde soort. Dit bemoeilijkte de karakteri—
satie van de algen.
Nichols et al. gaven aan dat een ideale evaluatie van de pyrogrammen pas plaats kan
vinden als de chemische aard van de componenten die de pieken van de pyrogrammen
veroorzaken, bekend zou zijn. Op dat moment -eind jaren '60- was dat nog niet het
geval. Zowel Nichols et al. als Sprung and Wujek interpreteerden de pyrolyseresulta-
ten eenvoudigweg door visuele vergelijking van de verschillende pyrogrampieken.
Voor Sprung and Wujek waren deze resultaten aanleiding om veranderingen in de
nomenclatuur/terminologie in te voeren.

3.2 Onderscheid tussen rode, bruine en groene algen

In een onderzoek van de Waart et al. (1991) werd pyrolyse-desorptie chemische ioni-
satie (tandem) massaspectrometrie (Py-DCI/MS en Py-DCIMS/MS; zie paragraaf
1.3.4, blz. 7) gebruikt om rode, bruine en groene algen te karakteriseren. De gebruik-
te algen waren: de rode algen Porphyra umbilicalis, Gigartina stellata, Chondrus
crisp us en Pterocladia, de bruine algen Fucus serratus, Fucus spiralis, Fucus vesicu-
losus, Ascophhyllum nodosum, Sargassum muticum (1985 en 1986) en de groene alg
Codium fragile. In figuur 7 is de D3/D2 discriminant plot weergegeven. Hierin is een
duidelijk onderscheid tussen rode en bruine algen te zien.

- 7v Poqtiyra umbliCaI

uCuS serra*as

FSPfa4
F yesicuIO4&

Ascophyum noc,csu
D-2

sieiiaa

ChoflruS IS4US
Codium Irags

Sarassu' muiscum

'!eroc1ada

Figuur 7: Discriminant plot (D1 vs. D2) van algen-stammen. Bruine algen (S), rode algen (Y) en groe-
ne algen (U).
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Hoofdstuk 3: Algen-taxonomie

De groene aig kan worden onderscheiden van de rode en bruine algen in de D1/D3-
plot; deze is weergegeven in figuur 8.

D-3

0.1

Figuur 8: Discriminant plot (D1 vs. D3) van algen-stanunen. Bruine algen (S), rode algen (V) en groe-
ne algen (U).

Bruine algen hebben relatief hoge niveaus mannitol (te zien aan de [M + NH4] + en

[M+NH4-H2O] ionen bij m/z 200 en 182 na 4Ø0 rotatie). De Py-DCIMS/MS-
spectra van m/z 182 en m/z 200 van Fucus vesiculosus zijn in figuur 9 en 10 te zien.

C

Figuur 9: Py-DCIMS/MS spectrum van m/z 182 van Fucus vesiculosus.
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Flguur 10: Py-DCIMS/MS spectrum van m/z 200 van Fucus vesiculosus.

In het spectrum van m/z 200 is vorming van m/z 183 het gevolg van verlies van NH3.
Verliezen van water leiden daarna tot de fragmenten m/z 165, 147, 129 en 111. De
fragmenten bij m/z 99 en 69 zijn gevormd uit m/z 129 door ring-fragmentatie met
verliezen van formaldehyde. Vergelijkbare fragmentatieprocessen van m/z 147 kunnen
leiden tot m/z 87 en 57. Het spectrum van m/z 182 komt zeer sterk overeen met het
spectrum van m/z 200, wat aangeeft dat dit waarschijnlijk het [M+NH4-H2O] ion
van mannitol is.
Andere positieve correlaties bij de 40° factor spectrum zijn gevonden met de intensi-
teiten bij m/z 206, 330, 348 en m/z 296. De intensiteit van m/z 206 is waarschijnlijk
afkomstig van een deoxyhexose eenheid. De intensiteiten bij m/z 330 en 348 komen
waarschijnlijk van de [M+NH4-H2O} en [M+NH4] ionen van 16:0 monoglyceri-
de. Het dochter-ionspectrum van het ion bij m/z 296 wijst op de aanwezigheid van
een lange alkenyl keten; het ion bij m/z 296 kan het [M-H2O+NH4] ion van phytol
(C20H390H) zijn.

Het factorspectrum in de 220°-richting bevat massa-intensiteiten van compo-
nenten die in relatief hoge gehalten in rode algen voorkomen, o.a. m/z 253, 255, 194
(dit kan een gemethyleerde hexose zijn), 162 (hexose residu), 180 (hexose residu),
136 (kan het [M+H]' ion van adenine zijn) en 152 (kan het [M+Hf ion van gua-
nine zijn). De structuren van de componenten bij lage massa-intensiteiten zijn vaak
nog niet bekend of niet zeker. Aanvullende onderzoeken met Py-MS/MS zijn nodig
om de toewijzingen te bevestigen (by. van m/z 180 en 136) en voor aanvullende iden-
tificatie van onbekende componenten.

De groene aig Codium fragile wordt onderscheiden van de bruine en rode al-
gen met behulp van de derde discriminant-functie. Het corresponderende factor spec-
trum bezit de positieve correlatie van de ionen m/z 141, 155 en 169 met deze functie.
Deze ionen zijn dan ook veel aanwezig in het pyrogram van de groene aig. De ionen
bij m/z 141, 155 en 169 hebben grote structurele gelijkheid en kunnen afkomstig zijn
van algen-eiwitten.
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Hoofdstuk 3: Algen-taxonomie

In het dochter-ion spectrum van m/z 169 en 155 is een serie van even ionen aanwezig
bij m/z 98,86,84,72,70,56,44,42 en 30, was wijst op geprotoneerde N-bevattende
componenten. De fragmenten bij m/z 98,84,70,56 en 42 kunnen geprotoneerde alkyl-
cyanides zijn, die afkomstig zijn van leucine of isoleucine, valine of alanine residuen.
De fragmenten bij m/z 86,72,58 en 30 kunnen geprotoneerde alkyl-imines zijn.
Moeilijkheid bij eiwit-pyrolysaten is de grote complexiteit, o.a. door het grote aantal
mogelijke isomeren die optreden door de structurele verschillen van aminozuren, de
verschillende stabiliteiten van de peptide bindingen en de verschillen in drie-
dimensionale structuren van eiwitten.

3.3 Karakterisatie van polysacchariden van rode algen

Helleur et al. (1985a, b) analyseerden polysaccharide pyrolysaten van rode
algen met behuip van capillaire gaschromatografie-massaspectrometrie. Naast structu-
rele overeenkomsten zijn er ook structurele verschillen tussen terrestrische- en algen
polysacchariden. Een voorbeeld hiervan is de galactan-sulfaten, die in de meeste rode
algen aanwezig zijn. Deze galactans zijn vaak varianten van agar of carrageenan. In
het onderzoek van Helleur et a!. (1985a) werd geprobeerd om de belangrijkste pyroly-
seproducten van agars en carrageenans door GC-MS te identificeren, om de pyrolyse
van de galactan sulfaten beter te kunnen begrijpen. De pyrolysaten werden onderzocht
met electron impact (El) en chemische ionisatie (CI). Massaspectra van carbohydraten
die verkregen zijn door El geven belangrijke structurele informatie maar El levert
meestal moleculaire ionen van lage of zelfs niet-detecteerbare intensiteiten. CI geeft
informatie over de molecuulmassa, maar de massaspectra missen vaak het structurele
onderscheid, dat wel bij El verkregen wordt, vooral als het om structurele isomeren
gaat.

Galactanstructuren zijn complex en zeer variabel. De basisstructuur bestaat uit
afwisselende 1,3- en 1 ,4-gebonden saccharide eenheden, welke bij de carrageenan
vastzitten op D-galactose, terwijl bij agar D- en L-galactose eenheden elkaar afwisse-
len. De basisstructuren worden vaak verborgen door de aanwezigheid van 3,6-
anhydrogalactose en door substituten zoals pyrovaat, 0-methyl- en sulfaatesters. De
samenstelling van agar varieert tussen genera van de rode algen en tussen soorten bin-
nen dezelfde genera (Helleur et al., 1985b).

Naast algenpolysaccharides zijn in het onderzoek van Helleur et al. (1985a)
modelsaccharides bekeken. Figuur 11 en tabel 1 geven resp. het pyrogram en de
identiteiten van de pieken weer.
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Figuur 11: Pyrogranunen van (a) methy1--D-ga1actopyranoside, (b) 6-O-methyl-D-galactopyranose,
(c) 4-O-methyl-L-galactopyranose en (d) glucopyranose 6-sulfaat. Dc identiteiten van de genummerde
pieken zijn weergegeven in tabel 1.

Peak Compound - MW IdenLificalion' Reference mass
- pecra

T Methanol 32 m. r 11

2 2-Butanone 72 m.r 11

3 Hydroxy-acetaldchydc 60 in 11

4 Acetic acid 60 m, r U
5 1-Hydroxy-2-propanone 74 m 1)

6 2-Meihyiluran 82 m. r II
7 2(311)-Euranonc 84 m LI

8 2.Furaldehyde 96 m. r 11

9 1-(2-Furanyl)-eihanonc 110 m 11

10 1-(3-Hydroxy.2-furanyl)-cihanone 126 m 11

11 5-Methyl-2-furaldehyde 110 in. r 11

12 Phenol 94 rn.r Ii
13 2.Furyl hydroxymethyl ketone 126 m 12

14 5-(Mctho*ymethyt)-2-Fura1chydc 140 m. I
15 1,6-Anhydro-3,4-dideoxy-$-D-glycero- 126 m 13, 14

ttct.3-enopyranos-2-ulose
Lit 6-O-mehyi-hexoae 158 m,
17 5.(hydroxymechyl)-2-furakichyde 126 in, r ii
til 1.5-Anhydro-4-eoxy-D-g1ycero-hex 144 ni 15

1-en.3-ulosc
19 1-Deoxy-3,6-anhydro-lyxohcxopyranos-2.ulose 144 m, I
Zi) Anhydro-deoxy-galactopyranoe 144 m. I
U 1,4-Anhydro.6-O-mcthyl-gaiac(opyranose 176 m,
!.Z 1,6-Anhydro-4-O.rnethyl-galactopyranose 176 m.

LI l,6.Anhydro-$.n-galavtopyranose 162 m. I
Z( 2-O-Methyi-3.6-anbydrn-galactosc 176 in.

denhilicaLion by in, CI and FT mass spectra: r, conflrmed by retenlicin times cii authentic
samples; t, tentative ideTitificatnul

Tabel 1: Componenten die geldentificeerd zijn in de pyrolysaten van model saccharides, en galactan
sulfaten (Helleur, 1 985a)

22



Hoofdstuk 3: Algen-taxonomie

Figuur 12 geeft het CI-massaspectrum van component 23 (zie ook figuur 1 la) weer.
Hierin is een grote piek te zien bij m/z 163, wat overeen komt met het geprotoneerde
moleculaire ion (MH). Door verlies van één molecuul van (MH) ontstaat m/z 145,
door verlies van een tweede molecuul ontstaat m/z 127 en door verlies van nog twee
watermoleculen ontstaat m/z 91. Het fragment bij m/z 115 komt voort uit afstoting
van formaldehyde van m/z 145. Het El-massaspectrum van component 23 lijkt erg op
het El-massaspectrum van 1 ,6-anhydro-[--D-glucopyranose (levoglucosan).

Figuur 12: (a) Electron impact en (b) chemische ionisatie massa spectra
voorlopig geldentificeerd als l,6-anhydro--D-galactopyranose.

T3

un'
Figuur 13: (a) Electron impact en (b) chemische ionisatie massa spectra van pyrolyse producten 21,
voorlopig geIdentificeerd als 1,4-anhydro-6-O-methyl-galactopyranose.

Het CI-massaspectrum van component 21 laat een sterke piek bij mlz 177 zien
(MH), gevolgd door fragmenten bij m/z 159 en 141, die ontstaan door verlies van
één resp. twee watermoleculen. Het El-massaspectrum laat een grote fragmentatie
zien, wat kenmerkend is niet gederivatiseerde koolhydraten. De piek bij m/z 45 ont-
staat uit verlies van CH2OCH3 van het ouder molecuul. Component 22 geeft een mas-
safragmentatiepatroon dat lijkt op dat van component 23, en wordt voorlopig geIden-
tificeerd als 1 ,6-anhydro-4-O-methyl-galactopyranose.
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van pyrolyse producten 23,

Het meest voorkomende molecuulgewicht van de component 21 en 22 (zie
figuur 1 lb en 1 ic) is m/z 177, wat overeen komt met de veronderstelde structuren
van monomethyl anhydrogalactoses. Dit is in figuur 13b te zien in de Cl-MS van
component 21.

iOO

(a' (b'

$00

so

LI

:. '. iO $20 Il0 ISOall iOO lb
a,,



Pyrolyse, bruikbaarheid voor marlene biologie

Het pyrogram van agarose (zie figuur 14a) vertoonde de pyrolyseproducten
geassocieerd met de biose-herhalende eenheid 3,6-anhydro-galacto (3,6-AN) en
galacto (GAL) residuen (Helleur et at., 1985b). Er werd een aanzienhijke hoeveelheid
6-0-methyl-galacto-pyranose (6-0-Me) en een lage hoeveelheid sulfaat ester groepen
(< 0,4% SO4) aangetroffen.
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Figuur 14: Pyrogrammen van (a) agarose CB, (b) agar MP-2(jong), (c) agar MP-2 (oud) en (d) agar
G.e.

Het CI-massaspectrum van 3,6-AN (bij retentietijd van ca. 35 minuten; dit komt over-
een met nr. 19 in tabel 1) liet een sterke (MH) zien bij m/z 145, samen met zijn on-
geprotoneerde moleculaire ion m/z 144. Verder waren mlz 127, 99 en 85 te zien. Het
fragment ion bij m/z 127 is ontstaan na verlies van een watermolecuul van (MH).
Vorming van m/z 85 kan ontstaan door expulsie van een hydroxymethyl keton groep
van het moleculair ion m/z 144 (Helleur et at., 1985a). De 3,6-AN piek bij een re-
tentietijd van ruim 25 minuten, is geIdentificeerd als 2-furyl hydroxymethyl keton (zie
tabel 1, nr. 13) en is een ander belangrijk pyrolyseproduct van de 3,6-anhydro een-
heid in agarose. Het kan worden gevormd door verdere dehydratie van 3,6-AN (nr.
19). De GAL-piek in figuur 14 komt overeen met component 23 van de model sac-
chariden (zie figuur 1 la), wat bevestigt dat er galactopyranose eenheden in de agarose
structuur zitten.

Het pyrogram van jonge en oude agar monsters van Gracilaria tikvahiae (zie
figuur 14b en 14c) bevatten 4-0- en 6-0-methyl-galactopyranose residuen en signifi-
cante hoeveelheden van sulfaatester groepen. Het oudere materiaal bevatte meer 4-0-
methyl-galacto en gesulfeerde residuen en minder galactopyranose eenheden in ver-
gelijking met de jongere agar.

Ongefractioneerde monsters van algen werden met Py-GC onderzocht om de
pyrolysaten van de galactansulfaten te karakteriseren en om te bepalen in hoeverre Py-
GC genera en soorten kan onderscheiden. In figuur 15 zijn de pyrogrammen van deze
monsters weergegeven. De sterretjes in figuur iSa geven pyrolyseproducten van cellu-
lose aan. De FUR-piek is 5-(hydroxymethyl)-2-furaldehyde, een veel voorkomend
product van hexoses. Deze piek is in meeste algen pyrogrammen aanwezig.
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Hoofdstuk 3: Algen-taxonomie

Figuur 15b en 15c laten zeer andere pyrogrammen zien. Het pyrogram van Gelidium
sp. (figuur 15d) lijkt op het pyrogram van Gracilaria "terete" (figuur 15c), by. door
de afwezigheid van gemethyleerde saccharides, maar heeft toch ook verschillen, by.
geen R(S03) pick.
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Figuur 15: Pyrogrammen van agarophyte monsters: (a) Gracilaria tikvahiae (oud weefsel), (b) Graci-
lana debilis, (c) Gracilaria "terete" en (d) Gelidium sp.

Een volgende groep hoog gesulfeerde galactans die Helleur et al. (1985b) be-
keken hebben zijn de carrageenans. Variaties in carrageenans worden veroorzaakt
door de hoeveelheid en positie van sulfaatester. Twee veel voorkomende carragee-
nans, labda en kappa zijn onderzocht met Py-GC. Dc ?-carrageenan polymeer bestaat
uit een gesulfeerde 1,3- en 1 ,4-gebonden galacto-pyrano-biose herhalende eenheid en
bevat geen 3,6-anhydrogalactose. x-carrageenan is analoog aan agarose met betrek-
king tot de herhalende eenheden die 3,6-anhydrogalactose bevatten. Dc sulfaat ester
groepen zijn gelocaliseerd op de galacto-pyranose eenheden.
De pyrogrammen van carrageenans zijn minder complex dan die van agars. Het hoge
gehalte aan sulfaatesters bedekt veel van de structurele verschillen tussen de monsters.
Dc belangrijkste pieken bij ?.- en K-carrageenan is 1 ,6-anhydro-3,4-dideoxy-glycero-
hex-3-enopyranos-2-ulose R(S03), een product van gesulfeerde galactopyranose. ?-
Carrageenan bevat een groter aantal gesulfeerde galactopyranose.

Helleur et al. (1985a) stelden een aantal pyrolysewegen en structuren van ver-
schillende pyrolyseproducten, die afkomstig zijn van verschillende saccharide eenhe-
den van galactan sulfaten, voor. Dc belangrijkste gebeurtenis tijdens de begin stadia
van pyrolyse is depolymerisatie van het biopolymeer, door thermische breking van de
glycoside bindingen of door transglycosylatie reacties. De vorming van anhydrosui-
kers blijkt de primaire pyrolytische weg van gemethyleerde en niet-gemethyleerde
hexose eenheden in agars te zijn.

Py-GC bleek in het onderzoek van Helleur et al. (1985b) een veelbelovend
analytisch middel in taxonomische analyse; er werd verschil aangetoond tussen genera
van agarophytes en bij de genus Gracilaria, tussen soorten en zelfs individuele delen
van een alg (Helleur et al., 1985b).
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Pyrolyse, bruikbaarheid voor mariene biologie

Later hebben Bird et al. (1987) pyrolyse capillaire gaschromatografie toegepast
OP de analyse van agars in plantenmateriaal van Gracilaria soorten en hebben pyro-
grampieken kunnen identificeren met bepaalde saccharide eenheden.
Het was bekend dat soorten van Gracilaria Greville verschillen in chemische struc-
tuur, door fysische eigenschappen van hun geextraheerde agar. Daarom kon de agar-
samenstelling, volgens Bird et al. te gebruiken zijn voor taxonomie, om mogelijk taxa
te onderscheiden die niet makkelijk te scheiden zijn door morfologie of andere con-
ventionele criteria.

Bij Gracilaria verrucosa waren grote verschillen tussen jong en oud materiaal
te zien (zie figuur 16); vooral in de relatieve hoeveelheden van 0-methyl-galacto-
pyranose (4-0-Me, 6-0-Me, 6-0-Me(S)). De Gal-pick nam sterk af met de leeftijd en
de 4-0-Me pick nam sterk toe met de leeftijd. Daarnaast was de sulfaat ester-
gerelateerde pick R(S03) afgenomcn in het ouder materiaal. Dc pick voor 5-(hydroxy-
methyl)-2-furaldehyde (Fur) nam af met lccftijd; dit is vecivuldig waargcnomen in de
meeste algenpyrogrammen (Helleur et a!., 1985b).
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Figuur 16: Deel van het pyrogram van jong (apex) en oud (base) materiaal van Gracilaria verrucosa.

Dc rcsultaten van dit onderzoek maaktcn ecn effectief onderscheidt tusscn allc
onderzochte taxa mogclijk (ook bij gelijkc morfologie en anatomic) en Bird et a!. be-
volen pyrolyse -evcnals hun voorgangers- aan als ecn potcntieel bruikbaar middel in
algensystematiek (Russell, 1995). Ondanks de redclijk goede reproduceerbaarheid in
dc testcn van Bird et al., zeidcn dcze autcurs dat het van groot belang is om de in-
traspecifieke variabiliteit tc onderzoeken, voordat duidclijkc conclusies getrokken
kunnen worden. Dc agarstructuur varieert namclijk met externe factoren, zoals tempe-
ratuur en voeding (Helleur et a!., 1985b; Bird et al., 1987). Als pyrogrammen geIn-
tcrpreteerd worden waarvan dc historic -voordat hct monster vcrzameld is- niet be-
kcnd is, moet er rekening worden gehoudcn met deze variaties.
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3.4 Onderscheid tussen bruine algen-soorten

Omdat PyMS vrijwel nog niet gebruikt wordt voor taxonomische onderzoeken
van bruine algen, hebben Russell et al. (1995) onderzocht of met behulp van deze
methode een onderscheid kan worden gemaakt tussen taxa van verschillende hierar-
chie-niveaus. Hiertoe zijn vijf gekweekte isolaten van ectocarpoid taxa en thallus
weefsel van drie veldpopulaties van Fucus soorten bekeken. Deze taxa zijn weergege-
yen in tabel 2.

Order FmiI Genu% Species LocLit'

Cultuxes
Tiiopicndaies Pi1uveIJcae PiIuit'Ilc, I:uorak Baltic
Tikeridalc l'ilvcIiacai Pilatcl!a (jrI.raii Isi: of \!an
Ectocarpa1e Eciocarie Hinck.cia iirattl LivrpooI
Ectocarpaks Ectocarpaceac Micros punyurni i,luhuxum Baltic
Ectocarpales Eachistaccae £IacI,iiu lucicna Hilbr

Field material
Fucales Fiicaccae Fucus scrruruj Hlbre
Fucales Fucaccac Fucus Liczh,u.c Hilbre
Fucales Fucaccac Fucus te.s,cuio.u.s Baltic

Tabel 2: Lijst van geanalyseerde taxa door pyrolyse-massaspectrometrie. Baltic Fucus vesiculosus was
op 15 mei 1994 verzameld. Hilbre Fucus spp. Op 18 mei 1994 (Russell eta!., 1995)..

De relaties tussen de taxa werd met behuip van hierarchical cluster analysis (HCA) en
canonical variate analysis (CVA) bekeken (zie ook paragraaf 2.6.1 en 2.6.2, blz. 16).

De resultaten van de ectocarpoidcultures zijn weergegeven in figuur 17. Bij de
CVA zijn voor elke soort drie individuele massa spectra weergegeven. De cirkels er-
omheen geven het 95 % betrouwbaarheidsinterval weer. Omdat de individuele massas-
pectra binnen de soorten dicht bij elkaar liggen, kan worden gezegd dat de reprodu-
ceerbaarheid goed is. Omdat de CVA een driedimensionale plot is. kunnen soorten
van elkaar onderscheiden worden op de z-as, terwiji in een tweedimensionale plot
geen onderscheid mogelijk is (als de monsters gelijk zijn op de x- en y-as).
In figuur 17 is duidelijk het te onderscheiden karakter van M. globosum te zien, ter-
wiji de andere soorten veel dichter bij elkaar in de buurt liggen.

Figuur 17: 1. Canonical variate analysis (CVA) van pyrolyse massa specfra afkomstig van
ectocarpoid cultures [Baltische Pilayelia liutoralis (0), Isle of Man P. littoralis (s), Hincksia
ovata (•), Microspongium globoswn (is) en Elachista fucicola (A)]; 2. Hierarchical cluster
analysis (HCA) dendrogram van dezelfde dataset als in 1.
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Omdat een enkel, zeer ongewoon monster de plaats van de andere -minder te onder-
scheiden- monsters kan condenseren en kan leiden tot een verstoring in hun ruimtelij-
ke spreiding, is het afwijkende soort (Microspongium globosum) uit de CVA verwij-
derd. Het gevoig hiervan is in figuur 18 te zien; de overblijvende soorten zijn goed
van elkaar te onderscheiden. Nu is in het dendrogram te zien dat de twee Pilayella
liuoralis isolaten het dichtst aan elkaar gerelateerd zijn van alle soorten, terwiji dat in
het dendrogram in figuur 17.2 niet zo was.

Figuur 19 laat de resultaten van de Fucus spp. monster
Zee-monsters veel overlap hebben en de Baltische F.
scheid.

1

zien. Hieruit blijkt dat de lerse
vesiculosus het meeste onder-

Figuur 19: 1. Canonical variate analysis (CVA) van pyrolyse massa spectra afkomstig van
veldpopulaties van Fucus spp. Hilbre Fucus sezTatus (U), Hilbre Fucus vesicu/osus (.), en
Baltische Fucus vesicuiosus (0); 2. Hierarchical cluster analysis (HCA) dendrogram van
dezelfde dataset als in 1.

Als de resultaten van dit onderzoek vergeleken worden met de Iaatst gepubli-
ceerde resultaten van Pankow (1990), is er een duidelijk verschil te zien (zie figuur
20). Bij Pankow was Microspongium meer gerelateerd aan de andere soorten dan bij
Russell et al.
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Figuur 18: 1. CVA van pyrolyse massaspectra van ectocarpoidcultures met Microspongium globosuni
data verwijderd; 2. HCA dendrogram van dezelfde dataset. (Symbolen gelijk aan figuur 17).
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Hoofdstuk 3: Algen-taxonomie
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Figuur 20: Hypothetische HCA dendrogram van ectocarpoid cultures, geanalyseerd in huidige onder-
zoeken (0 order; F familie; G genus; S soort). (Symbolen gelijk aan figuur 17).

De onduidelijke taxonomische verwandheid van M. globosum lijkt zich uit te breiden
tot zijn familie; M. globosum wordt volgens Christensen (1980) en Pankow (1990) bij
de Ectocarpaceae ondergebracht, maar volgens Fletcher (1987) bij de Myrionemata-
ceae. De resultaten van Russell et al. (1995) sluiten beter aan bij de bevindingen van
Fletcher. Als PyMS toegepast zou worden op soorten van Myrionema, kan verduide-
lijkt worden of M. globosum in deze familie thuishoort.
Het te onderscheiden karakter van de Baltische en lerse Zee isolaten van Pilayella
littoralis, terwijl ze in gekweekt zijn onder gelijke condities, bevestigt de mening dat
Pilayella littoralis van de Baltische populatie een aparte subsoort vormt (Russell,
1994).

Het redelijk goede onderscheid tussen Baltische F. vesiculosus en het niet-
specifieke lerse Zee materiaal komt overeen met de resultaten van Back et al.
(1992a,b), die significante verschillen in zouttolerantie, iongehalte en mannitol bio-
synthese vond in deze populaties. Evenals bij Pilyella littoralis Iijkt er evolutionaire
divergentie te zijn opgetreden in Baltische F. vesiculosus.
In het onderzoek van Russell et al. (1995) werd geconcludeerd dat PyMS een aantal
problemen in bruine algen systematiek kan verhelderen; van de studie van genotypi-
sche variatie in populaties tot het onderscheiden van soorten en de evaluatie van hoge-
re taxa.

3.5 Onderzoek naar de groene microalg Botryococcus braunii

3.5.1 Vergelijking van lipiden

B. braunii zijn koloniale groene microalgen die gekarakteriseerd worden door
een ongewoon hoge lipide-productie. Een classificatie van deze organismen is voor-
namelijk gebaseerd 9P de aard van de kootwaterstoffen die in de lipide fractie aanwe-
zig zijn. Het A-ras produceert voornamelijk lineaire alkadienen en alkatrienen met 27,
29 en 31 koolstof atomen, terwijl het B-ras gekarakteriseerd wordt door een unieke
productie van isoprenoide koolwaterstoffen, botryococcenen genoemd. Een derde ras,
het L-ras, is recent geIdentificeerd op basis van een overvloedige aanwezigheid van
een C40 tetraterpenoid koolwaterstof, lycopadiene (Gelin et al., 1993).

In een onderzoek van Gelin et al. (1993) zijn door middel van extractie met
hexaan en vervolgens fractionering van het hexaanextract, twee soorten ether-lipiden
van verschillende stammen van B. braunii ras-A verkregen.
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Deze lipiden zijn in figuur 21 weergegeven.
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Figuur 21: Cheniische structuren vail (A) type I en (B) type II ether lipiden.

Het pyrolysaat van de type I lipiden bestond voornamelijk uit een homologe serie
van n-alk-1-enen (in het bereik: C6-C26), een serie van n-alkanen (C12-C26) en een
homologe serie van a,w-alkadienen (C7-C17; C18-C26 waren in zeer lage hoeveelheden
aanwezig). Drie verzadigde aldehyden (tetracosanal, pentacosanal en hexacosanal),
drie verzadigde primaire alcoholen (C24-C26), een onverzadigde aldehyde (octadece-
nal) en verschillende isomeren van n-heptacosatrienen zijn de meest voorkomende
pyrolyseproducten (zie ook figuur 22).
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Het pyrolysaat van de type II lipiden bestond voornamelijk uit oneven C27-C31 n-
alkadienen, n-alkatrienen, n-alken-9-onen en alken-lO-onen, zie figuur 23. Nonanal
en een serie van C18, C20 en C22 mono-onverzadigde aldehyden waren ook aanwezig.
Verder werden kleine hoeveelheden palmitinezuuur en een grote hoeveelheid oliezuur
waargenomen en homologe series van n-alk-1-enen (C6-C19).

ico

Figuur 23: Total ion current (TIC) van
lipiden.

liet pyrolysaat (Curie temperatuur 770°C) van type II ether

De aanwezigheid van een etherbinding in een molecuul kan significant ver-
schillende series van pyrolyseproducten doen ontstaan, athankelijk van de positie van
deze etherbinding (zie voor de pyrolyse-mechanismen van de twee lipiden: Gelin et
al., 1993). In de type I lipiden verbindt de ether binding een 'midden'-keten koolstof
van een alkadienylketen aan een eind-keten koolstofatoom van een alkylketen. In de
type II lipiden verbindt de etherbinding twee 'midden'-keten koolstofatomen van al-
kylketens. De pyrolyseproducten die in dit onderzoek gevonden werden, zijn ook be-
langrijke pyrolyseproducten die verkregen worden door viampyrolyse van sedimenten
die van een accumulatie van B. braunii ras-A bestaan, afgezet onder oxische condities
(zoals bij een coorongite-type afzetting) en onder anoxische condities. Met name de
mid-keten alken-9-onen en alken- lO-onen met C27 en C29 atomen zijn zeer specifieke
pyrolyseproducten vOor ether-gebonden -hydroxylalkyl keten delen in de complexe
lipiden van afgezette macromoleculaire algensubstanties.
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3.5.2 Mogelijkheden en beperkingen van pyrolyse bij bepaling lipiden

In verband met verkeerde resultaten die gevonden werden bij Py-GC/MS stu-
dies bij complexe lipiden (die van B. braunii ras-A geIsoleerd waren), hebben Gelin
et al. (1994a) de moeilijkheden en beperkingen van Py-GC/MS analyse bij deze ma-
terialen onderzocht. Hiertoe werden vier lipiden met een hoog molecuulgewicht van
verschillende stammen van B. braunil ras-A bekeken.
Deze lipiden zijn in figuur 24 weergegeven.
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Figuur 24: Structuren van de vier bestudeerde lipiden.

Voor het eerste lipide werd bij pyrolyse met een Curie-temperatuur van 770°C
en met behuip van identificatie door massaspectrometrie de aanwezigheid van n-
alkanen (C12-C22), C9 tot C13 alkyl-gesubstituteerde benzenen, phthalaat en squaleen
gevonden. Op basis van vorig onderzoek (Gelin et al., 1993) was het duidelijk dat
deze componenten niet gevormd waren door pyrolyse van dit lipide. Bovendien wer-
den verwachte pyrolyseproducten van lip ide 1, zoals componenten met een dime-
thoxyfenol deel, niet gevonden. Deze resultaten suggereren dan ook dat de pyrolyse-
producten niet naar de GC kolom verplaatst waren. Om de mogelijkheid te onderzoe-
ken dat de componenten niet gepyrolyseerd waren, maar geëvaporeerd en geconden-
seerd op de binnenkant van de glaswand, werd de glaswand die om de ferromagneti-
sche draad zat gespoeld met dichloromethaan. Massaspectrometrie van dit materiaal
liet duidelijk zien dat de componenten inderdaad geevaporeerd waren en dat er geen
pyrolyse had plaatsgevonden De afwezigheid van zeer vluchtige componenten (C9-
C13) is waarschijnlijk het gevolg van de pre-evaporatie tijdens de voorzichtige verhit-
ting van de draden, voordat de componenten in de pyrolyse-eenheid gelaten worden.
De componenten kunnen dan ook niet geanalyseerd worden als pyrolysaat of als eva-
poraat, door hun condensatie in de relatieve koude glaswand (250°C) na evaporatie
van de draad; ze werden niet verplaatst naar de GC kolom.
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De C52-C botryalen geven complexe lipiden weer met een lange rechte keten,
dat een geconjugeerde aldehyde-functie in het midden bevat (zie figuur 24, lipide 2).
Na Py-GC bij 610°C werden drie hoofd-componenten geIdentificeerd als C16:0, C18:1
en C18:0 primaire alcoholen. Deze alcoholen kunnen moeilijk worden verklaa.rd door
pyrolyse van de botryalen, zodat het erop lijkt dat deze lipiden hetzelfde gedrag ver-
tonen als de lipiden 1. Voor zowel lipide 1 als voor lipide 2 is de pyrolyse herhaald
bij een Curie temperatuur van 358°C van de draad. Bij beide lipiden was de verdeling
van de componenten bij 358°C gelijk aan de verdeling bij 770°C resp. 610°C. Voor
lipide 2 betekent dit dat deze componenten kleine hoeveelheden van geevaporeerde
lipiden weergeven die niet gerelateerd zijn aan de botryalen. Het is verondersteld dat
de alcoholen van de algen zeif aflcomstig zijn en niet van de botryalen gescheiden zijn
tijdens het isolatieproces.
Ondanks de lange ketenlengte, het hoge molecuulgewicht en de aanwezigheid van
functionele groepen, verdampen de botryalen (lipide 2) evenals de alkenyl-fenolen
(lipide 1) voordat pyrolyse kon plaatsvinden, maar hun transport naar de GC kolom
werd verhinderd door condensatie op de relatief koude glas tube.

Bij de derde lipide werd de splitsing van de C-O ether binding als een belang-
rijke eerste stap in het pyrolyseproces gezien. Het TIC van dit pyrolysaat bij 770°C
laat de aanwezigheid van C7, C9, C16; C17 en C18 aldehyden, C27 lineaire koolwater-
stoffen en ketonen, serie van alk-1-enen en a,w-alkadienen en een serie van even
koolstof genummerde n-alkanen zien. De meeste van deze componenten zijn pyrolyse
producten van lipide 3, omdat thermische evaporatie bij 358°C voornamelijk de serie
van n-alkanen weergeeft. Evenals bij lipiden 1 en 2, geven deze alkanen waarschijn-
lijk onzuiverheden in het monster aan die verdampen. HT-GC (hoge temperatuur-GC)
toonde aan dat de alkanen ook werkelijk in lage hoeveelheden aanwezig waren; de
relatieve hoeveelheden van alkanen werden overschat bij de Py-GC. Afgezien van de
alkanen waren de meeste andere componenten ware pyrolyseproducten.

De alkenyl-botryal ethers (lipide 4) konden niet met HT-GC/MS geanalyseerd
worden door hun hoge molecuulgewicht (> 1400 D) en MS-analyse kon geen mole-
culaire ion pieken produceren. Daarom konden onderzoeken naar het gecondenseerde
materiaal, dat na Py-GC experimenten verkregen werd, geen informatie geven over de
efficiëntie van de pyrolyse.

Het resistente biopolymeer van B. braunii ras-L liet zien dat de structuur
voornamelijk bestaat uit C40 isoprenoide eenheden met het isoprenoide lycopaan skelet
verbonden via ether-bruggen. De TIC van het pyrolysaat liet verschillende series al-
kanen en alkenen zien. Het voorkomen van deze twee series Iijkt aan te tonen dat in
ieder geval een klein deel van de PRB L bestaat uit lange, Iineaire methyleen ketens,
gelijk aan die gevonden zijn in de PRB A en PRB B van B. braunii. De twee grootste
series pyrolyseproducten waren isoprenoide alkenen (C9-C21) en alkanen (C10-C18).
Daarnaast werden phyt-2-enen in relatief grote hoeveelheden gevonden.

De resultaten van de vier lipiden laten zien dat om Py-GC en Py-GC/MS data
te kunnen interpreteren, het een voorvereiste is om analysebestanddelen die in de py-
rolyse-eenheid achterblijven te analyseren, om te controleren op evaporatie versus
pyrolyse en om te letten op transport problemen van de pyrolysekamer naar de GC
kolom. HT-GC en HT-GC/MS zijn krachtige methoden om hoog-molecuulgewicht
lipiden te analyseren die thermostabiel bleken te zijn (Gelin et al., 1994a).
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3.5.3 Vergelijking van de chemische structuur van oplosbare alifati-
sche polyaldehyde en onoplosbare algaenan

Recent is gevonden dat verscheidene soorten microalgen, zoals Botryococcus
braunii, Tetraedron minimum en Scenedesmus spp. onoplosbare, chemisch resistente
(niet-hydrolyseerbare), hoog alifatische biomacromoleculen (algaenans) bevatten. Al-
gaenans komen ook voor in beschermende lagen van hogere planten, zoals cutanen en
suberanen, in harsen en in fossiele zaadwanden van verschillende waterplanten. Deze
resistente biomacromoleculen lijken een belangrijke rol te spelen tijdens de vorming
van sommige kerogenen (Gelin et al., 1993). Soms bestaan de kerogenen hoofdzake-
lijk hieruit, zoals bij Torbanites, Coorongites en Ribesalbes Oil Shale (Gelin et at.,
1 994a).

Spectroscopische, chemische en pyrolyse-data laten zien dat de algaenans be-
staan uit lange n-alkyl ketens, waarschijnlijk verbonden via ether bindingen. Eén van
de meest bestudeerde algaenans is die van B. braunii. De koolwaterstoffen en andere
eenvoudige lipiden, die door B. braunii ras-A en ras-L gebiosynthetiseerd worden,
kunnen tijdens vorming van de macromoleculaire structuur, die het resistente bioma-
cromolecuul van deze microalgen vormt, geIncorporeerd worden. In het geval van ras
B hebben experimenten aangetoond dat de botryococcenes niet deelnemen in de vor-
ming van de algaenan (Gelin et at., 1993).

B. braunii ras-A biosynthetiseert grote hoeveelheden van verschillende soorten
specifieke lipiden, zoals alkadienen, alkenylfenolen, C52-CM aldehyden (botryalen),
epoxiden en ether lipiden. Het grootste deel van deze lipiden is in de celwanden gelo-
caliseerd. Deze wanden lijken voornamelijk uit PRB A (dit is een hoog alifatisch,
onoplosbaar en chemisch resistent biopolymeer) te bestaan. PRB A kan worden gelso-
leerd van B. Braunii na extracties met hexaan en methanol-chloroform (MeOH-
CHC13) en chemische behandeling van de geextraheerde biomassa om alle hydroly-
seerbare bestanddelen te elimineren. Recent is echter waargenomen dat extractie van
de droge biomassa met CHCI3 alleen, resulteert in een bijkomende oplosbare fractie.
Deze fractie bestond vrijwel volledig uit een nieuwe klasse van macromoleculaire ii-
piden; alifatische polyaldehyden. PRB A bevat dus twee fracties:
1) een oorspronkelijke onoplosbare macromoleculaire fractie (Bb(A) algaenan)
2) een oplosbare alifatische polyaldehyde, welke onoplosbaar werd gedurende biomas-
sa verwerking.
De algemene term algaenan wordt gebruikt voor de niet-hydrolyseerbare, zeer alifati-
sche onoplosbare biomacromoleculen die in microalgen celwanden aanwezig zijn
(Gelin et al., 1994b).

Uit het onderzoek van Gelin et al. (1994b) bleek dat de onderzochte alifatische
polyaldehyde en Bb(A) algaenan van B. braunii race A gelijke TIC-pyrolysaten
vertoonden. Beide lieten een zeer complex mengsel aan componenten zien. De meeste
pyrolyseproducten waren lineaire alkanen en alkenen. Zuurstof-bevattende componen-
ten waren alleen in lage hoeveelheden aanwezig, te weten: lineaire alkan-2-onen (met
afnemende relatieve intensiteiten van C3 tot C24), verzadigde carboxylische zuren (van
C2 tot C18 met een maximum bij C16) en oliezuur.
Pyrolyseproducten werden geldentificeerd op basis van hun retentietijden en massa-
spectra.
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Om beide pyrolysaten te vergelijken werden een aantal clusters van pyrolyseproducten
met verschillende ketenlengten in detail onderzocht. Hieruit bleek dat de relatieve
bijdrage van n-alkanen, n-alk-1-enen en aromatische componenten hoger was in het
Bb(A) algaenan pyrolysaat. Homologe series van n-alkanen en n-alk-1-enen werden
zichtbaar bij massa chromatogrammen van m/z 57.
Er werden drie grote verschillen waargenomen:
1) de relatieve intensiteiten van de n-alkanen en n-alk-1-enen van C15-C31 verschillen

met betrekking tot de andere pyrolyse producten en
2) de relatieve intensiteiten van de C16, C18 en C20 n-alkanen zijn hoger in het pyroly-

saat van de alifatische polyaldehyde.
3) de relatieve hoeveelheid van gealkyleerde benzenen zijn slechts gering aanwezig in

het alipatische polyaldehyde pyrolysaat en zijn significant aanwezig in het C7-C18
gebied van het Bb(A) algaenan pyrolysaat (de gealkyleerde benzenen worden hier
gedomineerd door n-alkylbenzenen en ortho-n-alkyltoluenen, dit is te zien in het
gesommeerde massa chromatogram van m/z 78+91+92+105+106+119+120).

Overeenkomst tussen alifatische polyaldehyde en Bb(A) algaenan bleek onder andere
uit twee homologe series van lineaire alkadienen, die bij beide aanwezig waren, te
weten: 1). n-Alke-1 ,3-dienen werden geIdentificeerd en gekarakteriseerd door een
piek bij m/z 54. Massa chromatogrammen van m/z 54 lieten een serie zijn van C., tot
C20 met een maximum bij C8 en 2). Lineaire a,o.-alkadienen.
n-Alkylcyclohexaan en n-alkeen verdelingen waren ook gelijk in beide pyrolysaten en
liepen uiteen van C6 tot C20. De verdelingen van n-alkylcyclohexaan en n-alkeen zijn
te zien in de massa chromatogrammen van m/z 83.

De opvallende gelijkenis van beide pyrolysaten verklaarden Gelin et al.
(1994b) door de aanwezigheid van vrijwel identieke delen in beide polymere structu-
ren te veronderstellen. Aangenomen kan worden dat de alifatische polyaldehyde en
Bb(A) algaenan essentieel dezelfde bouwstenen bevatten. De aanwezigheid van C27 en
C29 n-alk-1-en-.ü9-onen en n-a1k-1-en-o°-onen in beide pyrolysaten geeft aan dat
kleine hoeveelheden van andere lipiden kruiselings gebonden zijn aan beide macromo-
leculen. Er wordt ook gedacht dat de alkan-2-onen thermische klieving van ether
bruggen weergeven.

3.6 Kerogenen

Kerogeen wordt gedefinieerd als het onoplosbare deel van het organische ma-
teriaal in sedimenten. Kerogeen is verreweg de meest voorkomende vorm van orga-
nisch koolstof op aarde. Er is veel onderzoek verricht door organische geochemici
naar kerogenen. Systematische opheldering van de structuren van kerogeen, zou
nieuwe en nuttige iiiformatie kunnen leveren over het type materialen die verantwoor-
delijk voor de vorming zijn, de milieu-condities waaronder het materiaal werd afgezet
en de diagenische geschiedenis die tot uitdrukking komt in het sediment na afzeuing.
Het grootste probleem bij het zoeken naar structurele informatie dat mogelijk aanwe-
zig is in kerogeen, is de analytische ontoegankelijkheid van het materiaal. Veel onder-
zoekers hebben chemische degradatie gebruikt om kleine fragmenten te verkrijgen, die
toegankelijker zijn voor analysetechnieken als gaschromatografie en massaspectrome-
trie (van de Meent et al., 1980).
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Kerogenen kunnen verschillende origines hebben. Kerogenen kunnen worden
geclassificeerd als algenkerogenen op basis van hun elementaire compositie, deze be-
staat voornamelijk uit a,.o-carboxylzuren, n-carboxylzuren en isoprenoide zuren.
Kerogenen die afgeleid zijn van plantmateriaal (volgens Tissot's classificatie humeuze
kerogenen genoemd) geven producten die gedomineerd worden door aromatische car-
boxyizuren.

3.6.1 Overeenkomsten tussen kerogenen en Scenedesmus spp.

Recent is ontdekt dat de meeste fossiele ultralaminae (dit zijn zeer dunne ge-
laagde structuren die via transmission electron microscopy (TEM) in kerogenen ge-
identificeerd werden; 10 tot 30 nm dik) morfologische kenmerken hebben die sterk
gerelateerd zijn aan die van de algaenans die geIsoleerd zijn van twee Chlorophyceae
(groene microalgen) met dunne resistente buitenwanden (15 nm): Scenedesmus cras-
sus en Scenedesmus armatus. Deze zeer resistente wandbestanddelen kunnen selectief
bewaard worden tijdens diagenesis en kunnen, daarom, een belangrijke bijdrage aan
fossiel organisch materiaal leveren. Chemische relaties zijn alleen nog maar aange-
toond tussen de algaenans van twee Chlorophyceae, Botryococcus braunii (A- en B-
ras) en Tetraedron minimum, en resp. het kerogeen van Torbanites en van de Messel
Oil Shale (Derenne et al., 1991).
Identificatie van de pyrolyse producten van S. quadricauda algaenan liet zien:
1. Een zeer alifatische structuur, gebaseerd op een macromoleculair netwerk van lan-
ge polymethyleen-ketens, waarschijnlijk kruiselings gebonden door ether bruggen;
2. Een goede correlatie, gebaseerd op de vorming van n-alkylnitrilen, tussen dit al-
gaenan en twee ultralaminaire kerogenen, de Rundle Oil Shale (voornamelijk bestaand
uit ultralamina accumulaties) en de Green River Shale (ultralaminae verdeeld binnen
een amorfe matrix).

De aard en verdeling van de koolwaterstoffen, ketonen en vetzuren die bij al-
gaenan-pyrolyse van S. quadricauda werden aangetoond, komen overeen met de
koolwaterstoffen van B. braunii ras A en B. Bij B. braunii algaenans werden echter
geen n-alkylnitrilen aangetoond in de pyrolyseproducten die onder identieke experi-
mentele condities werd uitgevoerd. In een Py-GC-MS onderzoek van de algaenan van
T. minimum (een tweede soort die naast B. braunii dikke resistente buitenwanden be-
vat), werd ook geen geen nitrile gevonden.

Het kerogeen van de Rundle Oil Shale bestaat bijna volledig uit ultralamina-
accumulaties. In de Green River Shale werden echter relatief lage hoeveelheden ultra-
lamina gevonden. Overeenkomstig met de ultralamina werd ook bij de Green River
Shale bij pyrolyse minder nitrilen gevonden dan bij de Rundle Oil Shale. Deze waar-
nemingen over n-alkylnitrilen leveren, naast morfologische gelijkheden, bewijs van
een dichte correlatie tussen de algaenan van S. quadricauda en de fossiele ultralami-
nae van de Rundle Oil Shale en ook van de Green River Shale. Daarom is de ultra-
laminae van deze twee kerogenen waarschijnhijk afkomstig van de selectieve bewaring
van de algaenan van S. quadricauda of mogelijk van de algaenans van andere soorten
van Chlorophyceae die dunne resistente buitenwanden hebben met een gelijke samen-
stelling (Derenne et al., 1991).
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Het mechanisme van de vorming van n-alkylnitrilen bij pyrolyse van kerogenen is nog
lang niet duidelijk. Het grootste dee! van de n-alkylnitrilen in het pyrolysaat van S.
quadricauda algaenan en van de Rundle Oil Shale is niet afkomstig van secundaire
reacties van vetzuren, maar is waarschijnlijk afkomstig van stikstof-bevattende delen.
Dit komt overeen met de aanwezigheid van relatief hoge gehalten aan stikstof in deze
twee materialen. Een andere mogelijkheid is dat n-alkylnitrilen afkomstig zijn van
dehydratie van n-alkyl amiden die als primaire pyrolyseproducten zijn gevormd.
In het onderzoek van Derenne et a! (1991) werden met GC/MS geen alkylamiden
aangetoond, maar dit kan komen door een snelle secondaire dehydratie tot nitrilen.
FTIR en '3C NMR lieten resp. banden en pieken zien die toegeschreven kunnen wor-
den aan de aanwezigheid van secondaire amide functies in S. quadricauda algaenan.

3.6.2 Overeenkomsten tussen kerogenen en Botryococcus braunii

B. braunii etherlipiden zouden een belangrijke geochemische rol kunnen spe-
len, omdat ze betrokken zijn als voorlopers in algaenan formatie en omdat ze ook ge-
incorporeerd kunnen worden in kerogenen door diagenetische transformaties. Twee
duidelijke voorbeelden van deze incorporatie zijn waargenomen in de Balkash Coor-
ongite (cross-linking door oxidatieve polymerisatie) en in de Ribesalbes Oil Shale
(cross-linking door sulfurisatie). Beide materialen zijn afkomstig van alkoxy ether
lipide-rijke B. braunii stammen. Sommige B. braunii stammen kunnen ook grote hoe-
veelheden fenoxy etherlipiden produceren. Dit houdt in dat de aanwezigheid van aan-
zienlijke hoeveelheden fenolische eenheden in een bepaald kerogeen niet noodzakelijk
een terrestrische oorsprong hoeft te hebben, maar ook een teken van sommige B.
braunii populaties kan zijn. De chemische structuur is dan echter heel anders dan bij
terrestrisch materiaal (Metzger and Largeau, 1994).

van de Meent et al. hebben de drie belangrijkste typen van kerogenen
(mariene, terrestrische en een menging van beide) met Cu-Py/GC en Cu-Py/MS kun-
nen karakteriseren. De mariene (algen) kerogenen bevatten voornamelijk alifatische
producten en de terrestrische kerogenen bevatten meer aromatische en fenolische pro-
ducten met een aantal n-alkanen en n-alkenen. De hoeveelheid n-alkanen en n-alkenen
namen toe en fenolen namen af met toenemende geologische leeftijd, hoewel Py-GC
niet kan worden gebruikt om de invloed van korte-termijn diagenese op dë structuur
van de kerogeen te karakteriseren.
De pyrolyse van kerogeen bevatte in dit onderzoek drie soort producten:
1) Vluchtige producten. De producten die vluchtig genoeg zijn om het volledige pyro-

lyse gaschromatografisch systeem te doorlopen, worden gedetecteerd door de viam
ionisatie detector en vormen het pyrogram. Deze producten Zijfl Ca. 5-10% van het
originele monstergewicht.

2) Relatief niet-vluchtige producten. Na elke pyrolyse werd een donkerbruin conden-
saat, oplosbaar in methyleen chloride/methanol mengsels, gevonden op de wand
van de reactie tube. Deze producten waren 40-50% van het originele monster ge-
wicht. Pogingen om deze producten met behuip van dunnelaag-chromatografie en
massaspectrometrie te analyseren hadden weinig succes. Het werd echter zichtbaar
dat het grootste dee! van dit materiaal bestond uit polaire materialen.
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3) Pyrolyse residu. Een zwart residu bleef altijd achier op de pyrolyse draad. Ge-
wichten van deze residuen waren ca. 40-50% van het originele monster.

Deze resultaten zijn in tegenstelling met die van Larter (1978) die beweerde 80% van
waterstof-rijke kerogenen als vluchtige producten verkrijgen.

De meest voorkomende pyrolyse producten van het Cariaco Trench kerogeen
(mariene) waren alkylbenzenen, n-alk-1-enen, n-alkanen, vertakte alkenen en alkanen
en alkylfenolen. De pyrolysaten van andere kerogenen waren kwalitatief gelijk aan het
pyrolysaat van het Cariaco Trench kerogeen. Alifatische aldehyden en ketonen, inda-
nen, alkylnaftalenen en hetero-aromatische componenten, zoals thiofenen, furanen,
pyrrolen en indolen werden alleen in kleine hoeveelheden aangetroffen. Bij alle kero-
genen werden grote hoeveelheden gasvormige producten (CH4, C02, H2S, SO2) ge-
produceerd. Kwantitatief waren er wel verschillen tussen de pyrogrammen. Verschil-
len in input van het kerogeen materiaal komt tot uitdrukking in de pyrogrammen:
(a) Kerogenen, afkomstig van mariene organismen bevatte voornamelijk alifatische
structuren met relatief korte koolstofketen lengtes. Vertakte ketens kwamen hier iets
meer voor dan in andere kerogenen.
(b) Kerogenen, afkomstig van terrestrische hogere planten leverden alkyl-fenolen en
methoxyfenolen in significant grotere hoeveelheden dan de andere kerogenen. Hogere
plantaardige soorten was waren in de pyrolysaten te zien als lange keten alkanen en
alkenen met een overwicht van resp. oneven en even koolstofnummers (van de Meent
etal., 1980).

Coorongites
Coorongites zijn zwarte elastische organische substanties die voornamelijk

voorkomen als plaat-achtige afzettingen rond lagunes of als residuen in opgedroogde
waterbekken of kortstondige meren. De afzettingen zijn gerelateerd aan bloei van de
koloniale microalg B. braunii. De geproduceerde algen-biomassa accumuleert in de
wateroppervlakte en wordt door de wind naar de kust gevoerd waar het afgezet wordt
en een rubberachtig materiaal vormt. Het mechanisme van Coorongite-vorming van
de aig B. braunii is achtereenvolgens verklaard door oxidatieve polymerisatie van
verschillende lipide bestanddelen: polyenische vetzuren, botryococcenen en niet-
isoprenoide onverzadigde koolwaterstoffen (Gatellier et a!., 1993).

Resultaten van een onderzoek naar Coorongite, dat verzameld was bij de kust
van de Darwin River Reservoir (Australië), leverde direkt bewijs van een afkomst van
B. braunii. Vergelijking met monsters van B. braunii ras B, dat in dit reservoir bloei-
de, toonde aan dat Ca. 70% van Darwin Coorongite bestond uit selectief bewaard ma-
cromoleculair materiaal dat opgebouw was uit de buitenwanden van deze microalg
(Gatellier et at., 1993).

Gatellier et al. (1993) onderzochten een Coorongite dat afgezet was bij de
kustlijnen van Lake Balkash (Kazakhstan). FTIR en '3C NMR spectra toonden aan dat
het Balkash-Coorongite gelijke kenmerken had, als het Darwin Coorongite, te weten:
1) een overvloed aan lange keten alifatische delen;
2) een zeer laag gehalte van methylgroepen;
3) de aanwezigheid van hydroxyl, ether, carbonyl en carboxyl-achtige functionele
groepen;
4) een lage bijdrage van aromatische delen.
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De spectroscopische data waren ook gelijk aan die van algaenans, aflcomstig van ge-
kweekte B. braunii ras A en ras B. Omdat B. braunii ras L algaenan gekarakteriseerd
wordt door een overvloed aan methyl groepen van de lycopadiene bouwstenen, is het
duidelijk dat Darwin Coorongite niet ontleend is aan B. braunii ras L.
Geëxtraheerde en niet-geextraheerde Balkash-monsters vertoonden homologe series n-
alkanen en n-alk-1-enen en series van n-alkan-2-onen in hun pyrolysaat. Het mas-
sachromatogram van het geëxtraheerde Balkash-monster laat een n-alkaan verdeling
van C6 tot C30 zien met een maximum bij C9. Het massachromatogram van m/z 55
geeft de verdeling van n-alk-1-enen in het C6-C30 gebied weer, met een maximum bij
n-oct-1-ene en n-dec-1-ene. Het massachromatogram van m/z 58 laat de verdeling van
de n-alkan-2-onen zien. Deze variëren van C6 tot C28 en hebben het maximum bij C9,
C10 en C11. De onverzadigde n-alkan-2-onen zijn ook aanwezig, maar in lagere hoe-
veelheid en variërend van C8 tot C21.
Series n-a,o.-alkadienen waren ook aanwezig in het pyrolysaat van de Balkash-
monsters. Het belangrijkste pyrolyseproducten was nonanal, terwiji octanal en hepta-
nal ook in kleinere hoeveelheden aangetoond werden.

Om de chemische samenstelling van Balkash te vergelijken met die van het
algaenan van B. braunli ras A, werd het geextraheerde Balkash-monster behandeld
met base en zuur op een gelijke manier als bij het isoleren van het algaenan van B.
braunii gedaan was. Het pyrolysaat van het behandelde Balkash-monster was vrijwel
gelijk aan die van de onbehandelde Balkash-monster. De verzadigde, mono-onverza-
digde en di-onverzadigde koolwaterstoffen, methylketonen en mid-keten ketonen zijn
ook belangrijke componenten in dit pyrolysaat. Dit pyrolysaat is weergegeven in fi-
guur 25.
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Figuur 25: TIC traces van de pyrolysaten (Curie temperatuur 610°C) van de behandelde Balkashite
geIsoleerd na base en zuur behandelingen (a) en van de resistente biopolymeer van de Austin stain van
B. braunii ras A (b). Homologe series van n-alkenen en n-alkanen zijn geIndiceerd bij C6, C10 en C15.
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Figuur 25b geeft het pyrogram van B. braunii ras A weer. Het grote verschil met het
pyrolysaat van het Balkash-monster is de duidelijke afname van de C27, C29 en C31
alkadienen, alkatrienen en mid-keten ketonen. De andere pyrolyseproducten vertoon-
den gelijke verdelingspatronen vergeleken met de verdelingspatronen van het Balkash-
monster. De aanwezigheid van de karakteristieke C27, C29 en C31 componenten in het
pyrogram het Balkash-monster, duidt op een belangrijke bijdrage van andere bestand-
delen in de kerogeenfractie, naast de selectief bewaarde algaenan. Door de oxische
condities van afzetting van de Balkash, is het mogelijk dat een aanzienhijk deel van de
C27, C29 en C31 alkadienen en alkatrienen die oorspronkelijk in B. braunli cellen
aanwezig waren, gereageerd hebben met zuurstof. Cross-linking met zuurstof bij de
dubbele binding in het midden van de ketens kan hebben geleid tot de diagenetische
formatie van onoplosbare macromoleculen. Het overvloed aan C27, C29 en C31 corn-
ponenten in het pyrolysaat van het Balkash-extract kan dus verklaard worden door de
aanwezigheid van oorspronkelijk aanwezige etherlipiden, alkadienen en alkatrienen
die dusdanig kruiselings gebonden zijn dat ze nog oplosbaar zijn. Verder bewijs voor
cross-linking van B. braunii ras A lipiden tijdens zeer vroege diagenese is het onthre-
ken van C27, C29 en C31 alkadienen, alkatrienen en alk-1-en-o)9- en -o'°-onen in pyro-
lysaten van een ander Coorongite van Darwin, Australië.

Samengevat wordt geconcludeerd dat aan de kust afgezette accumulaties van B.
braunii, zoals de Coorongite van Lake Balkash, voornamelijk bestaat uit de bewaarde
zeer resistente alifatische biomacromolecuul algaenan en uit met onoplosbaar zuurstof
kruiselings gebonden substanties die voortkomen uit oxidatieve polymerisatie van al-
kadienen, alkatrienen en etherlipiden die oorspronkelijk als belangrijke vrije lipiden in
de levende organismen voorkwamen (in dit geval B. braunii ras A). Een grote over-
eenkomst is waargenomen bij de samenstelling van de Spaanse Ribesalbes Oil Shale
van Middle Miocene leeftijd. Dit Oil Shale bestaat ook bijna uitsluitend uit organisch
materiaal van gefossileerde B. braunii ras A, al lijkt cross-linking door zwavel hier
de rol van zuurstof in de Balkash te hebben ingenomen (Gatellier et al., 1993).

Torbanites
Torbanites zijn algen-kolen met een zeer alifatische structuur. Ze kunnen wor-

den beschouwd als type I kerogenen. Licht-, UV fluorescentie- en electron microsco-
pie hebben gesuggereerd dat Torbanites bestaan uit koloniale fossiele algen, gerela-
teerd aan de groene microalg B. braunii. Twee rassen van B. braunii (ras A en B)
hebben een gelijke morfologie, maar een totaal verschillende koolwaterstof samen-
stelling. De structuren van de resistente biopolymeren van ras A en B zijn vrijwel
identiek en bestaan uit lange, onvertakte, verzadigde koolwaterstofketens. Dit is een
andere structuur als die van sporopolleninen (resistent materiaal van de wanden van
sporen en stuifmeel), waarvan aangenomen werd dat de structuur gelijk was aan die
van de resistente biopolymeren van B. braunii. Een vergelijkende studie van PRB A,
geIsoleerd van gekweekte algen, en van Torbanite bevestigde de dichte structurele
relatie tussen de bio- en geopolymeren (Derenne et al., 1988).
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Figuur 26 geeft de chromatogrammen van PRB A, Torbanite en PRB L weer.

Figuur 26: Py-GC traces van biopolymeren en algen-kolen. (a) PRB A. (b) Torbanite. (c) PRB L.
series 1; 0 series 2.

PRB A en Torbanite laten homologe pieken zien (series 1 en 2), die volgens hun mas-
saspectra en retentietijden overeenkomen met resp. 1-n alkenen en n-alkanen. Deze
pieken werden waargenomen tot C30 en hebben geen oneven of even overwicht. PRB
A bevat ook andere homologe series pieken (met name tussen C19 en C30), die over-
eenkomen met n-alk-1-enyl cyclohexanen en n-alkyl cyclohexanen. Het chromatogram
van PRB L (zie figuur 25c) vertoont geen n-alkanen en n-alk- 1 -enen. Het pyrolysaat
werd gedomineerd door een C18 en een C19 isoprenoide keton (aangegeven äls I en II
in de grafiek). De C13 homoloog van I en II was ook aanwezig.
De resultaten van dit onderzoek tonen duidelijk aan dat PRB L niet tot dezelfde fami-
lie behoort als PRB A en PRB B en dat PRB L geen voorloper van Torbanites is
(Derenne et al., 1988).
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Hoofdstuk 4: Karakterisatie organisch materiaal in zeeën

4.1 Organisch materiaal

Ca. 80% van het organische materiaal in de oceaan is complex van aard en kan
niet worden geanalyseerd met conventionele analytische procedures die normaal ge-
bruikt worden voor aminozuren, carbohydraten en lipiden. VIam-pyrolyse- technieken
zijn toegepast om deze complexe polymere materialen te karakteriseren, zowel gesus-
pendeerde deeltjes (POM) (Saliot et al., 1984; Sicre et al., 1994, Ishiwatari et al.,
1993) als opgelost organisch materiaal (DOM) (van Heemst et al., 1993). Niettemin
zijn vrijwel geen middelen beschikbaar voor mariene chemici om de belangrijkste
organische bestanddelen in monsters van het mariene milieu routinematig te analyse-
ren (Saliot, 1984).

Particulair organisch materiaal (POM) in het marlene milieu bestaat uit bioti-
sche en abiotische materialen en is afkomstig van een aantal bronnen, zoals biota,
resuspensie van sedimentair materiaal, rivier- en eolische inputs. Het is algemeen ge-
accepteerd dat het grootste deel van de POM afkomstig is van vrij-levende primaire
producenten in de eufotische zone. Deze kleine deeltjes hebben deel aan de opperviak-
te-voedseiwebben en worden gevormd door biologische processen (begrazing, algen-
mat-vorming) of abiotische processen (adsorptie, flocculatie, agglomeratie). De grote
deeltjes die zo gevormd worden (102104 pm) dalen neer naar de meso- en bathy-
pelagische regionen door passieve bezinking of actief transport via voedselketens.
Gedurende de laatste 10 jaar zijn data verkregen die afdoende laten zien dat de relatief
zeldzame, grote deeltjes, die snel bezinken (100-1000 m) door de waterkolom, het
grootste deel van de verticale massaflux van organisch materiaal in de zee zijn. Ze
spelen een sleuteirol in verplaatsing, verdeling en lot van elementen en organische
componenten in mariene wateren (Peulvé et al., 1994). Deze grote snel-zinkende
deeltjes bevatten een verscheidenheid aan organische bestanddelen. Deze bestanddelen
zijn in tabel 4 weergegeven, met daarbij de producten die bij pyrolyse ontstaan:

Organisch bestanddeel Ontstane pyrolyseproducten
Polysaccharide Furanen en furaanderivaten
Eiwit N-bevattende producten, zoals pyrrolen,

indolen, aromatische CNs, pyridine
Aromatische koolwaterstoffen, zoals ben-
zeen, alkylbenzeen, naftaleen, tolueen,
indeen en indaan
Fenolen

Lignine Tolueen, benzeen, fenol
Alkanen en alkenen

Lipide Fytadienen
Pristenen
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Nauwkeurige analyse van deze bio-elementen is bijzonder belangrijk in het vaststel-
lenlbeoordelen van de chemie en dynamica van particulair materiaal in de oceaan. Een
uitgebreide tabel met de pyrolyseproducten van bodem organisch materiaal fracties
zijn weergegeven in de bijlage. Deze producten zijn geIdentificeerd door pyrolyse-gas
chromatografie/massa spectrometrie (Saiz-Jimenez and de Leeuw, 1986). Een groot
aantal van deze producten zijn na pyrolyse ook in watermonsters te vinden. Een aantal
pyrolytische analyses zullen in de volgende paragrafen besproken worden.

4.2 Vergelijking humeuze substanties uit verschillende gebieden

Kuckuk et al. (1994) pasten Fourier-transform infrared spectroscopy (Py-GC-
FTIR) toe om de structuur van aquatische humeuze substanties op te helderen. Hier-
voor werden drie soorten humeuze substanties met elkaar vergeleken, te weten: een
monster geextraheerd uit een (hoog)veen [monster HS Senia], een monster van
grondwater bij een waterleidingbedrijf (isolatie door anionwisselaars)[monster Fuhr-
berg] en een monster van grondwater op 5,5 meter diepte (extractie door adsorptie aan
de polystyreen-hars XAD-2)[monster BOC 3/5.5]. De pyrogrammen voor deze mon-
sters zijn weergegeven in figuur 27. Hierin valt op dat de substanties gelijke fragmen-
ten hebben, ondanks hun verschillende oorsprong en voorbereiding. Het pyrolysaat
van het derde monster bevat minder fenol en meer aceton dan de andere twee mon-
sters.

Figuur 27: Pyrograinmen van a HS Serva, b Fuhrberg, c BOC 3/5.5. De nummers boven de pieken
zijn geIdentificeerde substanties, die zijn weergegeven in tabel 5. FID signaal = het signaal van de
viam ionisatie detector (Flame lonisation Detector).
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Meer dan 25 componenten konden betrouwbaar geIdentificeerd worden (zie tabel 5),
dit was 70% van de GC piekoppervlakten. Op deze manier werden typische lignine
substructuren gevonden, die een groot deel van de componenten van de aquatische
substanties vormden. Andere belangrijke componenten van deze humeuze substanties
waren amino componenten, pyrrolen, vetzuren, isoprenoiden en furanose.

GC
peak
no.

Retention
(line(s)

Relative content (% GC peak area) Substance

Serva Fuhrberg BOC3/5.5

1 70 20.68 34.15 25.78 CO. C02, methane
2 95 7.04 0.76 17.51 acetone
b 104 tctrahydrofuran
3 110 8.59 6.80 0.26 methanol
b 1)2 mcthylcthylketone
b 123 hydraz.ine
b 136 acetylene
4 154 0.86 0.64 0.48 ethylbenzene, tolucl
5 162 1.96 1.75 0.99 pernene
6 222 0.37 1.02 0.52 nitrile compound
7
8

252
462

0.18
0.14

0.33
0.38

0.23
0.46

cyclopentane
112,4-trimethylbenzene

9 564 0.37 1.00 0.63 cyclopentene-3-on
10 636 1.90 4.46 4.83 acetic acid
11 684 0.58 0.22 0.14 pyrrole
12

13

714
780

0.67
0.50

0.15
1.35

0.20
1.20

carbonylcornpound
butyric acid

14 822 0.37 1.25 1.43 iso-butyric acid
15

16

840
915

0.52
0.44

0.72
1.37

0.69
1.38

3-methyl- or 2-ethyl-butyric acid
y-butyrolactone

17 996 0.20 3.40 0.65 acrylic acid'
18

19

1020
1074

0.16
0.48

0.93
0.87

0.38
0,25

2-methylacrylic acid'
methylsuccinic acid (uncerrain)

20
21

22
2.3

24
25
26
27
28

1194
1428
1530
1536
1560
1608
1638
1698
1902

0.73
6.77
2.69
1.23
0.88
1.81
1.23
1.73
1.89

0.16
8.03
1.67
1.06
0.45
0.66
0.79
0.95
0.56

0.38
3.73
1.42
0.88
0.64
0.56
1.28
1.16
0.91

acetamide
phenol
p-ctetol
m-cresol
o-crcsol
p-ethylphenoj
o-methoxyphenoj (guaiacol)
o-ethoxyphcnol
benzoic acid

Probably from XAD-8 molecular sieve
Only identified by FTIR

Tabel 5: GeIdentificeerde pyrolyseproducten en hun relatieve gehalte van drie humeuze substanties
(Serva, Fuhrberg en BOC 3/5.5). De piek-oppervlakten zijn gerelateerd aan het totale GC pick-
oppervlakte, welke ook ongeIdentiflceerde substanties inhouden.

Kuckuk et al. wezen op de moeilijkheid bij pyrolysestudies van biotische macromole-
culen, namelijk. om 'echte' fragmenten van de onderzochte substantie en secondaire
componenten die tijdens het pyrolyseproces gevormd worden te onderscheiden.
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4.3 Onderzoek naar gesuspendeerd materiaal

4.3.1 Gesuspendeerd materiaal in de Middellandse Zee

Om de aard, de oorsprong en het lot van organisch materiaal in de oceaan en
zijn biogeochemie in zowel de waterkolom als in het sediment op te helderen, hebben
Saliot et al. (1984) de mogelijkheden van analytische viampyrolyse-technieken (Py-
MS en Py-GC/MS) getest op representatieve monsters van gesuspendeerde deeltjes
verzameld in verschillende mariene milieu's.
Hierbij werd gekeken naar gesuspendeerd materiaal van oppervlakte microlagen en
verschillende waterdieptes, plankton en oppervlakte sedimenten. In totaal zijn 26
monsters op verschillende plaatsen in de Middellandse Zee genomen. De pyrolyse-
massaspectra hiervan zijn weergegeven in figuur 28.
De monsters bestonden voornamelijk uit verschillende hoeveelheden polysacchariden,
peptiden, lignine, lipiden en enkele contaminanten.

Figuur 28: Pyrolyse-massaspectra van gesuspendeerd water, diep plankton en oppervlaktesediment van
het noord-westen van de Middellandse Zee. Cruise: April 1981, station ET-R2.

Er zijn biopolymeren waargenomen, zoals cellulose (m/z 96,98,102,110,112,114,

116,126), serum albumin (m/z 34,48,67,69,81,83,92,94,97,108,117,131) en stro-

lignine (m/z 94,108,120,124,138,150,152), die sleutelionen zijn in de pyrolysespectra
van standaardbiopolymeren. Lipiden werden gekarakteriseerd door fragment ionen bij
m/z = 56,57,70,71,84,85 (koolwaterstoffen) en m/z = 60,73,129 (vetzuren).

Met behuip van discriminant analyse werd de Py-MS data met elkaar vergele-
ken. Hierbij werd gebruik gemaakt van een multivariantie data processing methode,
beschreven door Windig et al. (1983) (zie paragraaf 2.5, blz. 14).
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Ca. 60% van de binnen/buiten variantie tussen alle 26 monsters werd toegeschreven
aan twee discriminant functies. In figuur 29 is het D1/D2 plot weergegeven. Hieruit
blijkt dat verscheidene clusters aanwezig zijn, die zowel de aard als de geografische
oorsprong van de monsters (sediment, plankton, oppervlakte microlaag deeltjes, sub-
oppervlakte en waterkolom deeltjes en fluviale deeltjes van het Gironde estuarium)
weerspiegelen. Deze verschillen zijn het gevoig van verschillende hoeveelheden pepti-
den (D1 ) en lipiden (alkanen, D2 en vetzuren, D1).
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Figuur 29: D1/D2 plot na discriminantie analyse van de Py-MS data van gesuspendeerd materiaal, diep
plankton en oppervlaktesedimenten van de Gironde estuarium monsters (Cadillac) en Middellandse Zee
monsters. De nummers verwijzen naar de monsters (Saliot et al., 1984): *, fluviale water deeltjes; •,
zee oppervlakte microlaag deeltjes; 0. suboppervlakte water deeltjes; •, water kolom deeltjes (50m -
bodem water); •, diep plankton; 0. oppervlakte sediment (top 1 cm):
a = discriminant functie D; b = discrirninant functie D1 : a' = discriminant functie D2 b' =
discriininant functie D2: c = D1/D2 plot van de Py-MS data van monsters. Onderstreping van de mas-
sa's: drle maal onderlijnd: > 90% van de massa is weergegeven in deze discriminant functie; twee
maal onderlijnd: 80-90% van de niassa is in deze discrirninant functie weergegeven; nmaaI onder-
lijnd: 60-80% van de massa is aanwezig in deze discriminant functie: niet onderstreept: 40-60% van de
massa is aanwezig in deze discriminant functie.
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In figuur 29c is te zien dat vooral de twee plankton monsters (nr. 32 en 33) hoog sco-
ren in de eerste discriminant functie (D1j, dit hoge eiwitgehalte is waarschijnlijk het
gevoig van de aanwezigheid van pas gebiosynthetiseerd of levend materiaal.
De derde discriminant factor geeft 12 % van de binnen/buiten variantie weer. De
monsters die in kustgebieden, met name in de Noord Adriatische zee, verzameld wa-
ren, werden gekarakteriseerd door relatief hoge gehalten aan polysacchariden (dat wil
zeggen een hoge score bij de D3j. Dit hoge gehalte aan polysacchariden wordt waar-
schijnhijk veroorzaakt door een hoge nutrienteninput van rivieren (in het geval van de
Noord Adriatische zee, de rivier de Po), met daardoor een hoge planktonproductivi-
teit.

Verschillen in diepte werden gevonden met behulp van de scores van de eerste
en tweede discriminant functies; er werd een afname met diepte in de relatieve hoe-
veelheden peptiden in gesuspendeerd materiaal door de waterkolom gevonden. Het
sediment is relatief rijk in alifatische lipiden, met name koolwaterstoffen.

4.3.2 Gesuspendeerd materiaal in de Rhône-delta

Sicre et al. (1994) gebruikten CuPy-GC en CuPy-GC-MS in 1988 om de ma-
cromoleculaire inhoud van de gesuspendeerde deeltjes in het oppervlaktewater en de
benthische nepheloid-laag van de Rhône-delta te karakteriseren. Hiermee hoopten zij
meer inzicht te krijgen in de processen die bij vorming van de nepheloide laag bij de
rivier/mariene waterovergang een rol spelen. Deze processen betekenen veranderingen
van de opgeloste en vaste fase, waaronder coagulatie, flocculatie en precipitatie.
De pieken in de CuPy-GC-MS werden geIdentificeerd door hun massaspectra en GC
retentietijden.

De rivier de Rhône
Het chromatogram van het pyrolysaat van de rivier de Rhône liet significante

hoeveelheden furanen zien, pyrolyseproducten afkomstig van polysacchariden. Er
werden geen pyrolyseproducten afkomstig van lignine gevonden. Dezelfde resultaten
waren gevonden door Saliot et al. (1984) in de gesuspedeerde stoffen van de Garonne
in Frankrijk. Furfuralen en methylfurfuralen werden ook door Boon et al. (1986)
waargenomen in de pyrolysaten van sedimentair organisch materiaal van het estuarium
van de rivier de Rijn.
Cellulose zou een andere mogelijke bron van deze pyrolyseproducten kunnen zijn. De
thermische afbraak van cellulose door CuPy resulteert in een groot aantal producten,
waaronder CO2. zuren, methylesters, furanen en pyranen. Deze componenten worden
over het algemeen in geringe hoeveelheden aangetroffen, terwijl het levoglucosange-
halte van verschillende celluloses 20 tot 60% omvat. Omdat in het pyrolysaat van de
Rhône de meeste van deze componenten niet aangetroffen zijn, lijkt het erop dat de
aanwezigheid van de furaldehyden en methylfuranen in deze monsters niet afkomstig
zijn van cellulose, maar van polysacchariden.
Een groot deel van de polysaccharide-afkomstige pyrolyseproducten kan ontstaan uit
gedegradeerde ligninecellulose-materialen die in het water dissociëren tijdens transport
door de rivier en verdeling tussen de opgeloste, colloIdale en geparticuleerde fracties.
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Dit is aangetoond in een onderzoek van SjOstrOm and Reunanen (1990), waarbij aan-
getoond werd dat in pyrolysaten van monsters van vers sparrehout geen anhydrosul-
kers, zoals levoglucosan aanwezig was. Dit resultaat suggereert dat de polysacchari-
den die aan de ligninen gebonden zijn in het water loslaten.

Andere componenten die in de rivier de Rhône gevonden werden, waren rechte
ketens verzadigde vetzuren, C14:0, C16:0, en C18:0 en fytadienen. Fytadienen zijn af-
komstig van de chlorofyl-gebonden phytol. Een regelmatig patroon van n-alk-1-enen
en n-alkanen van C10-C24 is ook waargenomen. Deze patronen zijn eerder waargeno-
men in pyrolysaten van plantencuticula's en algen celwanden.

Samengevat geeft de "fingerprint" van gesuspendeerd materiaal van de rivier
de Rhône aan dat het grootste deel van het organisch materiaal bestaat uit polysaccha-
riden en lipide-afkomstig materiaal dat afkomstig kan zijn van algen en hogere plan-
ten. Het polysaccharide-signaal dat waargenomen werd, kan worden toegeschreven
aan gedegradeerde plant Jigninecellulose complexen, die waarschijnlijk vrijkomen in
het water tijdens transport.

Oppervlaktewateren van de Rhône delta
In chromatogrammen van de pyrolysaten van het oppervlaktewater werden

componenten waargenomen die afkomstig waren van koolhydraten, vetzuren, fytadie-
nen en homologe series van n-alkanen en alkenen. Het gesuspendeerd materiaal is hier
rijk aan eiwitten, aangezien indool en methylindool aangetroffen werd, wat beide py-
rolyseproducten van tryptofaan in peptiden zijn, en spoor-hoeveelheden van pyrrole,
N-methylpyrrole en methylpyrrolen.
Tolueen, fenol en cresolen waren ook significant verhoogd, vergeleken met de pyroly-
saten van de gesuspendeerde stoffen in de rivier. Deze componenten kunnen afkom-
stig zijn van eiwitten of ligninen.
De aanwezigheid van bacteriën in de delta-wateren werd aangetoond, met behuip van
het profiel van massa chromatografie van ionen m/z 195 +209 en 166. Hierbij werden
de eiwitten van bacteriën beschreven door twee groepen pieken die met aan elkaar
grenzende alifatische aminozuren overeen kwamen. Dit profiel komt sterk overeen
met het profiel dat Boon and de Leeuw (1987) vonden voor pyrolysaten van eiwitten
van bacteriën.
Aanzienlijke hoeveelheden van drie n-alkylnitrilen met 14, 16 en 18 koolstof atomen
werden ook waargenomen. Derenne et al. (1991) vonden deze componenten ook in
pyrolysaten van algaenans (dit zijn niet-hydrolyseerbare alifatische macromoleculen,
die in de celwanden van verscheidene microalgen voorkomen; Peulvé et al., 1995) en
in pyrolysaten van kerogenen van Rundle Oil Shale en Green River Shale, echter in
een bredere range (C12-C32).
Het monster dat verder van de kust lag had duidelijk minder polysacchariden dan het
monster dichter bij de kust en het monster van de rivier. Dit zou het gevolg kunnen
zijn van menging van de rivier- met het zeewater. De oorsprong van het grootste deel
van de pyrolyseproducten leek vers geproduceerd planktonisch materiaal te zijn.
Het monster dat het verst van de kust lag, werd gedomineerd door verzadigde en mo-
no-onverzadigde zuren, fytadienen, prist-1-ene en thermische dissociatieproducten van
eiwitten die de aanwezigheid van vers materiaal indiceren. De relatieve toename van
alkanen en alkenen in de gesuspendeerde deeltjes met de afstand van de kust sugge-
reert dat degradatie van de relatief labiele substanties plaatsvindt.
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Fukushima et al. (1989) vonden dat marine microalgen korte-keten alkanen gaven,
verwiji hogere planten grote hoeveelheden van lange-keten alkanen produceerden. De
verdeling van n-alkanen en n-alkenen, in het bereik C10 tot C24, van het monster dat
het verst van de kust lag, was in overeenstemming met de algen-oorsprong van de
bron organisch materiaal in dit gebied.

Nepheloide Iaag
De macromoleculaire inhoud van het gesuspendeerde materiaal van de benthi-

sche laag kwam veel overeen met die van de rivier de Rhône; de belangrijkste pyroly-
seproducten waren afkomstig van polysaccharides. Ook bij dit pyrolysaat werden klei-
ne hoeveelheden C14, C16 en C18 zuren en fytadienen gevonden. De pyrolyseproducten
met een planktonische en bacteriële oorsprong, die in het monster van het oppervlak-
tewater aangetroffen waren, werden niet in het monster van de nepheloide laag ge-
vonden. Dit suggereert dat er slechts een geringe bijdrage is van de benedenwaartse
flux van oppervlaktedeeltjes.
Tegenstrijdig Iijkt het feit dat temperatuur- en saliniteitsprofielen aanwijzen dat de
benthische watermassa Mediterraan water is, terwiji de pyrolysedata laten zien dat de
gesuspendeerde deeltjes dezelfde verdeling hebben als die van de rivier (Sicre et al.,
1994).

4.3.3 Gesuspendeerd materiaal in de Ligurische Zee

Peulvé et al. (1994) hebben CuPy-GC en CuPy-GC/MS toegepast voor de ka-
rakterisatie van macromoleculair organisch materiaal in sedimentvallen bij 100, 200,
1000 en 2000 meter diepte. Dit onderzoek is uitgevoerd om de bewaring van algen-
biomacromoleculen tijdens pelagische/benthische koppeling te kunnen bestuderen.
Naast de monsters of verschillende diepte werd een veldmonster van fytoplankton, dat
vrijwel volledig gedomineerd werd door een bloei van de diatomee Bidduiphia sinen-
sis mee geanalyseerd, om zo de complexe resultaten van gemengde inputs en proces-
sen in de waterkolom beter te kunnen interpreteren. Verder werden toevoegende labo-
ratorium experimenten uitgevoerd met eucaryote fotosynthetische flagellaat-stammen
(Isochrysis sp. en Rhodomonas sp.). Behalve door middel van pyrolyse werden de
monsters ook onderzocht met behulp van scanning electronic microscopy (SEM).

Pyrolyseproducten van watermonsters omvatten vaak de volgende hoofdklassen: N-
bevattende componenten, fenolen, alkylbenzenen, pyrrolen, alkanen en alkenen.
De pyrolyseproclucten van de monsters op twee diepten (100 en 1000 meter) en van
het monster van B. sinensis zijn weergegeven in figuur 30. Figuur 31 heeft het totale
ionen-stroom (Total Ionic Current: TIC) weer van het pyrolysaat van het veldmonster
van B. sinensis.
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De pyrolyseproducten die in dit onderzoek gevonden werden, zijn:

1) Specifieke eiwit-afkomstige pyrolyseproducten
m/z 195 +209 is karakteristiek voor eiwit-afkomstige producten. Eiwitten worden als
labiele producten beschouwd, die 15 tot 60% van de organische koolstof in fytoplank-
ton en zooplankton of bacteriën in marlene milieu's verkiaren. Ze worden makkelijk
gemineraliseerd. De C/N ratio neemt toe met de diepte, wat de snellere degradatie
van stikstof-rijke biopolymeren dan de stikstof-arme biopolymeren weergeeft. Het-
zelfde patroon, dat karakteristiek voor eiwit-afkomstige producten is, werd waarge-
nomen in de monsters die B. sinensis bevatte. Dit pyrolytische signaal van eiwitten is
een goede indicator van vers geproduceerd materiaal in natuurlijke milieu's.

2) Polysaccharide pyrolyseproducten
Bij de pyrolyse van polysacchariden worden onder andere furanen en furanderivaten
geproduceerd (Helleur et at., 1985a,b). Polysacchariden komen overvloedig voor in
de marlene waterkolom, waar ze resp. 65, 5 en 20% van de organische koolstof voor
fytoplankton, zoOplankton en bacteriën weergeven. Ze komen voor als slijm, essenti-
ele elementen van membranen, opsiag polysacchariden of als bestanddelen van marie-
ne sneeuw. De polysaccharide-pyrolyseproducten veranderden niet met de diepte. Dit
duidt aan dat deze furans hardnekkig van karakter zijn en dat ze daarom waarschijnlijk
niet opsiag polysaccharides weergeven. Er werden kleine hoeveelheden furanen en
furan-derivaten gevonden in de pyrolysaten van B. sinensis, terwiji hun relatieve bij-
drage dominant was in Rhodoinonas sp.

3) N-bevattende componenten
Dit zijn ca. 30% van alle pyrolyseproducten, zowel bij ondiep (100 en 200 m) als bij
diep water (1000 en 2000 m). Deze N-bevattende componenten zijn niet van eiwitten
afkomstig, omdat specifieke pyrolyseproducten van eiwitten niet onder 200 m bestaan,
terwiji de relatieve bijdrage van N-bevattende componenten constant blijft met de
diepte (Peulvé et al., 1994).

4) Alifatische componenten
Massachromatogrammen van m/z 55+57 geven homologe series van n-alkanen en n-
alk-1-enen van C10 tot C27 weer, die op alle diepten aanwezig zijn (d.w.z. 100, 200,
1000 en 2000 m diepte). Deze n-alkanen en n-alk-1-enen zijn ook gevonden in pyro-
lysaten van niet-hydrolyseerbare biopolymeren die in een bredere koolstofrange (C7
tot C35) aanwezig zijn in hoger plantenmateriaal zoals cutanen, suberanen en tegme-
nen. Omdat met behuip van scanning electronic microscopy (SEM) geen overblijfse-
len van hogere planten of pollen te zien waren op enige diepte, werd door Peulvé et
at. (1994) geconcludeerd dat de alkanen en alkenen afkomstig zijn van autochtone
organismen. n-alkanen en n-alk-1-enes waren ook aanwezig in het veldmonster van B.
sinensis met een kortere koolstofatoom range, en afwezig bij de flagelaten.
Phytadienen waren aanwezig in de bovenste sedimentval-monsters, terwiji pristenen in
de lagere voorkwamen. Beide componenten lijken afkomstig te zijn van fotosyntheti-
sche organismen, terwiji hun 'voorlopers' van verschillende oorsprong zijn. Fytadie-
nen werden waargenomen in de drie bestudeerde algen, terwiji pristene alleen in B.
sinensis waargenomen werd.
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Rechte keten hydrocarbons zijn samen met phytadienen aangetoond in pyrolysaten van
(nog) bestaande en gedegradeerde plantenmateriaal van meer- en mariene wateren.
Ook is het voorkomen van resistente alifatische biopolymeren in celwantcomponenten
(algaenans) van groene microalgen aangetoond. Deze algaenans geven gelijke kool-
stofranges van alk-1-enen en alkanen (tot C30), als in deze studie van Peulvé et al.
(1994) waargenomen. Dit wil zeggen dat de meeste van deze pyrolyseproducten de
aanwezigheid van celwandbestanddelen van groene microalgen kan indiceren. Algae-
nans komen voor in sommige mariene groene microalgen (Chiorella, Nanochiorum),
maar zijn tot nu toe niet gevonden in ceiwanden van diatomeën.
Verschillende alifatische nitriles waren aanwezig in de pyrolysaten van alle diepten en
in B. sinensis. Ze waren afwezig in de pyrolysaten van de flagelaten en van de faecale
pellet monsters.

5) Aromatische koolwaterstoffen
Aromatische koolwaterstoffen, zoals alkyl benzenen, naphtalenen, indanen en indenen
waren in de pyrolysaten op alle diepten aanwezig. Hun relatieve bijdragen namen toe
met de diepte.
De interne verdeling van de alkylbenzenen is constant met de diepte en komt overeen
met B. sinensis. Naftalenen hebben een verdelingspatroon voor de C1 tot C3 homolo-
gen die erg lijkt op die van B. sinensis. De kleine maar duidelijke aanwezigheid van
de aromatische koolwaterstoffen in B. sinensis suggereert een mariene oorsprong. Ze
werden niet waargenomen in de monsters van de mesocosm-experimenten.

6) Fenolen
Fenolen zijn dominante componenten in alle pyrolysaten en omvatten fenol, 1-, 2- en
3-methylfenolen en dimethylfenolen. Ze werden dominanter met toenemende diepte.
Hun oorsprong wordt toegeschreven aan eiwitten. zaad-schil van hogere planten en
lignine-afkomstige producten. Omdat "ware eiwit indicatoren" afwezig raken met de
diepte, en de fenolen juist dramatisch toenemen kan gesteld worden dat eiwitten niet
de bron van deze fenolen zijn geweest. In pyrolysaten van terrigeen materiaal komen
fenolen samen met methoxyfenolen of catecholen voor, maar deze producten waren
niet aanwezig is de pyrolysaten van de monsters die in dit onderzoek van Peulvé et
al. (1994) bekeken zijn. Daarnaast zijn de verdelingspatronen van fenolen ook signifi-
cant verschillend van de verdelingspatronen van zaadschillen en schelpdieren. Samen-
gevat kan worden gezegd dat, aihoewel de voorlopers onbekend zijn, fenolen waar-
schijnlijk een mariene bron hebben.
Studies bij rode en bruine macroalgen laten de systematische aanwezigheid van feno-
len in hun pyrolysaten zien. In de pyrolysaten van deze algen, laten de fenolen een-
zelfde verdelingspatroon zien als die waargenomen werd in de sedimentval-monsters.
Deze fenol-series zouden daarom heel goed geproduceerd kunnen zijn door autochto-
ne, resistente macromoleculen in algen. De fenolen waren zowel in de pyrolysaten
van B. sinensis aanwezig, als ook in de pyrolysaten van de flagelaten.
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7) Pyrrolen, indolen, aromatische nitrilen
De zeer grote aanwezigheid van indolen in de diepte en de aanwezigheid in de pyroly-
saten van de diatomeeën leidt tot de conclusie dat indolen van algen-oorsprong zijn,
omdat ze ook dominant zijn in het pyrolysaat van B. sinensis evenals in andere ge-
kweekte algen van verschillende kiassen (diatomeeën, flagelaten, rode en bruine ma-
crotidal algen). Naast indoles kwamen aromatische nitriles significant voor in B. si-
nensis en Rhodomonas.

Samengevat werden er belangrijke overeenkomsten gevonden tussen de pyroly-
saten van de sedimentval-monsters en van de diatomee B. sinensis en van de meso-
cosm-experimenten. Daarnaast liet de vergelijking van veld- en laboratoriummonsters
zien dat eiwitten, chiorofyl en esters relatief labiele macromoleculen zijn die met
diepte degraderen, terwiji fenolen, indolen, nitrilen en alifatische koolwaterstoffen
meer resistente macromoleculen weergeven die naar de benthische zone getranspor-
teerd worden. De alkylfenol-verdeling in de verschillende pyrolysaten laat zien dat ze
afkomstig zijn van autochtone fotosynthetische organismen, i.p.v. het algemeen geac-
cepteerde idee dat fenolische producten van allochtoon materiaal afkomstig zijn.

4.3.4 Gesuspendeerd materiaal in een Arctische delta

Peulvé et al. (1995) hebben op basis van pyrolyse-GC data vier verschillende
organisch materiaal types met zeer dichte verdelingspatronen onderscheiden. De data
omvatte de chromatogrammen van 20 pyrolysaten van monsters van de Lena rivier en
de Laptew Zee.

Rivier systeem
De chromatogrammen van de pyrolysaten van de Lena rivier toonden verschil-

lende laag-molecuulgewicht pyrolyseproducten aan, voornamelijk furanen, fenolen en
pyrrolen. Deze componenten zijn gerelateerd aan gedeeltelijk getransformeerde po-
lysaccharide-delen van gedegradeerde ligninecellulose complexen van planten. Het is
daarom aan te nemen dat het gesuspendeerde materiaal in de rivier vrijwel volledig
bestond uit verschillende componenten van continentale vegetatie en dat de bijdrage
van algen afwezig was.

Oppervlakte water
Bij het oppervlaktewater vindt menging van het zoute Arctische water met ri-

vierwater van de Lena plaats. Het grootste verschil met de verdeling van pyrolysepro-
ducten bij het rivier systeem is het voorkomen van phytadienen bij het oppervlaktewa-
ter. De lage ch1oro1y1 a en de hoge phaeopigment concentraties (die verkregen zijn uit
pigmentdata) indiceren dat pigmenten al verandering hebben ondergaan. Deze veran-
dering kan het gevoig zijn van veroudering van fytoplankton cellen of van verandering
van fotosynthetisch pigment tijdens begrazing door zoOplankton. In het voorjaar, tij-
dens de sterke en korte fytoplankton bloei, is de zoOplankton response Iangzaam,
waardoor het onbegraasde materiaal kan zinken. Af en toe is een grote flux van
zoOplankton-overblijfselen waargenomen na afloop van herfstbloei.
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Men denkt dat deze bloei het gevolg is van influx van nutrienten, gecombineerd met
het smelten van het ijs. Het onderzoek van Peulvé et al. was is september, zodat het
grootste deel van de voorjaars-algenproductie al kan zijn geconsumeerd door grazers
en gerecycled door micro-organismen. Het is daarom redelijk om te denken dat op die
tijd zooplankton het belangrijkste deel van de plantonische biomassa was. Bovendien
zijn er hoge hoeveelheden van pristane, een belangrijk zooplanktonisch bestanddeel,
gevonden in de extraheerbare lipiden van gesuspendeerde deeltjes, gem. 60% van de
extraheerbare koolwaterstoffen. Aihoewel een bijdrage van verouderde fytoplanktoni-
sche cellen niet uitgesloten kan zijn, leiden de waarnemingen van dit onderzoek tot de
hypothese dat fytadienen pigmenten weerspiegelen die gemetaboliseerd zijn door
plankton.

Twee andere groepen componenten die in de pyrolysaten van het oppervlakte-
water gevonden zijn, en niet in de pyrolysaten van de Lena rivier, zijn verzadigde
C14, C16 en C18 n-alkylnitrilen en vetzuren. Een ander belangrijk aspect is de afname
van terrigene signalen, zoals de veel lagere relatieve voorkomens van polysacchari-
den, fenolische componenten en van eiwit-afgeleide producten.

Intermediair water
De aanwezigheid van de hoger molecuulgewicht alkanen en n-alkenen geven

aan dat de continentale vegetatie significant aan het gesuspendeerde materiaal bij-
draagt. Niettemin zijn de Iaag-molecuulgewicht fenol en alkyl fenolen, furanen en N-
bevattende producten laag. Prist-1-ene is in deze pyrolysaten aanwezig, in tegenstel-
ling tot de pyrolysaten van de Lena rivier en oppervlakte water.

Oppervlakte sediment
De afwezigheid van C14, C16 en C18 vetzuren, evenals C14, C16 en C18 alk-1-

enes, (E)-alk-2-ene, (Z)-alk-2-ene, a,w alkadiene en alkadiene en phytadienen is
opvallend en suggereert dat hun 'voorlopers' zijn gemineraliseerd in de bovenliggende
waterkolom. In tegenstelling tot de andere pyrolysaten bevatten de even-koolstof ge-
nummerde n-alkylnitrilen een significant bredere koolstofrange. De drie C14, C16 en
C18 alkylnitrilen komen in gelijke hoeveelheden voor als hun hogere homologen, wat
suggereert dat deze drie alkylnitrilen aan meer labiele macromoleculaire structuren
gerelateerd zijn dan die van de hoger-molecuulgewicht homologen. Deze bevindingen
komen overeen met eerder bewijs voor de selectieve bewaring van algaenans in kero-
genen (Peulvé et al., 1995).
Er is een verhoging van fenolische componenten, indicatief voor terrigeen materiaal,
furanen en furaldehyden gevonden ten opzichte van de pyrolysaten van de gesuspen-
deerde delen van de Laptew Zee en de Lena rivier. Dit komt overeen met het idee dat
het terrigene materiaal resistent is (er vindt transport naar de zeebodem plaats, zonder
dat veranderingen in de waterkolom plaatsvinden).
Samengevat laten de oppervlakte sedimenten van de Laptew Zee zien dat niet alleen
terrigene materialen accumuleren in het sediment, wat vaak het geval is, maar ook een
significante fractie van resistent algenmateriaa!. Niettemin zijn de meest van de andere
marlene bestanddelen gemetaboliseerd gedurende sedimentatie (Peulvé et al., 1995?).
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4.3.5 Gesuspendeerd materiaal in de Stifle Oceaan

Ishiwatari et al. (1993) hebben het organische materiaal van zinkende deeltjes
in de Japanse Geul (gelegen in de noordelijke Stifle Oceaan) geanalyseerd met Py-
GC/MS. Hieruit bleek dat voornamelijk aromatische koolwaterstoffen en N-
bevattende producten geproduceerd werden. In mindere mate waren fenolen, furanen,
alifatische koolwaterstoffen en alifatische cyaniden aanwezig. Lange-keten (> C20) n-
alkanen, alifatische cyaniden en methoxyfenolen waren afwezig of vrijwel afwezig in
de pyrolyseproducten, wat erop wijst dat terrestrisch organisch materiaal niet veel
bijdraagt aan het totale organische materiaal in de gesuspendeerde deeltjes.

Zinkende deeltjes met kleinere korreigrootte (< 1 mm) veroorzaakten een
grote hoeveelheid aromatische koolwaterstoffen en minder pyrrolen en indolen dan de
deeltjes met grotere korreigrootte (> 1 mm). Dit geeft aan dat organisch materiaal
van kleine deeltjes in grotere mate veranderd is dan het organisch materiaal van de
grote deeltjes.
Ratio's van n-alkanen/n-alkenen en n-alkanen/indole en de productie van aromatische
koolwaterstoffen en pyridinen werden gebruikt om te bepalen of het organisch materi-
aal in deeltjes vers of gerijpt was. In de Japanse Geul bestond het organisch materiaal
in de zinkende deeltjes uit vers en gerijpt (d.w.z. geresuspendeerd) materiaal.

In een vervolgonderzoek werden door Ishiwatari et al. (1995) in de sediment-
val-monsters op 4519 en 8798 meter diepte fenolen, aromatische koolwaterstoffen, N-
bevattende componenten, furanen, alkenen/alkanen en alifatische cyaniden/vetzuren
gevonden. Ook hier waren de monsters afkomstig van de Japanse Geul.
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Bijiage

Bijiage

Pyrolyseproducten van bodem organisch materiaal fracties, geIdentificeerd door pyro-
lyse-gas chromatografie/massaspectrometrie (Saiz-Jimenez and de Leeuw, 1986).

Carbon monoxide
Carbon dioxide
Methane
Ethene
Ethane
Hydrogen suiphide
Propene
Propane
Methanol
Sulphur dioxide
Hydrochloric acid
Chioromethane
Acetaldehyde
2-Methylprop-i-ene
But-i-ene
Buta-1 ,3-diene
n-Butane
Methanethiol
trans-But-2-ene
3-Methylpent-1-ene
2-Propenal
Acetone
Pent-i -ene
Furan
lodomethane
n-Pentane
Ethanethiol
cis-Pent-2-ene
Cyclopentadiene
2-Methylpropenal
3-Buten-2-one
Butane-2,3-dione
2-Methylpentane
Cyclopentane
Methyldihydrofuran
Hex- i-ene
2-Methylfuran
n-Hexane
3-Methylfuran
Hexatriene
Hexadiene
3-Methylbutanal
2-Methylbutanal
Benzene
Thiophene
Acetic acid
2-Methylcyclobutanone
Cyclohexane
Cyclohexene
Ethylfuran
1 ,4-Dioxan

52 Hept-i-ene
53 2,5-Dimethylfuran

54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64

65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82
83
84
85
86
87
88
89

90
91

92

93
94
95
96
97
98
99
100

•101

102
103
104

2,4-Dimethylfuran
n-Heptane
Dimethylfuran
Vinylfuran
N-Methylpyrrole
Pyridine
5-Methyl-2(5H)-furanone
Pyrrole
Toluene
Methyithiophene
y-Crotonolactone
Dihydropyran
Oct-i -ene
Oct-2-ene
3-Furaldehyde
n-Octane
n-C5 Fatty acid methyl ester
2-Furaldehyde
Acetamide
Benzenemethanoi
Methylpyrrole
Methylpyrrole
Furfuryl alcohol
Ethylbenzene
Methylpyridine
3-Methylcyclopent-2-en-1-one
n- and/or p-xylene
Styrene
2-Methylcyclopent-2-en-i-one
o-Xylene
Non-i -ene
C3AllcylfUin
Furancarboxylic acid
C3-Alkylfuran
n-N onane

a-Angelicalactone
n-C6 Fatty acid methyl esters
Diinethylpyridine

a-Methylbenzenemethanol
C4-Alkylfuran
Benzaldehyde
5-Methyl-2-furaldehyde
C3-Alkylbenzene
C3-Alkylbenzene
4-Hydroxy-5,6-dihydro-2H-pyran-2-one
Phenol
Trimethylcyclopentenone
a-Methylstyrene
Dec-i -ene
Iso-C7 fatty acid methyl ester
2-Hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-i-
one

105 C3-Alkylpyridine
106 n-Decane

Ps
Ps
Pr
Pr
Ps
Pr
Pr,Lg

PS

Ps
Lp
Lp
Ps
Lp
Lp
PS

Ps

Pr
Pr
Ps
Pr,Lg
Pr
Ps

Pr,Lg

PS

Lg
Lp
Ps
PS

PS

Lp
Ps

Lp
Pr

Ps
Lg
PS

Ps
Ps,Pr,Lg
Ps

Lp
Lp
Ps

Pr
Lp

Peak Compound Origin'
No.

Peak Compound Origin'
No.

PS

2
3

4
5

6
7

8

9
10

ii
12

13

14
15

16

17

18

19

20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36

37
38
39

40
41

42
43
44
45
46
47
48

49
50
51

Pr

Ps,Lg

Ps

Pr

Ps
Ps

Ps

Pr

Ps
Ps
Ps
Ps

Ps

Ps

Ps

Pr
Pr
Ps,Pr,Lg

Ps
Ps

Ps

Ps
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107 n-C7 Fatty acid methyl ester
108 4-Hydroxy-6-methyl-5,6-dihydro-2H-

pyran-2-one
109 Indene
110 Furan-2,5-aldehyde
111 o-Cresol

112 C3-Alkylbenzene
113 C3-Alkylbenzene
114 5-(2-Hydroxyethylidene)-2H-furanone
115 Hexane-2,3,4-trione
116 3-Hydroxy-6-methyl-3,4-dihydro-2H-

pyran-2-one
117 2-Furyl hydroxymethyl ketone
118 p-Cresol
119 Guaiacol
120 Levoglucosenone
121 3-Hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-one
122 n-C7 Fatty acid
123 Ethyistyrene
124 3-Hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-one
125 3-Acetoxypyridine
126 Undec-1-ene
127 Benzyl cyanide
128 5-Hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-one
129 n-Undecane
130 n-C8 Fatty acid methyl ester
131 Methylpentane-1 ,5-dioate
132 2,3-Dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl-

4H-pyran-4-one
133 Ethyiphenol
134 C4-Alkylbenzene
135 C4-Alkylbenzene
136 C,-Alkylphenol
137 C4-Alkylbenzene
138 C8H9NO, (chitin)
139 Naphthalene
140 n-C8 Fatty acid
141 C2-Alkylphenol
142 Methylguaiacol
143 3,5-Dihydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-one
144 1 ,4:3,6-Dianhydro-cx-D-glucopyranose
145 Methylnaphthalene
146 Dodec-1-ene
147 Iso-C9 fatty acid methyl ester
148 Vinyiphenol
149 Resorcinol
150 2-Methyithiophenol
151 Anhydrohexose
152 n-C9 Fatty acidmethyl ester
153 Methylhexane-1 ,6-dioate
154 5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
155

156

157 1-Indanone
158 Amino acid dimer
159 Methyithiophenol
160 C6-Alkylbenzene
161 Ethylguaiacol
162 n-C9 Fatty acid

165 Phthalicanhydnde
166 Iso-C10 fatty acid methyl ester
167 1 ,4-Dideoxy-D-glycero-hex-1-

enopyranos-3-ulose
168 Vinylguaiacol
169 Tridec-1-ene
170 Indan-1 ,3-dione
171 1(3H)-Isobenzofuranone
172 n-Tridecane

173 C7H7N03/C8H1 1N02 (chitin)

174 n-C10 Fatty acid methyl ester

175 Methylheptane-1 ,7-dioate
176 Amino acid dimer
177 Amino acid dimer
178 2,6-Dimethoxyphenol
179 Amino acid dimer
180 Amino acid dimer
181 Amino acid dimer
182 Eugenol
183 Benzenepropionic acid
184 C8H9N02 (chitin)
185 Levoglucosane (galactose?)
186 Amino acid dimer
187 Methylindole
188 n-C10 Fatty acid

189 Biphenyl
190 Methylphthalic anhydride
191 Vanjilin
192 Iso-C11 fatty acid methyl ester
193 Amino acid dimer
194 cis-Isoeugenol
195 Tetradec-1-ene
196 Methylphthalic anhydride
197 Amino acid dimer
198 n-Tetradecane
199 n-C11 Fatty acid methyl ester
200 Methyloctane-1 ,8-dioate
201 4-Methyl-2,6-dimethoxyphenol
202 Amino acid dimer
203 Levoglucosane (mannose?)
204 Phthalide
205 Dimethyl phthalate
206 Amino acid dimer
207 zrans-lsoeugenol
208 Amino acid dimer
209 Amino acid dimer
210 Ethyl-cx-ethyl hexanoate
211 Acetoguaiacone
212 Trianhydro-2-acetamido-2-

deoxyglucose (C8H9N03)
213 n-C11 Fatty acid
214 Levoglucosane (glucose)
215 C8H9N03 (chitin)
216 3,4-Dimethoxyacetophenone
217 Iso-C12 fatty acid methyl ester
218 Methyl vanillate

Peak Compound Origin'
No.

Peak Compound Origin
No.
163

164

Indole

C8H9N02 (chitin)

Lp

Ps

PS

Lg

Ps

Ps

Ps

Ps

Pr,Lg

Lg
PS

Ps
Lp

Lg
Ps
Ps

Lp

Pr
PS

Lp

Lp

Lp

Ps

Lg

Lg

Ps

Lp

Lg
Lg
Ps

Ps

Lp

Lp

Lg

Ps,Lg

Ps

Lp

Lp

Ps

Lp

Pr

Pr

Lg

Lp

Pr
Ps

Lp

Ps

Lg

Lp

Lp

PS

Lp

Lp

Pr

Pr

Lg
Pr

Pr

Pr

Lg

Lg

Ps

Ps

Pr

Pr

Lp

Lg

Lg

Lg

Pr

Lg

Lp

Pr

Lp

Lp

Lp

Lg

Pr

PS

PS

Lg
Pr

Pr

Lp

Lg

PS

Lp
Ps

Ps

Lg

Lp

Lg

n-Dodecane
Amino acid dimer



Ps = polysaccharide: Pr = protein Lg = lignin: Lp = lipid.

Bijiage

Peak Compound Origin
No.

Peak Compound Origin
No.

219 4-EthyI-2,6-dimethoxyphenol Lg
220 (4-Hydroxy-3-methoxy)phenylpropan-2- Lg

one
221 n-Pentadecane Lp
222 Tributyl phosphate
223 n-C12 Fatty acid methyl ester Lp
224 Methylnonane-1 ,9-dioate Lp
225 C8H11N04(chitin) Ps
226 4-Vinyl-2,6-dimethoxyphenol Lg
227 n-C12 Fatty acid Lp
228 Propioguaiacone Lg
229 Diethyl phthalate
230 Vanillic acid Lg
231 Dihydroxydimethylbenzaldehyde Lg
232 4-Allyl-2.6-diinethoxyphenol Lg
233 Iso-C13 fatty acid methyl ester Lp
234 Anteiso-C13 fatty acid methyl ester Lp
235 Dianhydro-2-acetamino-2-deoxyglucose Ps
236 Hexadecadiene Lp
237 Hexadec-1-ene Lp
238 n-Hexadecane Lp
239 C8H9N03 (chitin) Ps
240 n-C13 Fatty acid methyl ester Lp
241 Methyldecane-1 ,10-dioate Lp
242 Syringaldehyde Lg
243 Tributyl phosphate
244 n-C13 Fatty acid Lp
245 Iso-C14 fatty acid methyl ester Lp
246 4-:rans-Propenyl-2,6-dimethoxyphenol Lg
247 Biphenol Lg
248 C9-Alkylphenol
249 Acetosyringone Lg
250 C9-Allcylphenol
251 Heptadecadiene Lp
252 4-Propyl-2,6-dimethoxyphenol Lg
253 Heptadec-1-ene Lp
254 n-Heptadecane . Lp
255 n-C14 Fatty acid methyl ester Lp
256 Methylundecane-1.1 1-dioate Lp
257 C9-Alkylphenol
258 4-Propenol-2.6-dimethoxyphenol Lg
259 4-Propenol-2,6-diinethoxyphenol Lg
260 C9-Alkylphenol
261 Prist-1 -ene Lp
262 n-C14 Fatty acid Lp
263 Prist-2-ene Lp
264 Anthracene
265 10-Methyl-C14 fatty acid methyl ester Lp
266 Iso-C15 fatty acid methyl ester Lp
267 Anteiso-C15 fatty acid methyl ester Lp
268 Octadec-1-ene Lp
269 Methyl ferulate Lg
270 n-Octadecane Lp

271 Iso-C15 fatty acid Lp
272 Anteiso-C15 fatty acid Lp

273 n-C15 Fatty acid methyl ester Lp
274 2,6-Dimethoxyphenyl-4-propionic acid Lg
275 Diisobutyl phthalate
276 n-C15 Fatty acid Lp
277 10-Methyl-C15 fatty acid methyl ester Lp
278 Dialkyl phthalate
279 Iso-C16 fatty acid methyl ester Lp
280 Phytadiene Lp
281 Nonadec-1-ene Lp
282 Iso-C16.1 fatty acid methyl ester Lp
283 Anteiso-C16.1 fatty acid methyl ester Lp
284 n-Nonadecane Lp
285 n-C16 Fatty acid methyl ester Lp
286 Dibutyl phthalate
287 n-C16 Fatty acid Lp
288 n-C16 Fatty acid ethyl ester Lp
289 10-Methyl-C16 fatty acid methyl ester Lp
290 Iso-C17 fatty acid methyl ester Lp
291 Anteiso-C17 fatty acid methyl ester Lp
292 Eicos-1-ene Lp
293 n-Eicosane Lp
294 n-C17 Fatty acid methyl ester Lp
295 n-C17 Fatty acid Lp
296 10-Methyl-C17 fatty acid methyl ester Lp
297 Iso-C18 fatty acid methyl ester Lp
298 C18 Fatty acid methyl ester Lp
299 C18:1 Fatty acid methyl ester Lp
300 C18:1 Fatty acid methyl ester Lp
301 n-Heneicosane Lp
302 n-C18 Fatty acid methyl ester Lp
303 n-C18 Fatty acid Lp
304 10-Methyl-C18 fatty acid methyl ester Lp
305 Iso-C19 fatty acid methyl ester Lp
306 Anteiso-C19 fatty acid methyl ester Lp
307 Dialkyl phthalate
308 Docos-1-ene Lp
309 n-Docosane Lp
310 u-C19 Fatty acid methyl ester Lp
311 Methylhexadecane-1 ,16-dioate Lp
312 Terpenoid Lp
313 Terpenoid Lp
314 Terpenoid Lp
315 n-C19 Fatty acid Lp
316 Tricos-1-ene Lp
317 n-Tricosane Lp
318 n-Cm Fatty acid methyl ester Lp
319 n-C20 Fatty acid Lp
320 Dialkyl phthalate
321 n-C,1 Fatty acid Lp
322 n-C,1 Fatty acid Lp


