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SAMEN VATTING

Acrylaat, een C3-verbinding die in een 1:1 verhouding met dimethylsulfide vrijkomt
bij splitsing van dimethylsulfoniopropionaat, bleek in verrijkte concentraties ten opzichte van

het omringende medium aanwezig te zijn in de kolonies van Phaeocystis globosa
(Haptophyceae). Met behuip van een allometrische methode en 'high performance liquid
chromatography' kon worden bepaald dat de hoeveelheid acrylaat lineair toeneemt met het
opperviak, en met met de inhoud van de kolonies. Als op grond hiervan wordt aangenomen
dat acrylaat homogeen over de 7 zm dikke mucusrand is verdeeld, kan dit worden
teruggerekend naar een verrijkte concentratie van ± 3.5 mM. Van axemsche Phaeocystis-cul-
tures werd daarnaast elke dag de autofluorecentie van chiorofylextract bepaald en de concen-
tratie acrylaat in een totaalmonster en een GF/F gefiltreerd monster. Het meeste acrylaat
kwam in het medium vrij gedurende de stationaire groeifase, oplopend tot ± 10 M enkele
dagen in de stationaire fase. Van bacteriën, die op rijk medium waren opgekweekt uit
Phaeocystis-stamrnen en uit Marsdiep-monsters ten tijde van een Phaeocystis-bloei, werd
gedurende 1 dag de groei gevolgd door regelmatig de optische dichtheid bij 430 nm te
bepalen. In pH geneutraliseerde oplossingen van rijk medium met logaritmisch oplopende
acrylaatconcentratieS nam de maximale groeisnelheid voor alle geteste cultures significant af
bij concentraties � 100 mM. De eindconclusie van dit doctoraalonderzoek is dat acrylaat niet
in bacterieremmende concentraties aanwezig is in kolonies van Phaeocystis globosa.
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INLEHMNG

Phaeocystis

Algemeen
De kolonievormende micro-aig Phaeocystis (kiasse Prymnesiophyceae) is vanwege de

dominante bloeien en de diversiteit van de cellulaire excretieproducten één van de
belangrijkste soorten fytoplankton in polaire en subpolaire zeeën (Guillard en Hellebust 1971,
Lancelot et a!. 1987). Hoewel tot zeer recent werd aangenomen dat het geslacht Phaeocystis
maar 1 soort bevatte die kolonies kon vormen (P. pouchetii Lagerheim), toonden Medlin et
al. (1994) aan dat er op grond van 18S rRNA sequentie-gegevens een onderverdeling vail te
maken in 3 kolonievormende soorten, te weten P. antarctica, P. globosa Scherffel en P.
pouchetii (Hariot) Lagerheim.

Phaeocystis heeft een wereldwijde verspreiding en komt behalve rond de polen ook
veelvuldig voor in koel gematigde zeeën zoals de Noordzee (Lancelot et a!. 1987, van Boekel
et al. 1992) en is tevens in tropische wateren waargenomen (Guillard en Hellebust 1971, Al-
Hasan et a!. 1990). Vooral in nutriëntrijke kustzeeën zijn de bloeien dominant en P. pouchetii
is we! genoemd als indicatorsoort voor antropogene eutrofiering (Cadée en Hegeman 1986,
Lancelot et a!. 1987, A!-Hasan et a!. 1990).

In het voorjaar, de voornaamste bloeiperiode van Phaeocystis (Cadée en Hegeman
1986, Lancelot et a!. 1986, Veidhuis et a!. 1986, Lancelot et a!. 1987, van Boekel Ct al.
1992), domineert deze soort vaak het andere fytoplankton met maximaa! 99 % van de totale
celaanta!!en (Lancelot 1983, Rousseau et al. 1990, van Boekel et al. 1992) en is

verantwoorde!ijk voor een groot deel van de jaarlijkse primaire productie (Fransz en Gieskes
1984). Na het ineenstorten van de bloei ontstaan uit de vrijgekomen opgeloste drganische
koolstof vaak grote hoevee!heden zeeschuim, die zich kunnen ophopen op de Noordzee-
stranden (Eber!ein et al. 1985, Bätje en Michaelis 1986, Lancelot et a!. 1987).

Levenscvclus
Tijdens b!oeien van Phaeocystis verkeren de meeste cellen in de pa!me!!oIde fase van

de levenscyclus (Rousseau et a!. 1990); dit houdt in dat ze zijn georganiseerd in kolonies die
bestaan uit cellen in een transparante matrix van mucus (Kornmann 1955). Deze ce!fase,
voorkomend naast o.a. een biflage!!ate beweeglijke fase, kenmerkt zich door het ontbreken
van de twee flagellen, de haptonema en de organische schaaltjes van de beweeglijke celfase
(Kornmann 1955, Parke et a!. 1971, Lancelot et a!. 1987). Beha!ve deze 2 fasen, die in
elkaar kunnen overgaan (Verity et a!. 1988b), zijn ook nog 2 andere beweeglijke celtypen
beschreven waaruit zich nieuwe ko!onies kunnen vormen (Kornmann 1955). Daarnaast kan
een ko!onie ontstaan doordat een andere ko!onie zich (gedeelte!ijk) opsplitst (Bätje en
Michaelis 1986, Verity et a!. 1988a, Rousseau et a!. 1990).
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Vorm en ultra-structuur van de kolonies
De kolonies, waarvan de diameter kan variëren van 10 jm tot 10 mm (Kayser 1970,

Gieskes en Kraay 1975, Rousseau et al. 1990). kunnen verscheidene vormen aannemen:
meerdere variaties van bolvormige en ellipsoIde structuren, al dan niet gelobd (Kornmann
1955, Bätje en Michaelis 1986, Rousseau et a!. 1990), maar ook platte schijfjes zijn
mogelijk (Kayser 1970), alsmede dichte veremgde matten (Nichols et a!. 1991).

Rousseau et a!. (1990) vonden een lineaire relatie tussen de logaritmen van kolonie-
inhoud en van celaantal; uit de gevonden relatie volgt dat de algencellen zich voornamelijk
aan het opperviak van de kolonie bevinden (van Rijssel et a!. in voorb.). Door Rousseau et
al. (1990) werd bovendien gevonden dat de totale hoeveelheid organische koolstof rechteven-
redig toenam met de inhoud van de kolonies. Van Rijssel et a!. (in voorb.) toonden echter
aan dat de gebruikte filtreermethode van Rousseau et a!. (1990) waarschijnlijk een over-
schatting heeft gegeven van de hoeveelheden koo!stof. en dat koolstof en suiker in plaats van
aan de inhoud lineair gerelateerd zijn aan het opperviak van de kolonies.

Uit deze lineaire relatie met kolonie-opperviak en uit 'confocal laser scanning
microscope' foto's (van Rijssel et a!. in voorb.) blijkt dat kolonies bestaan uit een ± 7 jm
dikke rand van mucus, die een met zeewater gevuld lumen omgeeft en waarin de meeste
cellen liggen ingebed (Fig. 1). Bij de soon P. globosa zijn de cellen random over het
kolonie-opperviak verdeeld, terwiji ze bij P. pouchetii zijn gerangschikt in groepen (Bätje en
Michae!is 1986).

LUMEJ

MVCII,S

CELLEN

Figuur 1. Doorsnede van een bolvormige Phaeocvstis-kolonie, niet in de juiste verhoudingen afgebeeld;
algencellen liggen ingebed in een 7 zm dikke mucuslaag.

Samenstelling van het mucus
Het mucuslaagje zeif bestaat voornamelijk uit door de algen uitgescheiden

po!ysacchariden, verstevigd door zoutbruggen (voora! Ca2 en Mg2 ionen lijken essentieel
om het mucus te geleren); de morfologie en stevigheid van de kolonies hangen waarschijnlijk
af van de samenstelling van de polysacchariden (van Boekel 1992). Door Janse et a!. (1996a)
is aangetoond dat het mucus van P. globosa uit tenminste 9 carbohydraten bestaat: naast
glucose werden ook arabinose, xy!ose, galactose, mannose, rhaninose en glucuronaat geIden-
tificeerd, aismede ongemethyleerde hexoses en pentoses.
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Mogelijke functies van de kolonie
Er is een grote investering van de cellen nodig om de matrix van de kolonie te

vormen: gevonden percentages van de gefotoassimileerde koolstof die voor de opbouw van
het mucus wordt gebruikt variëren van 10 % (van Rijssel et a!. in voorb.) tot 41.5 %
(Lancelot en Mathot 1987). Over de mogelijke voordelen van de kolonievorm voor de aig
bestaan meerdere hypotheses: behalve een structurele functie, zoals het tegengaan van uitzin-
ken (Skreslet 1988) en van begrazing op de algen (Davidson en Marchant 1992) door een
vergroting van het volume, zijn ook enkele fysiologische functies geopperd. Zo zouden de
mucopolysacchariden als energiebron kunnen worden gebruikt om het donkermetabolisme op
gang te houden, zowel wat betreft de eiwitsynthese (Lancelot en Mathot 1985, Lancelot et
a!. 1986) als de fosfaatopname (Veidhuis et al. 1991). Verder zouden allerlei stoffen in het
mucus kunnen worden opgeslagen, zoals beschermende stoffen tegen UV-B straling
(Marchant et al. 1991), nutriënten zoals P043 (Lancelot et a!. 1987) en spoormetalen zoals
Mn2 (Lubbers et a!. 1990).

Interactie tussen Phaeocystis en bacteriën

Koolstofexcretie door Phaeocstis
Aangezien cellen van Phaeocystis in de kolonie-fase een groot gedeelte (gevonden

percentages variëren van 5 tot 97 %) van de door fotosynthese geassimileerde koolstof
uitscheiden (Guillard en Hellebust 1971, Ve!dhuis et al. 1986, Lancelot en Mathot 1987), zijn
b!oeien van Phaeocystis een potentieel interessante bron van 'dissolved organic carbon'
(DOC) voor bacteriën. Er is waargenomen dat van deze uitgescheiden koolstof 16 tot 90 %
ook daadwerkelijk door bacteriën wordt verademd (Lancelot en Mathot 1987)..

Mogeli/ke voor- en nadelen van bacteriële aanwezigheid voor Phaeocvstis
Het is nog onduidelijk of Phaeocystis voordeel of nadeel ondervindt van de aanwezige

bacteriën. Over mogelijke voordelen voor fytoplankton in het algemeen bestaan meerdere
hypotheses. Zo zou ten eerste de fotosynthese bevorderd kunnen worden door CO2 afkomstig
van microbiële respiratie (Lange 1971). Ten tweede zou door de directe bacteriële
consumptie van de uitgescheiden polysacchariden de diffusiesne!heid daarvan door de
ce!wand kunnen worden verhoogd, zodat fotosynthese-producten snel verwijderd kunnen
worden en het fotosysteem van de aig op maximale sne!heid kan blijven werken. Hierdoor
wordt enerzijds het fotosysteem beschermd tegen een te hoge lichtintensiteit, en kan
anderzijds de lag-fase gereduceerd worden als plotseling nutriënten beschikbaar komen
(Wood en Van Valen 1990). Een derde moge!ijk voordeel is de remineralisatie van stikstof
door bacteriën. Deze remineralisatie lijkt vooral belangrijk tijdens de exponentiele en
stationaire fase van de Phaeocystis-bloei, als de behoefte van de aig aan stikstof 2 x zo hoog
is als de concentratie die voor de b!oei aanwezig was (Lancelot en Billen 1984).
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Een nadeel van de aanwezigheid van bacteriën voor fytoplankton is waarschijnlijk dat
er een grotere competitie om nutriënten is, met name om P043 (Jansson 1993, Thingstad et
al. 1993). Daarnaast vonden Marchant et al. (1991) dat de concentratie aan UV-B
absorberende stoffen in P/iaeocystis-kolonies lager is in aanwezigheid van bacteriën. Tenslotte
lijkt het niet onaannemelijk dat bacteriën het mucus zouden kunnen atbreken, hoewel het tot
op heden nog niet is gelukt om dergelijke bacteriën te isoleren (Janse pers. comm.).

Toename van bacteriële dichtheid aan eind van Phaeoc',stis-b1oei
Door de meeste auteurs is waargenomen dat gedurende de exponentiele bloeifase van

Plzaeocystis de bacteriële dichtheid zeer laag is, terwiji in de stationaire en senescente fase
van de bloei juist veel bacteriën aan de kolonies zijn geassocieerd (Guillard en Hellebust
1971, Laanbroek et al. 1985, Veidhuis et al. 1986, Davidson en Marchant 1987, Verity et
a!. 1988b, Thingstad en Martinussen 1991, van Boekel et al. 1992, Thingstad en Billen
1994). Een uitzondering hierop zijn de waarnemingen van Putt et al. (1994) dat kolonies
'zwaar gekoloniseerd' werden tijdens actieve groei van Phaeocystis.

Om de door de meeste auteurs waargenomen toename van het aantal bacteriën aan het
eind van de bloei te verkiaren, suggereerden Eberlein et al. (1985) dat aan het eind van een
Phaeocystis-bloei een eventuele productie van antibiotische stoffen door de alg zou kunnen
afnemen; als mogelijk voorbeeld van zo'n antibioticum werd door deze auteurs acrylzuur
genoemd.

Acrylaat

Splitsing van DMSP
Acrylzuur (acrylaat in gedissocieerde vorm) is een C3-verbinding die in een

equimolaire verhouding met dimethylsulfide (DMS) vrijkomt bij splitsing van
dimethylsulfoniopropionaat (DMSP, ook wel aangeduid als DMPT), zoals weergegeven in
Fig. 2 (Barnard et a!. 1984; Stefels en Dijkhuizen 1996). DMS is een vluchtige verbinding,
die als intermediair in de flux van oceaan naar atmosfeer een belangrijke rol speelt in de
mondiale zwavelcyclus (Lovelock et al. 1972). De precursor DMSP wordt in zee door zowel
macro-algen (Karsten et a!. 1990) als een aantal kiassen micro-algen geproduceerd, met name
door de klassen Dinophyceae en Prymnesiophyceae, waartoe ook Phaeocystis behoort (Keller
et a!. 1989).

De splitsing van DMSP verloopt abiotisch zeer traag (bij de pH van zeewater en 10
°C is de halfwaardetijd ongeveer 8 jaar), maar bij een pH van 13 vindt er een snelle
chemische omzetting plaats (Dacey en Blough 1987). DMSP wordt echter vooral biotisch
gesplitst, onder invloed van het enzym DMSP-lyase; Stefels en Dijkhuizen (1996) vonden er
sterke evidentie voor dat dit enzym in Phaeocystis aan de buitenkant van de celmembraan is
gebonden.
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Over de fysiologische betekenis van de omzetting van DMSP door Phaeocvstis bestaat
nog veel onzekerheid; het zou kunnen dat het slechts een mechanisme is voor de aig om
overtollig DMSP kwijt te raken, met als gesuggereerde functies van DMSP zeif die van
osmoliticum, cryoprotectant (Kirst et a!. 1991) of methyldonor (Kadota en Ishida 1972).
Barnard et a!. (1984) stelden echter voor dat de functie van DMSP-splitsing is om acrylzuur
te produceren, met als doe! de bacteriële groei te remmen. Daarnaast is gesuggereerd dat
acrylzuur anti-predatie (Estep et a!. 1990) en anti-aig eigenschappen (Sieburth 1960) zou
kunnen hebben.

H2c 0
+ C=CHc/

cl-i2 c1i2

Figuur 2. Splitsing van DMSP in DMS en acrlaat.

Hvpothese van Davidson en Marchant
De genoemde specu!aties over acrylzuur als antibioticum van Barnard et a!. (1984)

en Eber!ein et a!. (1985) zijn nader gespecificeerd in de hypothese van Davidson en Marchant
(1987), die stelden dat de bacteriële groei op het mucus in snel groeiende Phaeocystis-
cu!tures wordt geremd door de productie van acrylzuur; op het moment dat de groei van
Phaeocvstis stagneert en daarmee de acrylzuurproductie afneemt, zou daardoor de bacteriële
dichtheid kunnen toenemen. Deze hypothese was o.a. gebaseerd op een door de auteurs
gevonden negatieve, hoewe! met significante (p > 0.10) correlatie tussen de concentratie
acrylzuur en de bacteriële dichtheid.

Wat echter met deze hypothese in tegenspraak is, is de waarneming dat DMS (en dus
waarschijnlijk ook acry!zuur) vooral in de stationaire bloeifase vrijkomt (Stefels en
Dijkhuizen 1996), terwiji op dat moment zoals besproken juist ook de bacteriële dichtheid
toeneemt. Bovendien zijn meerdere auteurs er in geslaagd bacteriestammen te iso!eren die
in staat zijn om op acrylaat te groeien, en meestal ook om DMSP te splitsen (Dacey en
Blough 1987, Kiene 1990, Kawai 1993).

Remmende concentraties acrvlaat 2evonden door Sieburth
Verder zijn er maar enkele onderzoeken gepubliceerd waarin remming van acrylzuur

dan we! acrylaat op bacteriën ook daadwerkelijk is gemeten. De meest geciteerde auteur in
dit verband is Sieburth (1960, 1961). In eerder onderzoek van Sieburth (1959a, 1959b) werd
me!ding gemaakt van remming van de darmflora van pinguIns (Pygoscelis sp.). De verbin-
ding die deze remming veroorzaakte bleek afkomstig te zijn uit de uit fytoplankton bestaande
maaginhoud van Euphausia superba, een zoöp!anktonsoort die ais emge het dieet van de
onderzochte pinguIns uitmaakte.
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In het hierop volgende artikel van Sieburth (1960) werd de remmende verbinding
geIdentificeerd als acrylzuur en kon getraceerd worden tot Phaeocystis. De antibiotische
eigenschappen van het natriumzout van deze stof, natriumacrylaat, werden zowel in dit als
in volgend onderzoek van Sieburth (1961) met behuip van een plaattechniek bij een pH van
6.5 getest op meer dan 40 bacteriesoorten en -stammen; er werden echter niet specifiek
mariene bacteriën getest, laat staan bacteriën die van nature rond Phaeocystis voorkomen.
De minimale remmende concentratie bleek (omgerekend) uiteen te lopen van 128 jM voor
Pasteurella multocida tot 532 mM voor Aspergillus fumigatus.

Verder werd voor 3 bacteriesoorten ook het effect van pH op de remming bekeken,
waaruit bleek dat een verlaging van 1 pH-eenheid een toename in antibiotische activiteit
veroorzaakte die ongeveer gelijkstond aan een lO-voudige toename van de concentratie
acrylaat; op basische agarplaten (pH > 8) kon geen antibiotische activiteit worden waargeno-
men.

Hoewel Sieburth uit de gevonden resultaten concludeerde dat acrylzuur kan worden
beschouwd als een breed spectrum antibioticum (waarvan echter in vergelijking met andere
antibiotica grote hoeveelheden nodig zijn), merkte hij tevens op dat de functie van
acrylzuurproductie door Phaeocystis waarschijnlijk niet is om bacteriën te remmen.
Desondanks wordt hij veelvuldig aangehaald in literatuur die een anti-bacteriële werking van
acrylzuur in Phaeocystis veronderstelt.

Remmende concentraties acrvlzuur gevonden door Slezak et a!.
De eerstvolgende auteurs die onderzoek deden naar bacterieremmende concentraties

waren Slezak et a!. (1994). In dit onderzoek werd aan 0.8 m gefilterde monsters uit de
Adriatische Zee acrylzuur toegevoegd in logaritmisch oplopende concentraties; vervolgens
werd voor elke concentratie de bacteriële incorporatie van radioactief gelabeld thymidine en
leucine bepaald, respectievelijk een maat voor de DNA-synthese en voor de eiwitsynthese (2
variabelen die representatief zijn voor bacterieel metabolisme). In lange-termijn incubaties
(24 tot 110 h) bleek de incorporatie van zowel thymidine als leucine significant te worden
geremd bij concentraties acrylzuur � 100 /1M en was nauwelijks of niet meer detecteerbaar
bij 10 mM en 100 mM, zoals te zien in Fig. 3. Bacteriële dichtheid en celvolume namen
echter bij geen enkele concentratie af. In korte-termijn incubaties (20 mm) viel pas bij
concentraties � 1 mM een significante remming waar te nemen.

Uit Fig. 3 blijkt echter eveneens dat er niet is gecorrigeerd voor een verlaging van
de pH bij hogere concentraties acrylzuur. Ter compensatie hiervoor is 1 controle-experiment
uitgevoerd waaruit inderdaad blijkt dat, hoewel acrylaat of acrylzuur zeif ook een renmiend
effect had, de remming bij 10 mM grotendeels een gevoig was van de lage pH.

Het lijkt daarom waarschijnlijk dat de door Slezak et al. (1994) gevonden remmende
concentraties acrylzuur niet representatief zijn voor een eventuele remmende werking in
zeewater, waarvan de pH ongeveer gelijk is aan 8; bij deze pH komt de stof hoofdzakelijk
in gedissocieerde vorm als acrylaat voor. De pH is zelfs nog hoger (pH > 9) in het
micromilieu van de kolonies (Lubbers et al. 1990). Verder is er, hoewel in dit onderzoek wel
mariene bacteriën zijn getest, met specifiek gekeken naar bacteriën die rond de kolonies van
Phaocystis voorkomen.
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Figuur 3. Remming van bacteriële incorporatie van thymidine en leucine in zeewater met oplopende
concentraties acrylzuur en afnemende pH (naar Slezak et a!. 1994).

C'oncentraties acr'laat ti/dens een Phaeocvstis-bloei
loch lijkt het op grond van bovengenoemde onderzoeken onwaarschijnlijk dat

concentraties acrylaat < 100 jzM een bacterieremmend effect zullen hebben. Over de
concentraties acrylaat die tijdens een Phaeocstis-bloei in zeewater voorkomen is maar zeer
weinig bekend; Guillard en Hellebust (1971) vonden dat 2 % van de excretieproducten van
Phaeoystis- cultures uit acrylzuur bestond, op grond waarvan deze auteurs de schatting
maakten dat tijdens een Phaeocystis-bloei 7 g acrylzuur/1 kan vrijkomen (overeenkomend
met 97 nM). In mesocosms werd door Osinga et a!. (1996) voor de concentratie particulair
gebonden acrylaat een maximale waarde > 700 nM gemeten. Davidson vond echter een
maximale concentratie acrylzuur van 5.1 ppm (71 M) in een 41 dagen oude Phaeocystis-
culture (pers. comm.).

Meer is bekend over de concentraties DMS tijdens bloeien van Phaeocystis, zodat
hieruit een schatting gemaakt kan worden (Fig. 2) voor de concentraties acrylaat (hoewel de
2 splitsingsproducten aan verschillende maten van chemische en biologische omzetting,
aismede vervluchtiging zouden kunnen blootstaan). Gibson et a!. (1990) vonden een maxima-
le concentratie DMS van 290 nM tijdens een Phaeocystis-bloei in Antarctische kustwateren;
eveneens tijdens een Antarctische Phaeocystis-bloei werd door Crocker et a!. (1995) een
gemiddelde concentratie DMS van 63.8 nM gevonden met een maximale waarde van 390
nM. In axenische niet-kolonievormende Phaeocystis-cultures (10 en 21 dagen oud) werden
concentraties DMS van respectievelijk 590 nM en ± 3 pM gemeten (Stefels en van Boekel
1993).
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Eventuele verrijkin8 van acrylaat in de kolonie
Met uitzondering van de meetgegevens van Marchant (pers. comm.) wijst alle

genoemde literatuur er dus op dat de concentratie acrylaat tijdens bloeien van Phaeocystis in
de nM-range ligt en niet groter wordt dan 1 /LM, zodat het zeer onwaarschijnlijk is dat het
acrylaat buiten de kolonies bacterieremmend werkt. Dit hoeft echter niet in tegenspraak te
zijn met de genoemde hypothese van Davidson en Marchant (1987), aangezien acrylaat zich
in de kolonies zou kunnen ophopen en door deze verrijking ten opzichte van zeewater toch
bacterieremmende concentraties zou kunnen bereiken. Waar binnen de kolonies het acrylaat
dan zou zijn gelocaliseerd is nog met bekend, maar hiervoor is zowel het mucus (Putt et al.
1994) als het lumen van de kolonies (van Rijssel et a!. in voorb.) gesuggereerd.

Doel van het onderzoek

Op grond van de in de literatuur nog ontbrekende gegevens die als verdere evidentie
voor of tegen de hypothese van Davidson en Marchant (1987) zouden kunnen dienen, zijn
de volgende 3 onderzoeksvragen geformuleerd:

1. Is er ten opzichte van het omringende zeewater of medium een verrij king van
acrylaat in de kolonies van Phaeocystis globosa? En zo ja, waar binnen de kolonies
bevindt het acrylaat zich dan voornamelijk: in de cellen, in de mucusrand of in het
lumen van de kolonies?

2. Welke concentratie acrylaat komt in deze locatie van eventuele verrijking voor?
En in welke mate verandert zowel deze verrijkte concentratie als de concentratie in het
medium gedurende de groei van axenische cultures?

3. Bij welke concentratie acrylaat treedt er bij neutrale pH remming op van de
maximale groeisnelheid van bacteriën, die voorkomen in aanwezigheid van Phaeocystis?

12



MATERIAAL EN METHODEN

Gebruikte Phaeocystis-stammen en kweekcondities

Van Phaeocystis globosa zijn zowel xenische (gemerkt als Ingmar-xenisch, Louis-
xenisch en Plymouth) als axemsche stammen (gemerkt als Ingmar3, Louis2 en Phaeocystis
axenisch) gebruikt, alle in staat tot kolonievorming op stam Phaeocystis axenisch na; deze
stam bevat onbeweeglijke losse cellen zonder flagellen en haptonema, en is geIsoleerd uit de
Nederlandse Waddenzee (van Boekel 1992). Verder is stam Ingmar in 1994 geIsoleerd uit
de Noordzee ten noorden van Texel, stam Louis in 1992 uit de Noordzee nabij Noordwijk
en stam Plymouth uit Het Kanaal nabij Plymouth. Het voor de cultures gebruikte medium
bestond uit gefiltreerd Noordzee-water (S = 33 %o), verrijkt met de toevoegingen zoals
beschreven door Admiraal en Werner (1983), behalve de vitamine-oplossing die werd bereid
volgens de methode van Veidhuis en Admiraal (1987); alle componenten werden
gesteriliseerd door autoclaveren, behalve de vitamine-oplossing die filter-gesteriliseerd werd
(0.2 m Satorius filters). Na beenting werden cultures op een rollerbank geplaatst (8 rpm)
bij 11 °C met een irradiantie van 40 mmol m2 s1 (gemeten door een cosine-collector) in een
14 h licht: 10 h donker cyclus. Stock-cultures werden bij 4 °C gehouden.

Acrylaatbepaling

Na elke monstername werd tot 0.85 % (vlv) aangezuurd met 85 % (vlv) MERCK
ortho-fosforzuur om de monsters op een pH van 2 of lager te brengen en zodoende het
DMSP-lyase van Phaeocystis te inactiveren (Stefels en Dijkhuizen 1996); op die manier is
getracht te voorkomen dat het gemeten acrylaat deels omgezet DMSP zou betreffen.
Monsters werden vervolgens gehomogeniseerd door te schudden en, ter voorkoming van
microbiële afbraak van acrylaat, in 2 ml Eppendorf-cupjes ingevroren bij -20 °C tot de
analyse.

De concentratie acrylaat in de monsters werd gemeten door middel van 'high-
performance liquid chromatography' (HPLC), zoals beschreven door Osinga et al. (1996).
Na ontdooien werden de monsters echter niet gefiltreerd maar 10 minuten gecentrifugeerd
in een Eppendorf-centrifuge bij 14 * 10 rpm, waarna het supernatant in nieuwe cupjes werd
overgegoten. Verder werd 0.85 % (v/v) fosforzuur in demiwater gebruikt als loopvloejstof;
deze was aangezuurd om dissociatie van acrylzuur te voorkomen, aangezien er wordt
gedetecteerd op acrylzuur (Osinga et al. 1996). De loopvloeistof werd gefiltreerd over een
Whatman GF/F filter in plaats van over een 0.2 jm cellulose-acetaat filter, en in plaats van
100 /21 werd steeds 50 /21 monster geInjecteerd in de HPLC. Verder werd gecalibreerd op 10
/.LM MERCK acrylzuur of natriumacrylaat in milli-Q of demiwater, gemeten tegelijk met de
andere monsters of afkomstig uit een vorige meting. Het gebruikte protocol staat ook in de
Appendix.
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Methodologische controle van de acrylaatbepaling

Aanzuren rot pH 2. Om na te gaan of tot 0.85 % (v/v) aanzuren met fosforzuur vol-
doende is om zowel de monsters als de loopvloeistof op een pH van 2 of lager te brengen,
werd de pH gemeten van respectievelijk 0.17, 0.85, 1.7 en 8.5 % (v/v) fosforzuur in
demiwater.

Remming van DMSP-lvase. Daarnaast werd onderzocht in hoeverre het aanzuren van
de monsters de omzeuing van DMSP in DMS en acrylaat tegengaat, door 5 monsters van een
culture van Ingmar3 na schudden elk op een verschillende manier te behandelen en vervol-
gens de concentratie acrylaat in triplo te meten. Monster 1 werd op normale wijze behandeld
door 0.85 % (v/v) fosforzuur toe te voegen; aan monster 2 werd 10 M DMSP (10 % (v/v)
100 jAM DMSP.HCI) en 0.85 % (v/v) fosforzuur toegevoegd; niks werd toegevoegd aan
monster 3; aan monster 4 werd 1 M NaOH toegevoegd opdat alle DMSP zou worden
omgezet in acrylaat en DMS (Dacey en Blough 1987), en na goed schudden 1 M HC1; aan
monster 5 werd 10 jAM DMSP en 1 M NaOH toegevoegd, en na schudden 1 M HC1.

Sneiheid van omzetting DMSP. Om te achterhalen hoe snel DMSP wordt omgezet
voor aanzuren, is aan 3 monsters van Ingmar3 op verschillende tijdstippen na schudden
(respectievelijk 0, 30 en 90 mm) 0.85 % (vlv) fosforzuur toegevoegd en vervolgens de
concentratie acrylaat in duplo bepaald.

Ifking van de HPLC met hode. Om de nauwkeurigheid van de arylaatmeting te
achterhalen werden verschillende concentraties MERCK acrylzuur in demiwater (oplopend
van 0 tot 10 jAM) in duplo gemeten op de HPLC (waarvan de Rosil C18 SjA HL kolom korte
tijd na de ijking is vervangen).

Experiment 1: localisatie van acrylaat in de kolonie

Bepaling van eventuele verrzjking van acrvlaat in de kolonie
In de eerste proef zijn van 2 cultures, respectievelijk behorend tot stammen Ingmar3

en Louis2, acrylaatbepalingen gedaan aan een Whatman GF/C gefiltreerd monster, een totaal-
monster en een monster waarvan, na enkele uren uitzakken van de kolonies, 66 % (Louis2)
of 83 % (Ingmar3) van het volume werd afgepipetteerd; in geval van verrijking zouden de
3 monsters in deze volgorde een toenemende concentratie acrylaat te zien moeten geven.

In de tweede proef werden van een culture van stam Louis2 verschillende aantallen
bolvormige kolonies van ongeveer dezelfde grootte uitgesorteerd volgens de methode van van
Rijssel et a!. (in voorb.); na aanvulling met Whatman GF/D filtraat tot een vast volume werd
voor elk aantal de concentratie acrylaat bepaa!d. In geval van verrijking zouden monsters met
een groter aantal kolonies een hogere concentratie acrylaat moeten bevatten.
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Localisatie van acrylaat in de kolonie
Voor elke groottekiasse (d = 0.25 tot 7 mm) werden meerdere aantallen uitsluitend

bolvormige kolonies overgebracht in Eppendorf-cupjes zoals beschreven door van Rijssel et
a!. (in voorb.). Elk monster werd aangevuld met Whatman GF/F fi!traat tot een vast volume
(meestal 1 ml) en ingevroren tot de acrylaathepaling, evenals enkele monsters met alleen
GF/F filtraat; voor aanvang van de proef was al 25 /11 85 % (v/v) fosforzuur aan alle cupjes
toegevoegd. Het aantal nmol acrylaat per kolonie werd vervolgens voor elk monster berekend
door van de gemeten acrylaatconcentratie (in tM) de gemiddelde acrylaatconcentratie in het
GF/F filtraat af te trekken, dit getal te vermenigvuldigen met het aantal ml en dan te delen
door het aantal kolonies in het betreffende monster; op die manier werd voor elke grootte-
Masse een aantal waarden (nmol acrylaat/kolonie) berekend.

Als het acrylaat zich in het lumen van de kolonie zou bevinden, zou de hoeveelheid
acrylaat rechtevenredig moeten toenemen met de inhoud van de kolonie; dit zou zich dan
uiten in een richtingscoefficient van ± 1 bij uitzetten van log(nmol acrylaat/kolonie) tegen
!og(1a1 kolonie-inhoud). Als het acry!aat zich daarentegen alleen in de mucusrand of in de
cellen zou bevinden, zou de hoeveelheid acrylaat rechtevenredig moeten toenemen met het
opperviak van de kolonie. De richtingscoefficient bij uitzetten van log(nmol acrylaat/kolonie)
tegen log(pi kolonie-inhoud) zou in dat geval ± 0.67 bedragen (van Rijssel et a!. in voorb.).

Bovengenoemde proef werd zowe! met 3 verschillende cultures van stam Louis2
uitgevoerd, zonder dat daarvan de autofluorescentie is gemeten, als met cultures (1 per stam)
van Ingmar3, Ingmar-xenisch en Plymouth; van deze cultures werd we! de autofluorescentie
van chlorofyl in aceton-extract gemeten (Janse et al. 1996b) om een indruk te krijgen van de
groeifase op het moment van de proef. Tijdens één van de proeven met stam Louis2 is 20
m filtraat i.p.v. GF/F filtraat gebruikt om de cupjes aan te vullen, vanwege het grote aantal
losse cellen in de culture (aangezien tijdens het uitsorteren van de kolonies deze cellen in de
cupjes terecht komen, moest ook aangevuld worden met filtraat dat die cellen zou bevatten).
Om te achterhalen of de 2 filtreer-methoden vergelijkbaar zijn, zijn acrylaatbepalingen (n =
4) gedaan aan beide typen filtraten van 6 dagen oude cultures van Ingmar3 en Louis2.

Experiment 2: concentratie acrylaat tij dens groei van axenische cultures

Ter bepaling van de bruto acrylaatproductie gedurende de groei, zonder eventuele
bacteriële consumptie van acrylaat, werd van verscheidene axenische Phaeocystis-cultures in
batch de acrylaatconcentratie voor elke dag van de groei bepaald. Dit werd gedaan voor
zowel een totaa!monster als een onder zwaartekracht gefiltreerd monster, waarin zich alleen
medium zou moeten bevinden; de Whatman GF/F filters werden in de tweede groeiproef
voor gebruik 12 h verhit bij 550 °C. De biomassatoename werd gevolgd door meting van
de autofluorescentie (Janse et a!. 1996b) van het totaalmonster en in de eerste groeiproef op
sommige dagen ook door telling van de algencellen, met behulp van Utermöhl sedimentatie
(Utermöhl 1958). Na de proeven werden de cultures getest op bacteriële contaminatje met
Hoechst k!eurstof nr. 33258, door middel van fluorescentie-microscopie (Paul 1982).
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De eerste groeiproef werd uitgevoerd met 3 cultures, respectievelijk van stam
Ingmar3, Louis2 (beide kolonievormend) en Phaeocystis axenisch (een niet-kolonievormende
stam). In de tweede groeiproef, uitgevoerd met cultures van stam Ingmar3 (Ingmar3A en
Ingmar3B), Louis2 (Louis2A en Louis2B) en Phaeocystis axenisch, werden behalve de
autofluorescentie en concentratie acrylaat ook de concentratie DMS en concentratie DMSP
+ DMS gemeten in het totaalmonster en het GF/F gefiltreerde monster, aismede de concen-
tratie DMSP + acrylaat in het totaalmonster.

DMS en DMSP + DMS werden gaschromatografisch bepaald zoals beschreven door
Stefels en van Boekel (1993), behalve dat monsters van 5 ml werden genomen; omdat de
evenwichtsconstante tussen opgelost en gasvormig DMS is bepaald bij pH 13, moest de
concentratie DMS met een factor 1.4 worden gecorrigeerd. Na analyse van DMSP + DMS
(als inmiddels alle DMSP was omgezet tot DMS en acrylaat) werd 0.2 1 32.6 M HC1 toege-
voegd en vervolgens de concentratie DMSP + acrylaat gemeten als acrylaat op de HPLC.
Al deze metingen werden gedaan om de aanname te testen dat acrylaat alleen afkomstig is
van splitsing van DMSP, door na te gaan of de concentratie acrylaat overeenkwam met de
concentratie DMS; deze vergelijking kan zowel direkt (DMS en acrylaat) als indirekt (DMSP
+ DMS en DMSP + acrylaat) worden uitgevoerd. Bovendien kan door deze vergelijkingen
een indruk verkregen worden van de uitwisselbaarheid van beide meetmethodes.

Daarnaast is in de tweede groeiproef van de 4 kolonievormende cultures op meerdere
dagen het relatieve volume van de kolonies bepaald, uitgedrukt in d kolonie per ml culture,
door in een 5 of 10 ml monster van elke grootteklasse het aantal kolonies te bepalen (van
Rijssel et al. in voorb.). Zo werd geprobeerd de concentratie acrylaat per eenheid biovolüme
te volgen gedurende de groei.

Experiment 3: bacterieremmende concentraties acrylaat

Proefopzet
Om te achterhalen welke concentratie acrylaat bij neutrale pH nog groeiremmend

werkt op bacteriën die (al dan niet van nature) rond Phaeocystis voorkomen, zijn groei-
proeven uitgevoerd met een aantal mengcultures en 1 reinculture bacteriën in batch. Aan rijk
medium werd acrylaat toegevoegd zodat logaritmisch oplopende concentraties (1 M t/m 1
M) werden verkregen. De te testen bacterieculture werd eerst maximaal 48 h bij 12 °C
voorgekweekt op rijk medium zonder acrylaat, opdat bacteriën zich metabolisch konden
adapteren aan het rijke medium. Vervolgens werd elke concentratie acrylaat (en rijk medium
zonder acrylaat) in duplo beënt en onder de genoemde condities weggezet, waarbij de
optische dichtheid (OD) bij 430 nm regelmatig werd gemeten met behulp van een UC200S
Vitatron gedurende maximaal 15 h (van deze 0D410-waarden werd voor iedere reageerbuis
de blanco-waarde van de onbeënte oplossing afgetrokken); 10 tot 15 h na de proef werd een
eind-OD gemeten.
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Door log(0D430) uit te zetten tegen de tijd in minuten wordt een sigmoIdale curve
verkregen, waarvan het gedeelte met de grootste richtingscoefficient de exponentiele groeifase
voorstelt. Door op dit gedeelte van de curve een lineaire regressie uit te voeren en de
richtingscoefficient hiervan met de factor (60 * ln(10)) te vermenigvuldigen, wordt de
maximale groeisnelheid 1L per uur verkregen.

Statistiek
Maximale groeisnelheden op elke concentratie acrylaat werden vervolgens onderling

vergeleken door middel van 'one way Analysis Of Variance'(AOV). Als alleen werd getest
of 2 gemiddelde groeisnelheden significant van elkaar verschilden, werd gebruik gemaakt van
de '2 sample t-test' (met v = n1 + n2 - 2; a1 = 2 maar onbekend); als significantie-niveau
p werd a(1) of a(2) genomen voor respectievelijk 1- of 2-zijdig testen. Als H0 werd steeds
genomen dat er geen verschil tussen groeisnelheden was; deze werd significant verworpen
bij p < 0.05. Alle statistische berekeningen werden uitgevoerd met behuip van het
computerprogramma SX.

Gebruikte oplossingen en bacteriecultures
Rijk medium werd bereid door basismedium ('ABSW', zie de Appendix) aan te vullen

ofwel met 0.05 % DIFCO Casamino Acids, 0.05 % BBL gistextract en 10 mM glucose
monohydraat (gemerkt als 'RMl '), of met 0.02 % DIFCO Casamino Acids en 0.02 % BBL
gistextract (gemerkt als 'RM2'). De verschillende concentraties acrylaatwerden bereid door
aan rijk medium een bepaald volume toe te voegen van gesteriliseerde oplossingen acrylaat
in demiwater. De gebruikte acrylaatoplossingen waren gemerkt als 'Z-' (met natriumacrylaat
en geautoclaveerd), 'Z +' (ook met natriumacrylaat en filter-gesteriliseerd over 0.2 m
Satorius filters) en 'V' (met vloeibaar MERCK acrylzuur, aangeloogd tot ± pH 7 met 10 M
NaOH en filter-gesteriliseerd). Van de oplossing acrylaat V, gebruikt bij bereiding van de
hoogste concentraties, moest een zodanig volume aan rijk medium worden toegevoegd dat
verdunning optrad van rijk medium (tot 88.3 % (v/v) bij 500 mM). Om te achterhalen of dit
van invloed was op de m' is deze ook bepaald voor een oplossing van 11.7 % (v/v)
demiwater in rijk medium zonder acrylaat (gemerkt als 'O-v'). Van elke concentratie acrylaat
(Z+ en V) is na bereiding een monster genomen dat werd gemeten op de HPLC, om te
testen of elke concentratie juist bereid was.

De eerste proef werd uitgevoerd met een mengculture bacteriën afkomstig van
Phaeoystis-stam Ingmar-xenisch, waarbij echter geen blanco-waarden werden gemeten. In de
tweede proef, uitgevoerd met een mengculture van stam Louis-xenisch, waren de
concentraties acrylaat van 1 jM t/m 10 mM van het type Z- en die van 100 mM en 1 M van
het type V (type V was in deze proef echter nog niet op een neutrale pH gesteld; na de proef
werd de pH gemeten van enkele Z- en V concentraties). Als rijk medium werd in deze proef
RM1 gebruikt, voor de hierop volgende proeven was dit steeds RM2. In de derde proef werd
een reinculture getest, afkomstig van de uit Louis-xenisch geIsoleerde stam L4. Om voor de
verschillende bereidingswijzen van concentraties acrylaat een eventueel verschil in te
achterhalen, werden in de derde proef de volgende concentraties getest: 0, 0-v, 1 M tIm 10
mM (Z+), 100 M, 1 mM en 10 mM (Z-) en 1, 10, 100 en 500 mM (V).
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Voor de 2 laatste proeven zijn geen Z- concentraties meer gebruikt. De vierde
bacterieculture (MD1 genoemd) betrof een mengpopulatie uit het Marsdiep, gemonsterd op
24 april 1996 net na aanvang van de jaarlijkse Phaeocystis-bloei; ongeveer 30 dagen (de
precieze datum viel niet meer te achterhalen) na deze proef zijn van de concentraties 1 1zM
t/m 1 mM (Z +) monsters aangezuurd en gemeten op de HPLC. De laatste geteste
mengculture is culture MD2, eveneens afkomstig uit het Marsdiep en gemonsterd op 8 mei
1996, net na het hoogtepunt van de bloei.

Experiment 4: ophoping van een op acrylaat groeiende bacterie

Na de groeiproeven met axenische Phaeocystis-cultures in experiment 2, was het de
oorspronkelijke opzet om vervolgens groeiproeven met deze cultures uit te voeren na
toevoegen van een reinculture bacteriën, die acrylaat als enige koolstof- en energiebron zou
kunnen gebruiken. Op die manier zou kunnen worden achterhaald (door zowel de bacteriële
dichtheid als de concentratie acrylaat gedurende de groei te volgen) of acrylaat voor bacteriën
beschikbaar is, en dus ook of bacteriën die niet in staat zijn om op acrylaat te groeien erdoor
geremd kunnen worden. Voor dit doel is getracht uit xenische Phaeocystis-stammen (Ingmar-
xenisch, Louis-xenisch en Plymouth) bacteriën op te hopen en rein te kweken die op acrylaat
kunnen groeien. Een tweede reden hiervoor was dat het aantonen van dergelijke bacteriën
in stammen van Phaeocystis zou kunnen impliceren dat er op die bacteriën selectie heeft
plaatsgevonden in de loop der tijd, jets wat op zichzelf al zou wijzen op beschikbaarheid van
acrylaat voor bacteriën.

Als medium werd 'ABSW' basismedium gebruikt (zie Appendix), aangevuld met
acrylaat (van het type Z-, Z+ of V; type V was echter niet op een neutrale pH gesteld) tot
5 mM. Ter verkrijging van agarplaten werd 15 tot 20 gIl DIFCO agar of DIFCO Agar Noble
aan de 'major salts' oplossing toegevoegd; na autoclaveren werden alle mediumcomponenten
(inclusief acrylaat) hieraan toegevoegd voor afkoeling onder 50 °C, zodat 20 ml platen
gegoten konden worden. Deze agarplaten (met acrylaat Z- of Z +), aismede erlenmeyers en
reageerbuizen met vloeibaar medium (met acrylaat V of Z-), werden na bestrijken c.q.
beenting bij 4 °C of 30 °C in het donker weggezet. Bacteriële dichtheid werd bepaald
volgens de methode van Paul (1982); voor acrylaatbepalingen op de HPLC werd 5 mM
medium eerst 500 x verdund met demiwater. Het precieze verloop van Experiment 4 staat
verder in de Resultaten beschreven.
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RESULTATEN

Methodologische controle van de acrylaatbepaling

Aanzuren tot pH 2. Uit Tabel 1 blijkt dat toevoegen van 0.85 % (v/v) fosforzuur
afdoende is om een monster op een pH van 2 of lager te brengen; zelfs als maar 0.17 %
fosforzuur wordt toegevoegd is de pH al 2.3.

Remming van DMSP-lvase. Uit Tabel 2 valt op te maken in hoeverre het aanzuren van
de monsters tot pH � 2 de omzetting van DMSP tot acrylaat en DMS tegengaat (opdat de
concentratie acrylaat die wordt gemeten met deels omgezet DMSP betreft); de autofluores-
centie van culture Ingmar3B was op het moment van monsteren gelijk aan 173.1. Het belang-
rijkste resultaat van deze proef is het zeer kleine verschil in acrylaatconcentratie tussen
monster 1 (standaard aangezuurd) en monster 2 (eveneens aangezuurd, maar met 10 jM
toegevoegd DMSP); dit verschil is niet significant (t-test, p > 0.2). Verder vail op dat de
gemiddelde concentratie acrylaat in monster 3, waaraan niets werd toegevoegd, 2.2 j.M
hoger is dan de concentratie in het aangezuurde monster 1; de concentratie in monster 3
verschilt niet significant (t-test, p > 0.5) van die in monster 4 (aan dit monster is bog
toegevoegd, zodat alle in het monster aanwezige DMSP zou moeten zijn omgezet tot acrylaat
en DMS). Abs monster 4 tensbotte wordt vergeleken met monster 5 (dat is aangeloogd na het
toevoegen van DMSP tot 10 /LM, zodat behalve de a! in het monster aanwezige DMSP ook
de toegevoegde DMSP zou moeten zijn omgezet tot acrylaat), valt op dat de gemiddelde
gemeten concentraties 11.9 tM van elkaar verschillen.

Sneiheid van omzetting DMSP. De gemiddelde gemeten acrylaatconcentratie blijkt toe
te nemen naarmate banger wordt gewacht met aanzuren, en daarmee ook de geschatte
concentratie DMSP die op een bepaa!d moment is omgezet (Tabel 3); deze concentratie
omgezet DMSP is geschat door van de gemeten acrylaatconcentratie de concentratie op t =
0 af te trekken (onder de aanname dat direkt na het schudden nog geen DMSP is omgezet).

IJking van de HPLC methode. De richtingscoefficient van de ijklijn in Fig. 4 is gelijk
aan 1, wat wijst op een zeer goede correlatie tussen de gepipetteerde en gemeten concentra-
ties acrylaat; van de lineaire regressie door de meetpunten is r2 gelijk aan 0.9997 zodat de
betrouwbaarheid van de berekende richtingscoefficiënt zeer hoog is. Verder valt op dat de
ijkbijn ook goed overeenkomt met de meetpunten voor de laagste concentraties.
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Tabel 1. Aanzuren tot pH 2. Afnemende pH naarmate meer fosforzuur wordt toegevoegd.

% fosforzuur
(v/v)

pH

0.17 2.3

0.85 1.7

1.7 1.4

8.5 0.8

Tabel 2. Remming van DMSP-lyase. Gemiddelde (n=3) en SD van gemeten concentraties acrylaat na 5
verschillende behandelwijzes van een monster van Phaeocystis-stam Ingmar3.

Monster fosforzuur
(0.85 %
v/v)

DMSP (10
tM)

NaOH
(1 M) -
HCI
(1 M)

[Acrylaat]
(jtM)

gemiddeld SD

1 + - - 3.9 0.2

2 + + - 4.0 0.1

3 - - - 6.2 0.3

4 - - + 6.4 0.0

5 '- + + 18.3 0.9

Tabel 3. Sneiheid van omzetting DMSP. Gemiddelde (n=2) en SD van gemeten concentraties acrylaat, en
geschatte concentratie omgezet DMSP, voor 3 tijdstippen van toevoegen van 0.85 % (v/v) fosforzuur na schudden
van een monster van Ingmar3.

Moment van
aanzuren
(mm)

[Acrylaat]
(SM)

gemiddeld SD

[omgezet
DMSP}
(SM)

t=0 4.7 0.2 0

t = 30 5.1 0.1 0.4

t = 90 5.4 0.2 0.7
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Figuur 4. Ijklijn van acrylaatbepaling op de HPLC (Y = 0.996 * X + 0.02: r2 = 0.9997).

Experiment 1: localisatie van acrylaat in de kolonie

Bepaling van eventuele verriiking van acrvlaat in de kolonie
In de eerste proef werd voor culture Ingmar3 geen acrylaat gemeten in zowel het

GF/C gefiltreerde monster als het totaalmonster, en een concentratje van gemiddeld 0.4 M
in het met kolonies verrijkte monster. Ook voor culture Louis2 werd in het GF/C gefiltreerde
monster geen acrylaat gemeten, maar in het totaalmonster was de gemiddelde concentratie
2.8 M en in het met kolonies verrijkte monster 3.0 jM.

In de tweede proef kon een Iineaire relatie worden afgeleid (Fig. 5) tussen de gemeten
concentratie acrylaat en het aantal kolonies (alle van dezelfde grootte). Beide proeven wijzen
er dus op dat acrylaat geconcentreerd in de kolonies aanwezig is ten opzichte van het
omringende medium.

Localisatie van acr,laat in de kolonie: P/zaeocystjs-stam Louis2
Om de precieze locatie van het acrylaat binnen de kolonie te achterhalen zijn met stam

Louis2 vervolgens 3 proeven uitgevoerd; tijdens deze proeven is echter geen autofluores-
centie gemeten, zodat niet bekend is in welke fase van de groei de gebruikte cultures zich
op het moment van de proef bevonden.

Als voor de eerste proef (n = 11) log(nmol acrylaat/kolonie) wordt uitgezet tegen
1og(.d kolonie-inhoud), is de richtingscoefficient van de lineaire regressie gelijk aan 0.31
(Fig. 6A); voor de tweede proef (n = 18) en derde proef (n = 19) is dit respectievelijk 0.47
(Fig. 6B) en 0.69 (Fig. 6C). Voor de derde proef is het aantal nmol acrylaat per kolonie
tevens niet-logaritmisch uitgezet tegen zowel kolonie-inhoud (Fig. 7) als tegen kolome-
opperviak (Fig. 8); hieruit blijkt, zoals in Materiaal en Methoden reeds is besproken, dat een
richtingscoefficient van ± 0.67 (Fig. 6C) duidt op een lineair verband tussen hoeveelhejd
acrylaat per kolome en kolonie-opperviak, met kolonie-inhoud.
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Figuur 6. Invloed van de grootte van de uitgesorteerde kolonies op de hoeveelheid acrylaat per kolonie, voor
de 3 proeven met de axenische siam Louis2; ult de richtingscoefficienten Ican worden afgeleid dat de hoeveelhejd
acrylaat Iineair is gerelateerd aan kolonie-opperviak. A. Voor de eerste proef (n = 11) is de vergelijking van de
lineaire regressie: Y = 0.309 * X - 1.01, met r2 = 0.659. B. Voor de tweede proef (n = 18) is dit: Y = 0.470* X - 0.98, met r2 = 0.955. C. Voor de derde proef (n = 19) is de vergelijking: Y = 0.687 * X - 1.39, met r2 =
0.924.
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Figuur 5. Toename van de gemeten concentratie acrylaat met toenemend aantal uitgesorteerde kolonies, alle
van dezeifde grootte (Y = 0.117 * X - 0.08; r2 = 0.957 1).
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Figuur 7. Niet-lineair verband tussen de kolonie-inhoud en de hoeveelheid acrylaat per kolonie voor de derde
proef met stain Louis2.
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Figuur 8. Lineair verband tussen het kolonie-opperviak en de hoeveelheid acrylaat per kolome voor de derde
proef met sum Louis2 (Y = 0.006 * X + 0.08; r2 = 0.839).

Als op grond van de gevonden richtingscoefflcienten wordt aangenomen dat het
acrylaat homogeen over de mucusrand is verdeeld (zie ook Discussie), kan een concentratie
acrylaat voor deze mucusrand worden berekend. [acrylaat}11 genoemd. Dit is gedaan door
het berekende aantal nmol acrylaat per kolonie te delen door het 'schilvolume' (het volume
van de mucusrand) van de betreffende groottekiasse. Bij de berekemng van dit schilvolume
is steeds uitgegaan van een constante dikte van de mucusrand, ni. 7 .tm; als een kieinere of
grotere dikte zou worden aangenomen, zou gemiddeld een repectievelijk hogere of lagere
[acrylaatJ11 worden berekend (Fig. 9). De berekende [acrylaat}SChII blijkt voor de eerste en
tweede proef hoger te zijn bij een kleinere kolome-in1oud (Fig. 1OA en B); dit is met of in
mindere mate het geval voor de derde proef (Fig. bC). Gemiddeld is [acrylaat]511 voor de
eerste proef gelijk aan 10.0 mM (SD = 12.4); dit hoge gemiddelde wordt met name
veroorzaakt door de zeer hoge waarden in grootteklasse 0.008 il (d = 0.25 mm). Voor de
tweede en derde proef is de gemiddelde [acrylaatJ5 gelijk aan respectievelijk 3.5 mM (SD
= 1.8) en 1.3 mM (SD = 0.4).
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Figuur 10. Afname van de berekende [acry1aat]WhI met toenemende grootte van de uitgesorteerde kolonies
voor (A) de eerste en (B) de tweede proef met stam Louis2: deze amname is niet of nauwelijks waarneembaar (C)
voor de derde proef.
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Figuur 9. Invloed van de aangenomen dikte van de mucusrand op de berekende [acry1aat]1, voor de derde
proef met stam Louis2.
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Opvallend is dat een zeer hoge acrylaatconcentratie werd gemeten (gemiddeld 3.3 jIM)
in het filtraat waarmee de monsters in de derde proef werden aangevuld. Deze concentratie
kan ook indirect worden geschat door de acrylaatconcentraties per groottekiasse tegen het
aantal kolonies van die kiasse uit te zetten, en vervolgens het snijpunt van de lineaire
regressie met de y-as te bepalen (zie Fig. A. 1A tim C in de Appendix; gemiddeld is de zo
geschatte filtraat-concentratie 3.0 jtM). Juist in deze derde proef is 20 jm filtraat i.p.v. GF/F
filtraat gebruikt. In een controleproef werden in 20 m filtraat hogere gemiddelde acrylaat-
concentraties gemeten (0.1 en 2.6 jM voor cultures van Ingmar3 en Louis2 respectievelijk)
dan in GF/F filtraat (0 en 1.0 M respectievelijk). Het verschil tussen beide typen filtraten
is groter voor de culture van Louis2, terwiji die culture ook veel meer losse cellen bevaue
dan de culture van Ingmar3.

Localisatie van acrvlaat in de kolonie: overige Phaeocvstis-stammen
Tijdens de volgende proeven. uitgevoerd met stammen Ingmar3, Ingmar-xenisch en

Plymouth, is we! de autofluorescentie gemeten om een indicatie te krijgen van de groeifase
op het moment van de proef. Vanwege de lage steekproefgroottes zijn de resultaten van
iedere proef alleen zichtbaar in de Appendix (figuur A.2 t/m A.6) en in Tabel 4; ook de
resultaten voor stam Louis2 staan in label 4 kort samengevat. De richtingscoefficient van
de lineaire regressie (bij uitzetten van log(nmol acrylaatikolonie) tegen log(pi kolonie-
inhoud)) is voor geen enkele proef groter dan 0.70; voor de tweede proef met stam Ingmar3
(n = 4) is de richtingscoefficient echter negatief, en voor de proef met stam Ingmar-xenisch
(n = 4) zeer klein (0.04). Voor alle uitsorteerproeven is een [acrylaat]11 berekend die ligt
tussen de 1 en 10 mM. Verder is er geen significant verschil in de gemiddelde [acrylaat}11-
waarden tussen de xenische en axenische stammen (t-test, p > 0.2). lenslotte blijkt er een
rechtlijnig verband te zijn (r2 0.8974) tussen de berekende [acrylaat]11 en het snijpunt van
de lineaire regressie met de y-as (bij uitzetten van log(nmol acrylaat/kolonie) tegen log(pJ
kolonie-inhoud)), als alleen lineaire regressies met r2 > 0.90 worden gebruikt (Fig. 11). De
vergelijking hiervan is:
[Acrylaat]11 = 4.46 * (b-waarde !ineaire regressie) + 7.65.
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Tabel 4. Voor alle proeven die zijn uitgevoerd om acrylaat in de kolonie te localiseren zijn vermeld: de
gebruikte Phaeocysris-stam, de autofluorescentie van chiorofyl-extract op het moment van de proef, de
steekproefgrootte n, en van de lineaire regressie (bij uitzetten van Iog(nmol acrylaat/kolonie) tegen 1og(1 kolonie-
inhoud)) de richtingscoefficient a, het snijpunt met de y-as b en r2, en verder de berekende [acry1aat]1 (gemiddelde
en SD).

E

0

>.
0

Stam Autofi. n un.
reg.

a b r2

[acr}SChII

(mM)

gem. SD

Louis2 ? 11 0.31 -1.00 0.659 10.0 2.4

Louis2 ? 18 0.47 -0.98 0.955 3.5 1.8

Louis2 ? 19 0.69 -1.39 0.924 1.3 0.4

Ingm.3 5.8 3 0.70 -0.93 0.998 3.4 0.2

Ingm.3 265.9 4 - + ? 5.4 3.6

Plym. 25 3 0.70 -1.08 0.986 2.5 0.5

Plym. 111 3 0.40 -1.19

0.04 -1.40

0.906 2.7 1.5

[_Ingmx
304.2 4 0.033 4.3 3.1

5

4

3

2

0
-1.50 1.40 130 .1.20 1.10 .1.00 .0,90 080
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Figuur 11. Toename van de berekende [acrylaat],ChII met een toenemende b-waarde van de lineaire regressie
zoals in Fig. 6. Uit Tabel 4 zijn alleen b-waarden van Iineaire regressies gebruikt met r2 > 0.90. Y = 4.45 * x
+ 7.65; r2 = 0.8974.
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Experiment 2: concentratie acrylaat tijdens groei van axenische cultures

Na de eerste groeiproef bleek dat de cultures Ingmar3 en Louis2 nog steeds axenisch
waren (Phaeocystis axemsch werd met getest). Wel waren veel kleine fosfaatpartikels te zien
in culture Louis2. Verder bleken de gemeten acrylaatconcentraties in de GF/F gefiltreerde
monsters met bruikbaar: de concentratie was vaak groter dan die in het totaalmonster en ver-
toonde bovendien grote dagelijkse schommelingen. In de tweede groeiproef werden filters
voor gebruik verhit en waren de in het filtraat gemeten concentraties wel bniikbaar. Na
afloop van die tweede proef bleken de cultures Louis2A, Louis2B en Ingmar3A met bacteriën
geInfecteerd te zijn; van dezelfde cultures is ook de meting van concentraties acrylaat en
acrylaat + DMSP mislukt doordat de HPLC 2 x tijdelijk defect was. Van de met
geInfecteerde cultures worden de resultaten in de 2 proeven hier per stam vermeld.

Stam Louis2
In de eerste groeiproef nam de acrylaatconcentratie in het totaalmonster toe van 0 iM

ongeveer halverwege de exponentiele groeifase tot 5.3 jM in de stationaire fase (Fig. 12).
De grootste dagelijkse productie van acrylaat (1.8 jzM) werd gemeten van dag 13 op dag 14,
al in de stationaire fase. Voor de 4 dagen in de exponentiële fase dat zowel de
autofluorescentie als celdichtheid werden bepaald zijn deze waarden als ijklijn tegen elkaar
uitgezet in Fig. 13. De vergelijking van de lineaire regressie (r2 = 0.9937) is:
Autofluorescentje = 0.40 * Celdichtheid (in 106 cellenll) + 10.83.

Van de geInfecteerde cultures Louis2A en Louis2B uit de tweede proef worden hier
alleen de biovolume-metingen gepresenteerd (Tabel 4); alleen voor culture Louis2A was
gedurende de groei een duidelijke verschuiving naar grotere kolonie-diameter waarneembaar.

1000, 10

r •.! 100 •
•

O •4) —
10 (5o (5

4

4

2 —

'0
0 5 10 15 20

Figuur 12. Oplopende concentratie acrylaat gedurende de groei van de axenische culture Louis2; • =
autot'luorescentie van chlorofyl-extract4 = acrylaatconcentratje in het totaalmonster.
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Figuur 13. IJklijn van de axenische stam Louis2 om de autofluorestie van chiorofyl-extract om te rekenen naar
de celdichtheid (Y = 0.398 * X + 10.83; r2 = 0.9937).

Stam Ingmar3
In de eerste proef werd door deze stam later met de acrylaatproductie begonnen en

ook een hogere eindconcentratie bereikt dan door stam Louis2: de acrylaatconcentratie inhet
totaalmonster nam toe van 0 /LM halverwege of eind exponentiele fase tot 6.4 j.M in de
stationaire fase (Fig. 14). Verder is de vergelijking van de ijklijn (n = 5; r2 = 0.9907) in
Fig. 15:
Autofluorescentie = 0.74 * Celdichtheid (in 106 cellenJl) + 8.29.

De belangrijkste resultaten van de tweede groeiproef, uitgevoerd met culture
Ingmar3B, zijn zichtbaar in Fig. 16. De concentratie acrylaat in het totaalmonster nam toe
van 0.2 M tot 8.8 M op de laatste meetdag van de proef, met de grootste stijging halver-
wege de exponentiële fase en een lineaire toename gedurende de stationaire fase. De
acrylaatconcentratie in het GF/F filtraat vertoonde de grootste stijging pas in de stationaire
fase en nam toe van 0.1 M tot 7.8 /.LM op de laatste dag. Opvallend zijn de hoge
concentraties acrylaat die op dag 1 werden gemeten (2.9 en 3.4 jtM voor het filtraat en
totaalmonster respectievelijk); een dag later werden echter concentraties gemeten van 0.1 en
0.3 M. Gemeten concentraties DMS, DMSP + DMS en DMSP + acrylaat in het
totaalmonster (behalve DMS met in Fig. 16 uitgezet) vertoonden geen beginpiek en waren
respectievelijk 0, 0.1 en 1.2 ,ttM op dag 1. Wat verder erg opvalt is dat concentraties DMS
in het totaalmonster nagenoeg gelijk!iepen met concentraties acrylaat in het filtraat (Fig. 16
en 17A; zowel in het totaalmonster (Fig. 17B) als in het filtraat (Fig. 17C) werd dus minder
DMS dan acrylaat gemeten. Concentraties DMSP + DMS en DMSP + acrylaat in het
totaalmonster kwamen echter we! met elkaar overeen (Fig. 18).
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Figuur 15. IJklijn van de axenische stam Ingmar3 om de
naar de celdichtheid (Y = 0.398 * X + 10.83; r2 = 0.9937).
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Figuur 14. Oplopende concentratie acrylaat gedurende de groei van de axenische culture Ingmar3; =
autofluorescentie van chlorofyl-extract, A = acrylaatconcentratie in het totaalmonster.
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Figuur 16. Oplopende concentraties acrylaat en DMS gedurende de groei van de axenische culture Ingmar3B;
• = autofluorescentie van chlorofyl-extract4 = acrylaatconcentratie in het totaalmonster, = acrylaatconceniratje
in het tiltraat, 0 = concentratie DMS in het totaahnonster. Het verschil tussen de concentratie acrylaat in het
totaalmonster en in het filtraat wordt kleiner gedurende de stationaire fase.
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komen goed met elkaar overeen (Y = 1.099 * X ± 0.07; r2 = 0.9746).
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De concentratie acrylaat die particulair is gebonden kan worden berekend door
de acrylaatconcentratie in het filtraat af te trekken van die in het totaalmonster; het
percentage particulair t.o.v. totaal acrylaat nam toe van 6 % op dag 4 (halverwege de
exponentiele fase) tot 78 % op dag 7 (begin stationaire fase) en nam weer af tot 12 % op de
laatste meetdag. Door de concentratie particulair acrylaat (uitgedrukt in /2M) te delen door
het relatieve biovolume (uitgedrukt in p1/mi) kan de verrijkte acrylaatconcentratie in de
'schil' (de mucusrand) of 'bol' (de hele kolonie) worden berekend, uitgedrukt in mM. Het
op grond van de biovolume-metingen berekende totale schilvolume nam gedurende de groei
toe tot 0.25 pl per ml culture, het totale boivolume tot 1.75 p1/mI (Fig. 19). Ondanks de
onnauwkeurigheid van de biovolume-metingen (uit Tabel 5 blijkt dat er zeer veel kolonies
waren met d < 0.25 mm, waardoor zowel de grootte ais het aantal geschat moesten
worden), kan door de 5 omcirkeide waarden in Fig. 19 een sigmoIdaie curve getrokken
worden. Ais deze 5 relatieve schilvolumes worden gebruikt om de concentratie acrylaat in
de mucusrand, [acryiaat]SChII te berekenen, wordt een zeer hoge waarde van 50.7 mM
verkregen in de mid-exponentiëie fase, die afneemt tot 10.2 mM in de stationaire fase (Fig.
20). Deze resultaten zijn moeiiijk in overeenstemming te brengen met die van Experiment
1 (Tabel 4).

Stam Phaeocvstis axenisch
In de eerste proef begon deze niet-kolonievormende culture pas na de derde beenting

(genomen als dag 0) te groeien. De concentratie acryiaat in het totaalmonster nam toe van
0 M halverwege de exponentiële groeifase tot 1.3 jM in het begin van de stationaire fase
(Fig. 21).

In de tweede groeiproef is tot langer in de stationaire fase doorgemeten: de
acrylaatconcentratie in het totaalmonster nam toe van 0.1 pM aan het begin van de groei tot
12.7 M op de laatste meetdag, met de grootste stijging aan het einde van de proef (Fig. 22).
De concentratie in het filtraat voigde ongeveer die in het totaalmonster en nam toe tot 12.1
/LM op de laatste dag. Zowel wat betreft het totaalmonster ais het fiitraat werden in deze
proef hogere acrylaatconcentraties bereikt door Phaeocystis axenisch dan door de kolo-
nievormende culture Ingmar3B. Verder werd er net als met die culture in het begin van de
groei een acrylaatpiek gemeten: de concentratie in het totaalmonster nam toe van 0.1 M tot
2.7 /.LM op dag 2, en weer af tot 0.4 M op dag 5. De op dag 2 gemeten concentraties DMS,
DMSP + DMS en DMSP + acrylaat waren echter 0.0, 0.2 en 0.3 /LM respectievelijk.
Daarnaast was de concentratie DMS die in het totaalmonster werd gemeten tijdens de hele
proef lager dan zowei de acrylaatconcentratie in het filtraat (Fig. 23A) als die in het totaai-
monster (Fig. 23B); ook in het fiitraat werd minder DMS dan acrylaat gemeten (Fig. 23C).
De concentratie DMSP + acryiaat tenslotte is lineair gerelateerd (r2 = 0.9493) aan de
concentratie DMSP + DMS, maar steeds iets lager (Fig. 28).
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label S. Biovolume-metingen tijdens de tweede groeiproef met stam Louis2 en stam Ingmar3. Cultures
Ingmar3A, Louis2A en Louis2B bleken na de proef met bacteriën geInfecteerd te zijn. Voor elke dag van de groei
en voor elke grootte-klasse (diameter in mm) is het aantal kolonies in 10 ml culture vermeld; tot kiasse 0.1 mm
werden alle kolonies < 0.25 mm gerekend. Geen kolonies = -.

Ing.3A 0.1
)

0.25 0.5 1 1.5 2 j 2.5
t=2 - - 2 3 - - -

t=3 - 1 - 2 - - -

t=4 - 2 - - 1 - -

t=5 132 4 - 1 - - -

t=6 277 51 2 5 - 1 -

t=7 315 55 31 7 4 - 1

t=8 264 88 58 30 6 - -

t=9 112 46 84 8 - - -

t=12 40 84 94 66 4 - -

Ing.3B 0.1 0.25 0.5 Ji 1.5 2 2.5
t=2 - 1 1 1 - - -

t=3 - - 1 3 . - - -

t=4 72 1 - - - - -

t=5 581 2 - 1 - - -

t=6 2112 48 5 - - - -

t=7 1476 100 12 1 - - -

t=8 4550 380 53 7 - - -

t=9 2132 520 120 8 - - -

t=12 3238 919 127 - - - -

Lo.2A 0.1 0.25 0.5 1 1.5 2 2.5
t=2 - 181 29 - - - -

t=3 - 226 38 1 - - -
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Figuur 19. Toename van het relatieve biovolume van de kolonies gedurende de groei van culture Ingmar3B:
• = autofluorescentie van chiorofyl-extract, A = bolvolume. A = schilvolume. Omcirkelde schilvolumes zijn
gebruikt bij berekening van [acry1aatJ.
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Figuur 20. Afname van de [acrylaat],11 bij de overgang van exponeniiële naar stanonaire fase; • =
autofluorescentje van chiorofyl-extract, 0 = [acrylaat],1. [AcrylaatjKhll-waarden zijn berekend op grond van
onnauwkeurige schilvolume-metingen.
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Figuur 21. Oplopende concentratie acrylaat gedurende de groei van de niet-kolonievormencie culture
Phaeocystis axenisch; • = autofluorescentie van chlorofyl-extract,4 = acrylaatconcentratje in het totaalmonster.
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Figuur 22. Oplopende concentraties acrylaat en DMS tijdens de tweede groeiproef met stam Phaeocystis
axenisch; 6 = autofluorescentje van chiorofyl-extract, , = acrylaatconcentratje in het totaalmonster, A =
acrylaatconcentrane in het filtraat, 0 = concentratie DMS in het totaalmonster. Het verschil tussen de concèntratje
acrylaat in het tota.almonster en in het filtraat is ongeveer constant.

34

I



(5
(5

0

Cl)

a
2

(5
(5

0

U)

a

3

2

0

(AcrylaatfiItraat (pM)

5

(5
(5

Cl)

0

2

(Acrylaatjtotaal (pM) (Acrylaat)filtraat (pM)

Figuur 23. De concentratie DMS neemt rechtevenredig toe met de concentratie acrylaat in culture Phaeocystis
axenisch; concentraties op dag 2 van de groei (0) zijn niet bij de Iineaire regressies gebruikt. A. Concentraties DMS
in het totaalmonster zijn lager dan concentraties acrylaat in het filtraat (Y = 0.607 * X + 0.09; r2 = 0.8535). B.
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Figuur 24. Concentraties DMSP + DMS en DMSP + acrylaat in totaalmonsters van culture Phaeocystis
axenisch komen goed met elkaar overeen (Y = 0.9761 * x + 0.36; r2 = 0.9493).
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Experiment 3: bacterieremmende concentraties acrylaat

Uit de meting van concentraties acrylaat op de HPLC bleek dat de oplossingen van
1 M en 10 tzM overeenkwamen met de concentratjes zoals ze waren bereid: het was echter
met mogelijk om concentraties � 100 pM nauwkeurig te meten, aangezien er werd gecali-
breerd op een 10 M standaard. Toch was duidelijk dat ook voor die concentraties het
opperviak van de gemeten pieken op de HPLC redelijk zou moeten overeenstemmen.

Een voorbeeld van een grafiek waarin gemeten 0D430-waarden logaritmisch zijn
uitgezet tegen de tijd is zichtbaar in Fig. 25. De maximale groeisnelheden van mengculture
MD2 op 10 M acrylaat, berekend op grond van de lineaire regressie door de meetpunten,
zijn 0.31 en 0.33 h' (overeenkomend met verdubbelingstijden van respectievelijk 2.2 en 2.1
h). In dit geval komen de duplo's dus goed overeen, de lagere groeisnelheid wijkt minder dan
5 % af van de hogere.
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Figuur 25. Groei van bacterie-culture MD2 uit het Marsdiep op rijk medium met 10 M acrylaat. Maximale
groeisnelheden werden berekend viade richtingscoefficienten van de lineaire regressies; =0.3 120 h, r2 = 0.9953
(•); = 0.3283 h, r2 = 0.9963 (•).

Mengculture Ingrnar-xenisch
Voor deze culture was het met mogelijk om een j te bepalen bij het logaritmisch

uitzetten van de gemeten 0D430-waarden tegen de tijd, aangezien er geen blanco-waarden
waren gemeten voor aanvang van de proef (de blanco-waarde is de 0D430 van het onbeënte
medium, die voor elke reageerbuis verschillend is).
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Mencu1ture Louis-xenisch
In de proef met deze culture werden OD4-waarden wel voor een blanco-waarde

gecorrigeerd. In de Appendix zijn voor elke acrylaatconcentratie de 0D430-waarden logarit-
misch uitgezet tegen de tijd (Fig. A.7A t/m H); de vermelde r2 van de lineaire regressie geeft
steeds een indicatie van de betrouwbaarhejd van de berekende jt,. Van de maximale
groeisnelheden die berekend zijn voor de concentraties t/m 10 mM, zijn de gemiddelden
afgebeeld in het staafdiagram in Fig. 26. Geen enkele waarde verschilt significant van de
overige waarden (AOV, p > 0.1). Bij de concentraties 100 mM en 1 M vond geen groei
plaats, maar aangezien deze aczylaat 'V' oplossingen (zie Materiaal en Methoden) een pH
bevatten van respectievelijk 3.5 en 2.8 (Tabel 6), zijn deze concentraties in Fig. 26 buiten
beschouwing gelaten. In de volgende proeven zijn acrylaatconcentraties van het type V steeds
op een neutrale pH gebracht.
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Figuur 26. Ma.ximale bacteriële groeisnelheden (gemiddelde ± SE) van mengculture Louis-xenisch op rijk
medium met oplopende concentraties acrylaat Z-, bij 12 °C.

Tabel 6. Afname van de pH in toenemende concentraties acrylaat van het type V (niet geneutraliseerd); in
acrylaat Z- oplossingen is er geen afname van de pH met toenemende concentratie.

_[acrylaat]
pH

Z- 100 /.LM 7.4
Z- 1mM 7.7
Z- 10mM 7.7

V 1mM 7.2

V 10mM 4.4
V 100mM 3.5

ViM 2.8
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8±einculture L4

In de Appendix is log(0D430) weer uitgezet tegen de tijd voor elke geteste concentratie
(Fig. A.8A tim N); de op grond van deze grafieken berekende maximale groeisnelheden zijn
weergegeven in Fig. 28A. De gemiddelde op de 'O-v' oplossing (zie Materiaal en
Methoden) blijkt met significant lager te zijn dan die op het onverdunde rijke medium (t-test,
p > 0.1). De 100 jtM Z+ en Z- oplossingen blijken we! significant van elkaar te verschillen
in de gemidde!de (t-test, p < 0.01), maar er. zijn weer geen significante verschillen
tussen de 1 mM Z +, Z- en V oplossingen (AOV, p > 0.05) en tussen de 10 mM Z +, Z-
en V oplossingen (AOV, p > 0.25). Als vanwege de met sigmficante verschillen de verschil-
lende typen van elke concentratie worden samengenomen (behalve 100 .tM waarvan Z + is
genomen), wordt een staafdiagram verkregen zoals afgebeeld in Fig. 28B. De gemiddelde
maximale groeisnelheden voor de concentraties t/m 10 mM verschillen met significant van
elkaar (AOV, p > 0.05) maar t/m 100 mM we! (AOV, p < 0.025). zodat de jL op 100
mM significant verschilt van die op lagere concentraties. Bij 500 mM is er helemaal geen
groei meer waarneembaar. Verder valt op dat de gemidde!de /L van reinculture L4 op elke
concentratie van 1 M t/m 10 mM (type Z +) significant lager is (5 t-testen, p < 0.025) dan
de gemiddelde van mengculture Louis-xenisch op deze!fde concentraties acrylaat (type
Z-).
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Figuur 27. A. Maximale bacteriële groeisnelheden (gemiddelde SE) van reinculture L4 op rijk medium
zonder acrylaat onverdund (0) en verdund (0-v), of met oplopende concentraties acrylaat van het type Z + (1 t/m
10 mM), Z- (100 tiM, 1 mM en 10 mM) en V (1 mM en 10 mM), bij 12 °C. B. Verschillende typen acrylaat
samengenomen. Bij 100 mM is er significante remming.
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Men gculture MD1
Voor deze culture uit het Marsdiep is de gemiddelde (verkregen uit figuur A.9A

tim G in de Appendix) voor elke concentratie acrylaat afgebeeld in Fig. 28. Maximale
groeisnelheden op 10 mM Z+ en 10 mM V blijken niet significant van elkaar te verschillen
(t-test, p > 0.5) en zijn daarom in Fig. 28 samengenomen. Ook de groeisnelheden op
concentraties tim 10 mM verschillen onderling niet significant (AOV, p > 0.1). Bij 100
mM, 250 mM en 500 mM was helemaal geen groei meer waarneembaar, zodat er een sterke
overgang in de gemiddelde 1L was van 10 mM naar 100 mM (0.37 en 0 h' respectievelijk);
we! begon op 100 mM een dag later (t 1500 mm) de 0D430 toe te nemen (Fig. A.9H en
I in de Appendix). Verder blijkt nog dat de gemiddelde van culture MD1 op elke
concentratie acrylaat tim 10 mM significant hoger is dan de op dezelfde concentraties
van culture Louis-xenisch (6 t-testen, p < 0.025) en culture L4 (6 t-testen, p < 0.01). Uit
de acrylaatbepaling tenslotte die ± 30 dagen na deze proef werd gedaan kwam naar voren
dat alle oplossingen (behalve die van 1 jIM) een lagere concentratie acrylaat bevatten dan de
oorspronkelijke concentratie (Tabel 7).

Tabel 7. Acrylaatbepaling uitgevoerd ± 30 dagen na de groeiproef met bacterie-mengculture MD!;
concentraties 'voor' vermeld zoals bereid, concentraties 'na' vermeld zoals gemeten op de HPLC.

[Acrylaat] voor [acrylaat] na (/LM)

1M 1.5

10 jLM 0.6
10aM 0.3

100 j.tM 0.7
100 0.2
1mM 0.2
1mM 0.2

Men gculture MD2
In de Appendix zijn de grafieken afgebeeld waarin log(0D430) is uitgezet tegen de tijd

(Fig. A. 1OA tim I), in Fig. 29 zijn de gemiddelde maximale groeisnelheden voor elke
concentratie weer als staafdiagram zichtbaar. De gemiddelde ILmax op de 0-v oplossing
verschilt niet significant van die op het onverdunde rijke medium (t-test, p > 0.2) en is
daarom in Fig. 29 met die groeisnelheid samengenomen; hetzelfde geldt voor de maximale
groeisnelheden op 10 mM acrylaat Z+ en 10 mM acrylaat V (t-test, p > 0.2). Voor de
concentraties tim 10 mM verschilt geen enkele I2max significant van de overige waarden
(AOV, p > 0.1), maar we! als de op 100 mM wordt meegenomen (AOV, p < 0.005).
De gemiddelde op 250 mM is weer significant lager dan die op 100 mM (t-test, p <
0.0025) en bij 500 mM was helemaal geen groei meer waameembaar. Opvallend is dat
culture MD2 op de concentraties 100 mM en 250 mM nog we! groei vertoonde, terwiji dit
voor culture MD1 niet meer het geval was. Voor elke concentratie tim 10 mM verschilt de
gemiddelde van culture MD2 niet significant van die van culture MD1 (6 t-testen, p >
0.2).
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Figuur 29.
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Ma.ximale bacteriële groeisnelheden (gemiddelde ± SE) van mengculture MD2. eveneens uit het
rijk medium met oplopende concentraties acrylaat (Z + en V), bij 12 °C. Bij 100 mM is er significante
250 mM is de groei nog meer afgenomen.
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Figuur 28. Maximale bacteriële groeisnelheden (gemiddelde ± SE) van mengculture MD! uit het Marsdiep
op rijk medium met oplopende concentraties acrylaat (Z+ en V), bij 12 °C. Bij 100 mM is geen groei meer
waarneembaar.
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Experiment 4: ophoping van een op acrylaat groeiende bacterie

Ophopen
Het verloop van de hele proef is voor de duidelijkheid overzichtelijk weergegeven in

een stroomdiagram (Fig. 30). Het eerste medium dat beënt werd met de stammen Louis-
xenisch, Ingmar-xenisch en Plymouth, bevatte behalve het basis-bacteriemedium ook 5 mM
acrylaat van het type V, echter niet op een neutrale pH gebracht. Uit een controleproef in
Experiment 3 werd in een oplossing van 1 mM acrylaat V in rijk bacteriemedium een pH
gemeten van 7.2, en in 10 mM acrylaat V een pH van 4.4 (Tabel 6). Hieruit kan met worden
afgeleid of het gebruikte medium een neutrale pH bevatte.

Op dag 17 werd voor elk van de bij 4 °C ingezette cultures een bacterietelling
uitgevoerd; alleen de met de Plymouth stam beënte culture, die als enige een zichtbare
troebeling vertoonde, bleek een aanzienlijke bacteriedichtheid te hebben (1.9 * iO 1'). Het
meest prominent waren langwerpige staafjes, vaak in ketens gebonden. Ook waren meerdere
grote structuren met een onregelmatige vorm zichtbaar, vol met zeer beweeglijke staafjes;
door het grote aantal was het niet mogelijk om bacteriën binnen deze structuren te tellen,
zodat de vermelde dichtheid waarschijnlijk een onderschatting is. Ook in de met Ingmar-
xenisch en Louis-xenisch beënte cultures waren bacteriën (vooral staafjes) aanwezig, echter
in een veel lagere dichtheid (0.1 * iO 1' en 0.3 * i0 11 respectievelijk) en op 1 bacterie in
de Louis-xenisch ent na onbeweeglijk. Een nieuwe telling op dag 25 wees uit dat deze
cultures beënt met Ingmar-xemsch en Louis-xenisch we! een toename in bacteriedichtheid
vertoonden (de dichtheid was nu 0.4 * iO 1' en 1.4 * i09 1' respectievelijk). Voor de met
Plymouth beënte culture was ditmaal geen telling mogelijk omdat alle bacteriën zich nu in
de genoemde structuren bevonden. De tijdens deze telling waargenomen structuren (Fig. 31)
verschilden echter met de hierboven beschreven structuren door een grotere omvang en het
voorkomen van paars uitziende strepen middenin, waarbinnen geen bacteriën zichtbaar
waren.
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Figuur 30. Stroomdiagram waarin het verloop is aangegeven van Experiment 4 met de cultures Ingmar-
xenisch, Louis-xenisch en Plymouth; + = groei / aanwijzingen voor groei, - = geen groei, A = acrylaatbepaling,
T = bacterietelling, V = 5 mM acrylaat V met aangeloogd, Z+ = 5 mM acrylaat Z+, Z- = 5 mM acrylaat Z-,
0 = geen acrylaat. Er is vermeld op welke dagen buizen, erlenmeyers en platen zijn ingezet.
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Figuur 31. Waargenomen structuren in de Plymouth ent op dag 25 onder de fluorescentie-microscoop.

42



Reinkweken
Om te proberen na deze ophoping een op acrylaat groeiende bacterie rein te kweken

zijn de 3 cultures op dag 28 elk in triplo uitgeplaat op 5 mM acrylaat van het type Z-; per
culture werden 2 platen bij 4°C en 1 plaat bij 30°C in het donker weggezet. Verder werd
elke culture doorgeent (de Plymouth ent pas op dag 31) op 5 mM acrylaat V medium, weer
niet op neutrale pH gebracht. Van de oorspronkelijke ent met de 3 cultures en van onbeënt
5 mM acrylaat V medium werd daarnaast op dag 31 een 500 x verdunning gemaakt, waarvan
de concentratie acrylaat werd bepaald. Alleen in de verdunning van de Plymouth ent werd
een veel lagere acrylaatconcentratie gemeten dan de concentratie van ± 10 M in het verdun-
de onbeënte medium (Tabel 8). Verder valt op dat de concentratie acrylaat in de verdunde
Louis-xenisch ent jets lager was dan die in de verdunde Ingmar-xenisch ent, overeenkomend
met de gevonden hogere bacteriedichtheid in de Louis-xenisch ent.

Tabel 8. Acrylaatbepaling aan 500 x verdunningen van bacteriemedium met 5 mM acrylaat V (niet
geneutraliseerd), onbeënt (1), beënt met stam Plymouth (2), stam Louis-xenisch (3) of stam Ingmar-xenisch (4),
gemeten op dag 31. Van gemeten concentraties acrylaat (n = 2) is het gemiddelde en de SD vermeld.

verdun-
fling

[acrylaat]
(tM)
gemiddeld SD

1 8.8 0.4
2 0.7 0.1

3 8.5 0.8
4 9.7 0.0

De met de Plymouth ent bestreken plaat met 5 mM acrylaat Z- vertoondè op dag 31
(dag 3 na uitplaten) inmiddels zeer kleine kolonies waarvan er 3 werden doorgeent, elk in
2 buizen met 5 mM acrylaat medium (1 buis van het type Z- en 1 van het type V, niet op
neutrale pH gebracht). Later bleek dat alleen de 3 buizen met Z- acrylaat troebeling
vertoonden. De 5 mM Z- platen die op dag 28 bestreken waren met de Ingmar-xenisch ent
en de Louis-xenisch ent bleven echter vrij van kolonies, zelfs na 3 maanden. Ook de 5 mM
acrylaat V media waarop deze cultures op dag 28 waren doorgeent vertoonden in die periode
geen troebeling, zodat verder niet is geprobeerd uit de Ingmar-xenisch ent en Louis-xenisch
ent een op acrylaat groeiende bacterie te isoleren. Het 5 mM àcrylaat V medium dat op dag
31 met de Plymouth ent was doorgeeent vertoonde later wel een lichte troebeling.
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Om een ruwe schatting te kunnen maken van het aantal bacteriën dat op een bepaalde
hoeveelheid acrylaat kan groeien (zodat in een latere eventuele groeiproef uit de
bacteriedichtheid de concentratie acrylaat die is geconsumeerd zou kunnen worden geschat),
zijn bacteriemedia bereid met respectievelijk 0.1, 1 en 10 jM acrylaat van het type Z-. Deze
media werden op dag 52 beënt vanuit een 5 mM acrylaat Z- buis, die op dag 31 was beënt
met een kolome van de 'Plymouth' plaat. Op dag 52 werden verder de 3 met kolonies beënte
acrylaat Z- buizen elk in duplo doorgeent in nieuwe buizen met 5 mM acrylaat Z-. Ook deze
6 buizen vertoonden later troebeling. Verder blijkt uit bacterietellingen van de 0.1, 1 en 10
/2M acrylaat Z- oplossingen op dag 61 en dag 68 (respectievelijk op dag 9 en 16 na beenting)
dat er voornamelijk ketens van staafjes aanwezig waren, en dat gedurende de 7 dagen tussen
de tellingen de bacteriedichtheid in de 0.1 /1M en 10 /LM cultures toenam, maar in de 1 /LM
culture juist afnam (Tabel 9). Ook opvallend is dat er geen factor 10 verschil in
bacteriedichtheid is als de verschillende concentraties met elkaar vergeleken worden. Uit een
acrylaatbepaling op dag 68 bleek dat er geen acrylaat meer aanwezig was in de 0.1 en 10 M
oplossingen, en dat de concentratie in de 1 /.LM oplossing nog 0.2 /hM bedroeg.

Tabel 9. Bacterietellingen van 3 concentraties acrylaat Z-, respectievelijk op dag 9 en 16 na beënten; deze
ent was een doorent van de Plymouth ophoping op 5 mM acrylaat Z-.

[acrylaat Z-] dichth.
opt=9
(10 1')

dichth.
opt=16
(10 1')

0.1 tM 20.4 25.5

1 M 24.8 19.7

10tM 31.0 35.6

Na bereiding van nieuwe 5 mM acrylaat platen, ditmaal van het type Z+ en met
gebruikmaking van het zeer zuivere 'Agar Noble', zijn op dag 83 meerdere kolonies
uitgeplaat aflomstig van de 5 mM acrylaat Z- 'Plymouth' platen die op dag 28 waren
bestreken. Op die Z- platen waren inmiddels 2 typen kolonies te onderscheiden (grote
kolonies en zeer kleine kolonies). Beide typen kolonies werden behalve op de 5 mM acrylaat
Z + platen ook uitgestreken op platen waaraan geen acrylaat was toevoegd, om te testen of
er groei op alleen agar mogelijk zou zijn (dit wordt met name onder mariene bacteriën soms
aangetroffen). Op dag 102 (dag 19 na bestrijken) was alleen het grote type kolonie
opgekomen op de acrylaat Z + platen. Ook op de platen zonder acrylaat waren deze kolonies
echter opgekomen; bovendien waren de kolonies op de platen zonder acrylaat groter dan die
op de 5 mM acrylaat Z+ platen. Op dag 102 werd het grote type kolonie vanaf een 5 mM
acrylaat Z + plaat nog eens uitgestreken op een plaat zonder acrylaat, en ook ditmaal
kwamen na enige tijd kolonies op. Verder bleek het kleine type kolonie, dat op dag 83 was
uitgeplaat, noch op de 5 mM acrylaat Z+ platen noch op de platen zonder acrylaat op te
komen.
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DISCUSSIE

Methodologische controle van de acrylaatbepaling

Remming van DMSP-lvase. In het onbehandelde monster 3 werd een 2.2 jM hogere
concentratie acrylaat gemeten dan in het standaard aangezuurde monster 1, zodat hiermee is
aangetoond dat er DMSP wordt omgezet in DMS en acrylaat als monsters niet worden
aangezuurd tot pH � 2 (onder de aanname dat het extra gemeten acrylaat inderdaad
afkomstig was van splitsing van DMSP). Uit het niet significante verschil in concentratie
acrylaat tussen monster 3 en monster 4 (hieraan was bog toegevoegd zodat alle DMSP werd
omgezet) blijkt zelfs dat zo goed als alle DMSP wordt omgezet als geen fosforzuurzuur wordt
toegevoegd. Verder kan uit het met significante verschil in acrylaatconcentratie tussen
monster 1 en monster 2 (met 10 M toegevoegd DMSP) worden geconcludeerd dat er
helemaal geen DMSP wordt omgezet als wel wordt aangezuurd, zodat aanzuren een goede
methode is om DMSP-lyase activiteit direct na monstering te remmen. Bovendien werden de
monsters in deze controleproef eerst geschud voordat werd aangezuurd (zodat een eventuele
omzetting van DMSP a! tijdens het schudden had kunnen plaatsvinden), terwiji tijdens
Experiment 1 en 2 om dit te voorkomen juist steeds eerst het fosforzuurzuur is toegevoegd.
Een verkiaring tenslotte voor het verschil van 11.9 iM acrylaat in plaats van 10 jzM tussen
monster 4 (aangeloogd) en monster 5 (met 10 /LM DMSP en dan aangeloogd), zou kunnen
zijn dat de HPLC op een lagere concentratie was gecalibreerd dan 10 M, of dat meer
DMSP aan monster 5 was toegevoegd dan 10 tM door gebruik van onzuiver DMSP.HC1.

Sneiheid van omzerting DMSP. Hoewel maar voor 3 tijdstippen na het schudden een
concentratie omgezet DMSP is geschat (Tabel 3), lijken deze schattingen te duiden op een
afnemende omzettingssnelheid in de tijd. Dit zou overeenkomen met een enzymatische
splitsing van DMSP door DMSP-lyase (Stefels en Dijkhuizen 1996).

IJking van de HPLC methode. Uit de ijklijn in Fig. 4 kan geconcludeerd worden dat
gemeten concentraties acrylaat niet meer dan 0.2 M afwijken van de werkelijke waarde
(mits er een vlakke en horizontale basislijn voor en na de op de HPLC gemeten acrylaatpiek
aanwezig is; voor de 2 punten die in Fig. 4 meer dan 0.1 M buiten de ijklijn vallen was dit
niet het geval). Hieruit volgt dat ook zeer kleine concentraties (� 0.2 /1M) nauwkeurig
gemeten kunnen worden. Wel is het raadzaam om de standaard concentratie waarop wordt
gecalibreerd steeds met de te meten monsters mee te nemen, aangezien de retentietijd van
acrylaat en de hoogte van de meetpieken per keer kunnen verschiblen.
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Experiment 1: localisatie van acrylaat in de kolonie

Bepaling van eventuele verrzjking van acrvlaat in de kolonie
In de eerste proef bleek het met kolonies geconcentreerde monster voor beide cultures

de hoogste concentratie acrylaat te bevatten, en het GF/F gefiltreerde monster geen acrylaat;
beide waarnemingen komen overeen met de hypothese dat acrylaat in de kolonies verrijkt is
en met homogeen over de hele culture is verdeeld. Als acrylaat alleen in de kolonies
aanwezig zou zijn, zou verwacht worden dat de acrylaatconcentratie met dezelfde factor toe-
neemt als de factor waarmee het monster met kolonies verrijkt wordt. Dit is niet het geval
voor culture Louis2 (de gemiddelde concentratie in het totaalmonster was 2.8 LM, die in het
3 x verrijkte monster 3.0 jiM); een mogelijke oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat het
volume werd afgepipetteerd op een moment dat nog niet alle kolonies waren uitgezakt. Voor
culture Ingmar3 lijkt het wel op te gaan: als de gemiddelde concentratie in het 6 x met
kolomes verrijkte monster (0.4 jiM) wordt gedeeld door 6, zou op een niet meer meetbare
concentratie uitgekomen kunnen worden (zie 'IJking van de HPLC-methode'). In het totaal-
monster van Ingmar3 werd inderdaad geen acrylaat gemeten.

In de tweede proef werd een rechtlijnig verband gevonden tussen het aantal kolonies
en de gemeten concentratie acrylaat, wat eveneens wijst op een verrijking van acrylaat in de
kolonies. De nauwkeurigheid van de gevonden resultaten is echter vanwege 2 redenen gering.
Ten eerste duurde de proef zeer lang (> 4 h) en werd er pas na de proef aangezuurd, zodat
er waarschijnlijk DMSP is omgezet tijdens de proef (zie 'Snelheid van omzetting DMSP').
Ten tweede werden gedurende de proef steeds jets grotere kolonies uitgesorteerd (de
monsters met meer kolonies bevatten ook grotere kolonies), door het opraken van de klei-
nere.

Localisatie van acrvlaat in de kolonie
Voor elke geteste culture bleek de richtingscoëfficiënt bij uitzetten van log(nmol

acrylaat/kolome) tegen log(jil kolonie-inhoud) kleiner of gelijk te zijn aan 0.70, waarbij de
steekproefgrootte van elke proef en de r2 van de lineaire regressie een indicatie geven van
de betrouwbaarheid van de gevonden richtingscoëfficiënt (Tabel 4). Op grond van allometrie
kan worden aangetoond dat een richtingscoëfficiënt van ± 1 zou duiden op een lineair
verband tussen hoeveelheid acrylaat per kolonie en kolonie-inhoud, en een richtingscoëfficient
van ± 0.67 op een lineair verband met kolonie-opperviak; een nog lagere richtingscoefficient
zou betekenen dat grotere kolonies minder acrylaat per oppervlakte-eenheid bevatten dan
kleinere kolonies (van Rijssel et al. in voorb.). Uit de gevonden richtingscoefficienten kan
dus geconcludeerd worden dat acrylaat in ieder geval niet lineair is gerelateerd aan kolonie-
inhoud, zodat de door van Rijssel et a!. (in voorb.) geopperde opsiag van acrylaat in het
lumen van de kolonies zeer onwaarschijnhijk is. In plaats daarvan is de hoeveelheid acrylaat
per kolonie gerelateerd aan het kolonie-opperviak.
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Dit betekent dat acrylaat zich ofwel in de mucusrand van polysacchariden bevindt, of
in de cellen, of beide. Als het acrylaat homogeen over de hele mucusrand verdeeld zou zijn,
zou de richtingscoefficiënt vanwege de geringe dikte van de mucusrand jets groter moeten
zijn dan 0.67. Dit is voor 3 van de 8 uitgevoerde proeven het geval (Tabel 4). Als het zich
daarentegen alleen in de cellen zou bevinden zou de richtingscoëfficiënt lager zijn dan 0.67,
aangezien er door Rousseau et a!. (1990) een richtingscoefficient van 0.51 is gevonden bij
uitzetten van log(celaantal) tegen 1og(d kolonie-inhoud); dit betekent dat grotere kolonies
minder cellen per oppervlakte-eenheid bevatten dan kleinere (van Rijssel et al. in voorb.),
en dat zou ook moeten gelden voor de hoeveelheid acrylaat als iedere cel evenveel acrylaat
zou bevatten. Ook als er rond iedere cel een vaste hoevee!heid acrylaat aanwezig zou zijn,
zou een lagere richtingscoefficiënt moeten gelden. In Tabel 4 is zichtbaar dat voor 2 proeven
met r2 > 0.90 een richtingscoefficiënt kleiner dan 0.67 is gevonden.

Het is echter onwaarschijnlijk dat acrylaat zich in de cellen bevindt, aangezien het
enzym DMSP-lyase, dat DMSP splitst in DMS en acrylaat, aan de buitenkant van de
celmembraan van Phaeocystis is gelocaliseerd (Stefels en Dijkhuizen 1996); het lijkt
energetisch zeer ongunstig voor de aig om DMSP over de celmembraan te transporteren, het
vervolgens om te zetten en één van de splitsingsproducten weer in de cel op te nemen. Ook
is qog geen andere precursor van acrylaat bekend in Phaeocystis dan DMSP. Er is daarom
verder aangenomen dat acrylaat homogeen over de mucusrand is verdeeld, op grond waarvan
verrijkte concentraties zijn berekend ([acrylaat]11 genoemd). Ook als er geen homogene
verdeling zou zijn, zou op die manier toch een indruk verkregen worden van de grootte-orde
van de verrijkte concentratie acrylaat.

Berekende concentraties acr,'laat in de mucusrand
Uit Fig. 11 blijkt dat de gemiddelde [acrylaat]SCh) in principe geschat kan worden uit

het snijpunt van de lineaire regressie met de y-as, bij uitzetten van log(nmol acrylaat/kolonie)
tegen log(jzl kolonie-inhoud). Dit is in overeenstemmming met de resultaten van van Rijssel
et al. (in voorb.) en levert een indirekte en snelle methode om [acrylaat]1, te bepalen.

De laagste gemiddelde [acrylaat]11 werd berekend voor de derde proef met stam
Louis2 (1.3 mM). Deze lage waarde zou een gevoig kunnen zijn van een overschatting van
de acrylaatconcentratie in het filtraat waarmee monsters werden aangevuld (gemiddeld 3.3
jiM). Vanwege het grote aantal !osse ce!!en in de culture is namelijk niet over GF/F maar
over 20 jim gefiltreerd, zodat ook ce!!en werden doorgelaten. Tijdens de uitgevoerde contro-
leproef werd in 20 jim fi!traat een hogere acrylaatconcentratie gemeten dan in GF/F filtraat.
Dit, en het feit dat een groter verschi! tussen de 2 methoden werd gemeten voor culture
Louis2 (die zeer veel !osse cel!en bevatte) dan voor culture Ingmar3, zouden juist weer
aanwijzingen kunnen zijn voor de aanwezigheid van acrylaat in of aan de ce!len. Het zou
echter ook kunnen dat tijdens filtreren over 20 jim meer DMSP wordt omgezet dan tijdens
GF/F filtratie, zodat er meer acrylaat in het 20 jim fi!traat wordt gemeten. Als de concentra-
tie in het fi!traat inderdaad is overschat tijdens de proef met Louis2 dan zou het berekende
aanta! nmol acry!aat per kolonie lager kunnen zijn dan de werke!ijke waarde en daarmee ook
de berekende [acry!aat}11. Een tweede factor die moge!ijk van invloed is geweest, is het feit
dat de monsters pas op de derde dag na de proef zijn ingevroren (hoewel bacteriële aflraak
van acrylaat bij pH 2 onwaarschijnlijk is).
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Als deze lage [acrylaat]11 van 1.3 mM buiten beschouwing wordt gelaten, evenals
de gemiddelde concentratie in de eerste proef met Louis2 (10.0 mM) vanwege de hoge SD
van 12.4, dan wordt voor de overige proeven een [acrylaat]11 gevonden die ligt tussen 2.5
en 5.4 mM (Tabel 4). De meest betrouwbare waarde lijkt die van 3.5 mM te zijn, gevonden
in de tweede proef (n = 18) met stam Louis2. In ieder geval is aangetoond dat een verrijkte
concentratie in de mucusrand in de grootte-orde van mM zou liggen.

In Experiment 2 (concentratie acrylaat tijdens groei van axenische cultures) werd
echter een maximale [acrylaat]11 berekend van 50.7 mM voor culture Ingmar3B. Deze hoge
concentratie komt overeen met de resultaten van Sieburth (1960), die vond dat het natgewicht
van P/zaeocystis-mucus (verkregen met een plankton-net dat diatomeeën doorliet) voor 0.4
% uit acrylzuur bestond. Als wordt aangenomen dat mucus ongeveer dezelfde dichtheid heeft
als water, kan dit worden teruggerekend naar een concentratie van 55 mM. Maar de
concentraties die in Experiment 2 werden berekend zijn gebaseerd op onnauwkeurige
biovolume-metingen, zodat bij onderschatting van het 'schilvolume' de [acrylaatJ11 overschat

zou worden. Als toch wordt aangenomen dat de berekende concentraties correct zijn, of dat
de overschatting constant is gedurende de hele groei, dan zou een optimumcurve voor de
[acrylaat]11 gevonden worden met de hoogste waarde in de mid-exponentiele groeifase
(eveneens aannemend dat in het begin van de groei acrylaat nog geproduceerd moet worden).
In Fig. 20 neemt de berekende [acrylaat]1 na het optimum in de exponentiele fase af tot
10.2 mM in de stationaire fase, met de sterkste daling bij de overgang van exponentiele naar
stationaire fase. Een dergelijke optimumcurve zou de hypothese van Davidson en Marchant
(1987) ondersteunen (zie Inleiding).

In Experiment 1 echter kon een eventuele optimumcurve voor stam Ingmar3 niet
worden geverifieerd, aangezien met een andere culture van Ingmar3 alleen proeven zijn
gedaan in de vroege groeifase en in de stationaire fase (als de autofluorescentie-waarden in
Tabel 4 tenminste vergeleken kunnen worden met Fig. 14 en 16). Maar voor de xenische
culture Plymouth werd in de exponentiele fase (de autofluorescentie steeg in 1 dag van 25
naar 111) een [acrylaat]1, berekend van 2.7 mM, een veel lagere waarde dan 50.7 mM.

Wat tenslotte opvalt aan de resultaten van Experiment 1, is dat voor kleinere kolonies
vaak grotere [acrylaat]11-waarden werden gevonden (Fig. 1OA en B). Bij de berekening van
[acrylaat]1, is echter steeds uitgegaan van een vaststaande dikte van de mucusrand van 7 jm
voor elke groottekiasse. Als in plaats daarvan zou gelden dat grotere kolonies een dunnere
mucusrand hebben dan kleinere kolonies, zoals gesuggereerd door van Rijssel et al. (in
voorb.), dan zou de aangenomen dikte van 7 j.m een onderschatting kunnen zijn voor kleine
kolonies. Het 'schilvolume' zou in dat geval ook onderschat worden en daarmee de
berekende [acrylaat]SChI overschat. Het is dus mogelijk dat Fig. 12 en 13 eerder duiden op
een afnemende 'schildikte' met koloniegrootte dan op een afnemende [acrylaat]11 met
koloniegrootte.
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Experiment 2: concentratie acrylaat tijdens groei van axenische cultures

Tijdens alle uitgevoerde groeiproeven werden in het totaalmonster
acrylaatconcentraties gemeten die gedurende de groei opliepen tot enkele M in de stationaire
fase (dag 16 of 17 na beenting). Gemeten concentraties DMS waren van dezelfde grootte-
orde, en ze waren enkele malen hoger dan de door Stefels en van Boekel (1993) gevonden
concentraties DMS voor axenische cultures in dezelfde groeifase. In oudere, xenische
cultures werden door Davidson concentraties acrylzuur gemeten oplopend van 0.54 ppm (7.5
jiM) voor een 24 dagen oude culture tot 5.1 ppm (71 jiM) voor een andere culture van 41
dagen oud (pers. comm.). Deze waarden lijken consistent met de hier gevonden
concentraties, aangezien er in Fig. 16 en 22 nog een sterke toename in acrylaatconcentratie
is te zien in de laatste dagen dat er werd gemeten.

Dat juist in de stationaire fase veel acrylaat werd geproduceerd is, gezien de in
Experiment 2 gevonden verrijking van acrylaat in de kolonies, voor culture Ingmar3B niet
in tegenspraak met de hypothese van Davidson en Marchant (1987). De stationaire acrylaat-
productie van de niet-kolonievormende stam Phaeocystis axenisch lijkt er echter we! mee in
tegenspraak te zijn, als tenminste wordt aangenomen dat acrylaat niet verrijkt is in of aan de
algencellen. Aan de andere kant is het ook mogelijk dat deze stam, die in vitro het vermogen
tot kolonievorming heeft verloren, nog acrylaat produceert terwiji de fysiologische betekenis
daarvan verloren is gegaan.

In beide groeiproeven is verder, tijdens het voorzichtig onder zwaartekracht filtreren
over GF/F, waarschijnlijk een klein deel van het DMSP omgezet tot DMS en acrylaat
(Osinga et al. 1996, Stefels pers. comm.), aangezien er pas na de filtratie werd aangezuurd.
Toch is deze omzetting tijdens het filtreren waarschijnlijk zeer gering geweest, aangezien er
in de niet-kolonievormende culture Phaeocystis axenisch een !agere concentratie acrylaat in
het filtraat werd gemeten dan in het totaa!monster. Er zou juist worden verwacht dat deze
concentraties gelijk zouden zijn of de concentratie in het filtraat hoger; de lagere concentratie
in het fi!traat zou weer een aanwijzing kunnen zijn voor acry!aat in of geassocieerd aan de
cel!en. Als verder, ondanks de eventuele omzetting van DMSP, wordt aangenomen dat de
concentratie acrylaat in het filtraat een goede maat is voor de acrylaatconcentratie in het
medium, dan kan de concentratie particu!air acrylaat worden berekend door de concentratie
in het filtraat af te trekken van die in het totaalmonster. In culture Ingmar3B nam de
concentratie particulair acrylaat af in de stationaire fase, terwij! tegelijkertijd de concentratie
in het medium toenam. Dit wijst op een vrijgifte van acrylaat in het medium tijdens de
stationaire fase, mogelijk veroorzaakt door cel-!ysis met daaropvolgend splitsing van DMSP,
of door degradatie van het mucus.
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Zeer moeilijk verklaarbaar zijn verder de hoge concentraties acrylaat die in het begin
van de tweede groeiproef werden gemeten, zowel met culture Ingmar3B als Phaeocystis
axenisch. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat dit acrylaat afkomstig was van DMSP (hoewel
er geen andere precursor in Phaeocystis bekend is), want er werd nog geen DMS gemeten
en een zeer lage concentratie DMSP + DMS. De concentratie DMSP + acrylaat was iets
hoger in culture Ingmar3B maar nog steeds lager dan de concentratie acrylaat. Juist het feit
dat een lagere concentratie DMSP + acrylaat werd gemeten dan acrylaat doet vermoeden dat
er tijdens de meting op de HPLC een fout is gemaakt. De retentietijden van acrylaat bleken
echter voor het eerste gedeelte van de groei precies gelijk te zijn aan de retentietijden voor
andere meetdagen, zodat het niet waarschijnlijk is dat er in het begin een op acrylaat gelij-
kende stof is gemeten. Daarnaast is het ook moelijk te verkiaren dat de gemeten
acrylaatconcentraties na de beginpiek weer zakten; een belangrijke aanname in de hele
proefopzet is namelijk dat acrylaat zich ophoopt en niet chemisch wordt omgezet. We! is
door zowel Sieburth (1961) als Guillard en Hellebust (1971) opgemerkt dat acrylzuur vluchtig
is.

Wat verder nog opvalt aan de resultaten van de groeiproeven is dat de gemeten
concentraties DMS continu lager waren dan acrylaat, zowel in het totaalmonster als in het
filtraat; in culture Ingmar 3B was de concentratie DMS in het totaalmonster zelfs nagenoeg
gelijk aan de acrylaatconcentratie in het filtraat. Aangezien zeker DMS zeer vluchtig is zou
het kunnen dat tijdens de monstering een dee! van het DMS ontsnapte, hoewel steeds snel
is gewerkt en flesjes zo goed mogelijk werden afgesloten. Een andere mogelijkheid is dat er
naast DMSP nog een tweede precursor van acrylaat is in Phaeocystis, hoewel hier zoals
gezegd nog niets over bekend is. Maar aangezien de concentraties DMSP + DMS en DMSP
+ acrylaat we! redelijk met elkaar overeenkwamen in culture Ingmar3B, lijkt verlies van
DMS tijdens monstering een meer aannemelijke verkiaring voor de relatief lage concentraties
DMS dan een tweede precursor van acrylaat. Daarnaast kan uit de overeenkomst tussen de
gemeten concentraties DMSP + DMS en DMSP + acrylaat geconcludeerd worden dat de
2 meetmethoden (GC en HPLC) in principe uitwisselbaar zijn.
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Experiment 3: bacterieremmende concentraties acrylaat

Ten eerste bleek in de proef met reinculture L4 dat het 88.3 % (v/v) verdunnen van
het rijke medium bij bereiding van de hoogste concentraties acrylaat geen significante invloed
had op de Ook bleek het niet uit te maken of er bij de bereiding van de media gebruik
werd gemaakt van aangeloogd acrylzuur ('V') of van oplossingen van natriumacrylaat die
waren gesteriliseerd door autoclaveren ('Z-') of door filtreren over 0.2 m ('Z+'), op het
significante verschil in Prnax tussen 100 /.LM Z+ en Z- na. Tijdens het autoclaveren van de
Z- oplossingen werd 20 mm verhit bij ± 120 °C, terwiji bekend is dat acrylaten en
methacrylaten kunnen worden gepolymeriseerd door 2 h te verhitten bij 90 °C (Odian 1970).
Als acrylaat voorkomt in hoge concentraties zou er volgens Sieburth (1961) bij de
temperatuur van zeewater zelfs autopolymerisatie tot 'inactieve residuen' kunnen
plaatsvinden, aangezien er door deze auteur een 'polyacry!aat-achtige substantie' werd
geIsoleerd uit Phaeocystis; ook werd er gesuggereerd dat het mucus van Phaeocystis mogelijk
uit polyacrylaten bestaat. Dit is niet geheel ondenkbaar, want polyacrylzuur wordt we! a!s
verdikkingsmiddel gebruikt (Odian 1970) en verder is bekend dat bij polymerisatie van
(meth)acry!aten het zogenaamde 'gel effect' optreedt (Jongbloed 1995).

Maar uit het niet significante verschil tussen bacteriële groeisnelheden op acrylaat Z-
en Z + (behalve voor 100 M in de proef met IA) kan geconcludeerd worden dat er ofwel
geen polymerisatie plaatsvindt van acrylaat tijdens het autoclaveren, of dat als er we! sprake
zou zijn van po!ymerisatie dit geen inv!oed heeft op de ILmax. Verder vo!gt uit het niet
significante verschi! dat de resu!taten van de proef met mengculture Louis-xenisch (waarbij
gebruik werd gemaakt van Z- acrylaatoplossingen) vergeleken kunnen worden met de
resu!taten van de andere groeiproeven.

In geen enke!e groeiproef werden acrylaatconcentraties � 10 mM gevonden die
remmend werkten op de Pmax van opgekweekte bacteriën. De remming die door Slezak et a!.
(1994) werd gemeten werd weliswaar voornamelijk veroorzaakt door de lage pH, maar uit
een controleproef b!eek dat 10 mM acrylaat bij pH 8 een afname > 50 % van de
metabo!ische activiteit veroorzaakte ten opzichte van onbehandeld zeewater; bovendien lijkt
de pH nog niet significant gedaald te zijn bij de remmende concentratie van 100 jM (Fig.
3).

Dat in Experiment 3 een vee! hogere minimale remmende concentratie werd gevonden
(tussen 10 en 100 mM), zou kunnen komen doordat er bij het voorkweken op rijk medium
se!ectie heeft p!aatsgevonden op bepaa!de bacteriën in de mengculture, terwiji bacteriële
incorporatie van leucine en thymidine gelijk na monstering gemeten kan worden; ook zou het
kunnen dat deze incorporatie een gevoeliger maat is voor de metabo!ische activiteit van
bacteriën dan de op rijk medium. Een meer waarschijn!ijke verkiaring is echter dat door
S!ezak et a!. (1994) niet specifiek is gekeken naar bacteriën die voorkomen in aanwezigheid
van Phaeocystis, terwiji dat in Experiment 3 we! het geval was; moge!ijk vindt er rond
Phaeocystis selectie plaats op bacteriën die tegen hogere concentraties acrylaat bestand zijn.
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De verkiaring dat er selectie plaatsvindt wordt ondersteund door de waarneming dat
culture MD2 nog groeide op de concentraties 100 en 250 mM en culture MD1 niet meer.
Culture MD2 was namelijk uit het Marsdiep gemonsterd net na het hoogtepunt van de
Phaeocystis-bloei, op een moment dat er waarschijnlijk een hogere concentratie arylaat
aanwezig was (zie Experiment 2) dan tijdens de eerdere monstering van culture MD1. Welis-
waar begon de 0D430 van MD1 op 100 mM we! toe te nemen op t 1500 mm, maar dit
betrof waarschijnlijk groei van een andere bacterie in de mengculture dan de bacteriën die
eerder waren gaan groeien op lagere concentraties; deze groei na afloop van de proef kan
derhalve niet vergeleken worden met de groei die tijdens de proef zelf werd waargenomen.

Tenslotte kan opgemerkt worden dat remming op bacteriën, die van nature rond
Phaeocystis voorkomen, waarschijnlijk eerder kan worden achterhaald door middel van deze
groeiproeven met MD1 en MD2, dan door de proeven met de andere cultures. In de loop van
de tijd kan er namelijk selectie hebben plaatsgevonden op bepaalde bacteriën in de Phaeo-
cystis-stammen die in vitro zijn bewaard; in dat geval zouden die bacteriën niet meer als
natuurlijk voor Phaeocystis kunnen worden beschouwd. Dit zou misschien een verkiaring
kunnen zijn voor de hogere groeisnelheid op alle acrylaatconcentraties van beide Marsdiep-
cultures in vergelijking met de cultures Louis-xenisch en L4.

Experiment 4: Ophoping van een op acrylaat groeiende bacterie

Van de 3 ingezette 5 mM acrylaat V (niet geneutraliseerd) oplossingen, die op dag
0 waren beënt met respectievelijk de Phaeocystis-stammen Ingmar-xenisch, Louis-xenisch en
Plymouth, bleek alleen stam Plymouth op dit medium te kunnen groeien. Waarschijnlijk
waren de opgehoopte bacteriën van Plymouth dus bestand tegen een lage pH. Als pH
geneutraliseerd V medium zou zijn gebruikt, zouden waarschijnlijk ook de stammen Ingmar-
xenisch en Louis-xenisch groei te zien hebben gegeven, aangezien Noordkamp er later in
geslaagd is ophopingen van deze stammen op geneutraliseerd V medium te verkrijgen (pers.
comm.). Dat alleen de Plymouth stam op het niet geneutraliseerde V medium groeide, bleek
uit zowel de bacterietellingen, de beweeglijkheid van de bacteriën en de uitgevoerde
acrylaatbepaling (Tabel 8). Ook bleek uit de acrylaatbepaling dat er geen acrylzuur was
vervluchtigd in 31 dagen, wat niet in overeenstemming is met de suggestie in de Discussie
van Experiment 2.

Na de ophoping van Plymouth op niet geneutraliseerd V medium werden 5 mM Z-
platen met dit medium bestreken; deze platen hadden wel een neutrale pH (label 6). Dat de
kolonies die op de Z- platen opkwamen (een type 'groot' en een type 'klein') vervolgens met
op V (niet geneutraliseerd) medium groeiden en we! op Z- medium, zou erop kunnen wijzen
dat op de Z- platen niet de meest talrijke bacteriën opkwamen uit de ophoping op V medium;
mogelijk is er een andere metabolische route nodig om op Z- te groeien in vergelijking met
groei op met geneutraliseerd acrylaat V.
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Hoewel beide typen kolonies we! groeiden op 5 mM Z- medium en ook acrylaat
consumeerden in de 0.1, 1 en 10 jM acrylaat Z- media, kwam na bestrijken van 5 mM Z+
platen het kleine type kolonie helemaal niet op. Het grote type kolonie kwam wel op, maar
betrof waarschijnlijk een bacterie die niet in staat was om op Z + te groeien maar op agar.
Dit grote type kolonie kwam namelijk eveneens op op platen zonder acrylaat en bovendien
waren de kolonies op deze platen van grotere omvang. Het is echter niet zeker of dit
inderdaad een bacterie betrof die alleen op agar en niet op acrylaat kon groeien, aangezien
er met deze kolonies geen buizen meer zijn beënt met v!oeibaar Z + acrylaatmedium. Uit het
feit dat de kolonies van de Z- platen we! op Z- medium konden groeien en waarschijnlijk met
op Z + medium, blijkt dat de 2 typen acrylaat waarschijnlijk wel verschillend zijn (wat in
tegenspraak is met de resultaten van Experiment 3). Misschien wijst dit er toch op dat
polymerisatie van acrylaat heeft plaatsgevonden tijdens het autoclaveren van de Z- oplos-
singen.

Hoewel het in Experiment 4 dus niet gelukt is om een bacterie uit één van de
Phaeocystis-starnmen op te hopen op Z + acrylaat (met een neutrale pH en zonder het risico
van polymerisatie van acrylaat), is dit waarschijnhijk we! het geval geweest in Experiment
3. Uit Tabel 7 blijkt namelijk dat er ± 30 dagen na de bacteriegroeiproef met culture MD2
acry!aat uit de Z + oplossingen (0.01, 0.1 en 1 mM) is verdwenen.

53



CONCLUSLES

In dit doctoraalonderzoek werd gevonden dat acrylaat ten opzichte van het omringende
medium verrijkt aanwezig is in de kolomes van Phaeocystis globosa. In bolvormige kolonies
bleek de hoeveelheid acrylaat lineair gerelateerd te zijn aan het oppervlakte van de kolonies.
Als op grond hiervan wordt aangenomen dat acrylaat homogeen over de 7 jm dikke
mucusrand is verdeeld, dan kan de hoeveelheid acrylaat worden teruggerekend naar een in
de mucusrand verrijkte concentratie van ± 3.5 mM. Deze concentratie ligt waarschijnlijk
tussen 2.5 en 5.4 mM, maar er zijn aanwijzingen dat in de exponentiële groeifase van
axenische cultures een hogere verrijkte concentratie gehaald kan worden (hoewel dit is
gebaseerd op onnauwkeurige biovolume-metingen).

Gedurende de groei van axenische cultures kwam het meeste acrylaat in het medium
vrij in de stationaire groeifase, toenemend tot een concentratie van ± 10 /LM enkele dagen
in de stationaire fase. De laagste concentratie acrylaat die bij neutrale pH een remming
veroorzaakte van de maximale groeisnelheid van bacteriën, die opgekweekt waren van
Phaeocystis-stammen en monsters uit een Phaeocystis-bloei, bedroeg 100 mM; dit betekent
dat de minimale remmende concentratie acrylaat ligt tussen 10 en 100 mM. Aangezien dit
een hogere concentratie is dan de verrijkte concentraties acrylaat die op grond van betrouw-
bare metingen zijn berekend voor de mucusrand, zijn de hier gevonden resultaten in
tegenspraak met de hypothese van Davidson en Marchant (1987) dat acrylaat in Phaeocystis
een antibiotische werking heeft.
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APPENDIX
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Figuur A.!. Toename van gemeten concentraties acrylaat met het aantal uirgesorteerde kolonies. vóor 3 grootte-
kiassen. Ult het snijpunt van de lineaire regressie met de y-as kan de concentratie acrylaat in het medium worden
bepaald. A. Y = 0.076 * X + 3.79; r2 = 0.3437. B. Y = 0.427 X + 2.22; r2 = 0.9673. C. Y = 0.324 * X
+ 2.97; r2 = 0.9606.
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Figuur A.2. Uitsorteerproef met stam Ingmar3 (autofluorescentie = 5.8). A. Toename van de hoeveelheid
acrylaat per kolonie met de kolonie-inhoud (Y = 0.702 X - 0.93: r2 = 09985). B. Berekende [acrylaat]hI voor
verschillende kolonie-groottes.

E

to
to

C.)

Inhoud kolonie (p1) Inhoud kolonie (pi)

Figuur A.3. Uitsorteerproef met stam lngmar3 (autotluorescentie = 265.9). A. Hoeveelheid acrylaat per
kolonie voor verschillende kolonie-groottes. B. Berekende [acrv1aatJhI voor verschillende kolonie-groottes.
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Figuur A.4. Uitsorteerproei met stam Plymouth (autotluorescentie
acrylaat per kolonie met de kolonie-inhoud (Y = 0.703 * X - 1.08: r2 =
verschillende kolonie-groottes.
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Figuur A.5. Uitsorteerproef met stam Plymouth (autofluorescentie = 111). A. Toename van de hoeveelheid
acrylaat per kolonie met de kolonie-inhoud (Y = 0.395 * X - 1.19: r2 = 0.9063). B. Berekende [acrylaat]11 voor
verschillende kolonie-groottes.
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Figuur A.6. Uitsorteerproef met stam Ingmar-xenisch (autotluorescentie = 304.2). A. Toename van de
hoeveelheid acrylaat per kolonie met de kolonie-inhoud (Y = 0.039 * X - 1.40: r2 = 0.0336). B. Berekende
[acrylaat}WhI voor verschillende kolonie-groottes.
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Figuur A.7. Groei van bacterie-mengculture Louis-xenisch op rijk medium met oplopende concentraties acrylaat
Z- (tIm 10 mM) en V niet geneutraliseerd (100 mM en 1 M). Maximale groeisnelheden werden berekend via de
richtingscoefficidnten van de lineaire regressies. A. Geen acrylaat: =0.2463 h. r2 = 0.9909 (I); , = 0.2530
h'. r2 = 0.9969 (•). B. 1 /2M: i, =0.2748 h'. r2 = 0.9806 •): z, = 0.2807 h', r2 = 0.9889 (•). C. 10 /2M:

=0.2711 h'. r2 = 0.9858 (S); = 0.2654 h'. r2 = 0.9943 (•). D. 100 M; , =0.2688 h. r2 = 0.9868
(•); , = 0.2731 h', r2 = 0.9885 (•). E. 1 mM; /Z =0.2709 h'. r2 = 0.9962 (•); = 0.2904 h, r2 = 0.9954
(•). F. 10 mM; /L =0.2680 h', r2 = 0.9925 (S); p, = 0.2333 h', r2 = 0.9978 (•). G. 100 mM; geen groei.
H. 1 M; geen groei.
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Figuur A.8. Groei van bacterie-reinculture L4 op rijk medium met oplopende concentraties acrylaat Z ±,
en V. Maximale groeisnelheden werden berekend via de richtingscoëfficienten van de Iineaire regressies. A. Geen
acrylaat; =0.2327 h1, r2 = 0.9729 (•); = 0.1999 h. r2 = 0.9471 •. B. 0-v; =0.2070 h', r2 =
0.9949 (•); i2 = 0.1543 h', r2 = 0.9815 (•). C. 1 iM Z+; =0.1676 hO', r2 = 0.9444 (I); , = 0.1633 h,
r2 = 0.9629 (•). D. 10 tiM Z+; =0.1912 h, r2 = 0.9721 (•); = 0.1887 h', r2 = 0.9875 (+). E. 100
tiM Z+; =0.1893 h', r2 = 0.9935 (I); = 0.1964 h', r2 = 0.9083 (•). F. 100 tiM 1-; i, =0.1428 h', r2
= 0.9463 (I); = 0.1357 h', r2 = 0.9746 (•).
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Figuur A.8. Groei van bacterie-reinculture L4 op rijk medium met opiopende concentraties acrylaat Z +, Z-
en V. Maximale groeisnelheden werden berekend via de richtingscoefficienten van de lineaire regressies. G. 1 mM
Z+: =0.1398 h', r2 = 0.9508 (•); = 0.1487 h, r2 = 0.9978 (•). H. 1 mM Z-; =0.1639 h, r2 =
0.9384 (•); = 0.1908 h', r2 = 0.9840 (•). I. 1 mM V: =0.1362 h', r2 = 0.9785 (•); 2 = 0.1170 h',
r2 = 0.9912 (•). J. 10mM Z+; p =0.1556 h', r2 = 0.9459(0); , = 0.1858 h'. r2 = 0.9683 (i). K. 10mM
Z-; =0.1463 h', r2 = 0.9926 (I); = 0.1868 h', r2 = 0.9912 (•). L. 10 mM V; =0.0870 h, r2 =
0.7948 (•); = 0.1604 h, r2 = 0.9497 (•); p = 0.1264 h'. r2 = 0.9912 (. M. 100mM V; =0.1154 h',
r2 = 0.7208 (•); = 0.0935 h, r2 = 0.8813 (•). N. 500 mM V; geen groei.
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Figuur A.9. Groei van bacterie-mengcu!ture MD1 uit het Marsdiep op rijk medium met oplopende concentratjes
acrylaat Z i- (tIm 10 mM) en V (10 en 100 mM). Maximale groeisnelheden werden berekend via de
richtingscoëfficienten van de lineaire regressies. A. Geen acrvlaat: =0.3790 h'. r2 = 0.9927 (•); ., = 0.3765h. r2 = 0.9905 (6). B. 1 M; jz =0.3994 h', r2 0.9957 (S). C. 10 tiM: =0.3559 h, r2 = 0.9684 (•);

= 0.3272 h', r2 = 0.9750 (6). D. 100 1zM; 0.3472 h, r2 0.9646 (•); = 0.3515 h, r2 = 0.9933
(6). E. 1 mM; =0.3864 h1, r2 = 0.9937 (S); 1ti, 0.3919 h'. r2 = 0.9767 (6). F. 10mM Z+; =0.3519
h', r2 = 0.9661 (•); = 0.3940 h', r2 = 0.9689 (6). G. 10 mM V; =0.3842 h', r2 = 0.9719 (•); 2 =
0.3363 h', r2 = 0.9692 (6).
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Figuur A.9. Groei van bacterie-mengculture MD1 uit het Marsdiep op rijk medium met oplopende concentraties
acrylaat Z+ (t/m 10 mM) en V (10 en 100 mM). Maximale groeisnelheden werden berekend via de
richtingscoefficienten van de lineaire regressies. H. 100 mM; beginnende groei op t = 1500 mm (j = 1.0270 h',
r2 = 0.8911 (S); 2 = 0. 1831 h', r2 = 0.9409 (•)). 1. 100 mM; beginnende groei op t 1500 min(1 =0.5043
h', r2 = 0.9702 (S)).

Figuur A.10. Groei van bacterie-mengculture MD2 uit het Marsdiep op rijk medium met oplopende concentraties
acrylaat Z+ (tIm 10 mM) en V (10 tIm 500 mM). Maximale groeisnelheden werden berekend via de
richtingscoefficienten van de lineaire regressies. A. Geen acrylaat: &, =0.3638 h, r2 = 0.9947 (•); = 0.4060
h, r2 = 0.9931 (•). B. 0-v; , =0.4168 h', r2 = 0.9984 (S); /L2 = 0.4009 h', r2 = 0.9974 (•). C. 1 M;
=0.2831 h, r2 = 0.9744 (•); = 0.3668 h', r2 = 0.9978 (•). D. 10 M; =0.3120 h, r2 = 0.9953 ()

= 0.3283 h', r2 = 0.9963 (•).
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Figuur A.10. Groei van bacterie-mengculture MD2 uit het Marsdiep op rijk medium met oplopende concentraties
acrylaat Z+ (tim 10 mM) en V (10 t/m 500 mM). Maximale groeisnelheden werden berekend via de
richtingscodfficidnten van de lineaire regressies. E. 100 zM; j =0.3339 h, r2 = 0.9990 (S); ,u = 0.3675 h.
r2 = 0.9979(+). F. 1 mM; =0.3780 h', 12 0.9989 (•); , = 0.4022 h, r2 = 0.9956(e). G. 10mM Z+;

=0.3038 h, r2 = 0.9965 (•); = 0.3928 h', r2 = 0.9977 (•). H. 10mM V; =0.3882 h, 12 = 09954
(•); 2 = 0.3896 h', 12 = 0.9989 (•). 1. 100 mM; =0.2286 h', 12 = 0.9648 (•); 2 = 0.2266 h', r2 =
0.9726 (•). J. 250 mM; =0.0785 h, 12 = 0.7344 (•); , = 0.0583 h', 12 = 0.7276 (+)

68

0.1

0.01

0.1

0.001

0.01

400 800 1200 1600

tijd (mm)

2000

0.001
0 400 800 1200 1600 2000

tJd (mm)

0.1
E
C
0
C,,

.0
0
0 0.01

0.1

0.001

0.01

0 400 800 1200 1600 2000

tijd (mm)

H.

0 400 800 1200 1600 2000

tijd (mEn)

0.001

0.1

0.01

0.1

0.001

0.01

0 400 800 1200 1600 2000

tijd (mm)

0.001
0 400 800 1200 1600 2000

tijd (mm)



ABSW, AtifcaJ sewter ibi bcer sd On P/c meaL4m

IECEPY

oc fev irocs N rc soLcIlIze

970 m mayor saJts i- 1Dm NH-i' E(aTiv
mH-CO, i0m-'

2 rnlrnnor saJts, 2 mi irce elements
I ml vtrnin souticn

major salts: trace c/em ents:

kI-(NU
MgCI2.6H20
Na2504
(ThC.2H fl

2v c'

—

9 8
3.2
fl.5R
n oU.O)

Na7ET1- 2H7C
CoCl7H2O
MnCL4H-fl

-C2./iA_4. 2-
Cu504
ZnSC4 7H20

minor salts:

VD.-f'LJI

g
finC

C r' CU (Thur, C
U.

AIC}3
H3BOJ
RbCl

0028
OA
fl.fl1

LiCI UJUE;
n finU Uc

flf) 3 fflfi - ft-j iij vi; - -

'v ha/TI /flS / ! t: r;j i

Na2HPC4 p-am noben:oc ca
nvdc' ne-HC
iIim ne-HCI

A/Li ÷ •'tT?ZC -A 1I VI /4 ..JJI i/i/V/j --4--,
iLJ I iJ V

flJCODflIC CJO

N
;;fl•C;C öCC

fl2Dtflfl ci
HCO 238 .

NHCO 20 f:ic cc

—

p fli
nip
U - Li L —.

U UU /

U J

fin

U



Medium for Phaeocystis (Adrniraal and Werner 1983 J. plankton
res. 5(4)495-513/

All components below should be autoclaved separately in order
to prevent precipitation of salts

Major salts
weight mw conc end

conc

NaCl 24.5 g 58.44 419 mM
MgCL.6H20 9.8 203.3 48.2
CaCl7.2H20 0.53 147.02 3.61
Na-SO4 3.2 142.04 22.5
K2S04 0.85 174.27 4.88

all in 1 liter

or use seawater obtained from DGW. Measure the salinity by
refractive index (this must be 1.339 for a promilage of 33)
If necessary dilute with demineralized water. Sterilize 400 ml
in 0.5 1 serum bottles.

Trace elements

NaEDTA.2H2O 4.82 336.24 12.97 6.48uN
FeC13.6H20 3.15 270.3 11.65 5.83
CuSO4 0.007 159.6 0.04 0.02
ZnSO4.7H-O 0.022 287.54 0.077 0.038
C0C12.6H20 0.01 237.93 0.042 0.021
MnCl-.4HO 0.18 197.91 0.910 0.455
NaMo04.2H0 0.006 241.95 0.025 0.012

all in 1 liter

Minor salts

KBr 22 119.01 185 92.4
SrCl.6}-I:O 6.39 266.62 23.96 11.98
A1C13 0.028 133.34 0.21 0.105
RbC1 0.061 120.92 0.50 0.252
LiCl 0.006 42.39 0.14 0.070
KI 0.02 166.01 0.12 0.060
H3B03 0.4 61.83 6.47 3.23
all in 1 liter

70



Vitamins

Biotin
Ca-D-pantothenate
Cyanocobal amine
Folic acid
Inositol
Nicotinic acid
Thiamine HCL
Thymine

Sterilization
All the stocks are autoclaved separately except
vitamins which are heat liable. The vitamins should
sterilized over a 0.2 t filter
Composition of the media proceeds as follows:

prepare a mix containing
0.5 spores
0.5 minor salts
1.0 vitamins V8
1.0 NH4 stock
1.0 NO3 stock
1.0 phosphate stock

for the
be filter

For 1 liter medium 5 ml mix, for 0.8 liter 4 ml for 0.4 liter
2ml.

Also add carbonate for one liter 3.75 ml, 0.8 liter 3 ml and
0.4 liter 1.5 ml

Inoculate and incubate at 11 degree on a roler bench in a
climate chamber.

7'

(Veidhuis en Adrniraal 1987 Marine Biol 95:47-54 describes 8

vitamins instead of only the Bl2 used by Admiraal and Werner.
(1983) The concentrations used are 2.5 times lower in our lab
since 1 instead of 2.5 ml is added per liter medium)

0.0002
0.02
0.004
0.0004
1.0
0.02
0.1
0.6

0.497
6.876
2 .84

Other stocks

NaH2PO4.H20 F/20 137.99 3.6
KNO3 F/20 101.11 68.0
Na.SiO3.9H2Q F/2 284.20 10.0
NH4C1 0.820 53.49 15.4
NaHCO3 60 g/l -
For Thalassiosira pseudonana use silicate F4 ( 3.55
ml, adjust pH 7.6) and add 3 ml to one liter medium.

V.'.-.'
I

3 .60
68.0
10.0
15.4

L '

g in' 250



1CRYLAATBEPALING
CHROMATOGRAPHY

MET BEHULP VAN HIGH LIQUID

HPLC
Vloeistofgedeelte: WATERS 600E Systeem Controller
Kolom: RS11 C18 5u HL, lengte 15 cm. diameter 4.7 imn
Detector: WATERS 994 PrograriTnable Photodiode Array Detector V
Loopvloeistof: bidest. aangezuurd tot pH—2 met fosforzuUr

liken gebeurt met standaarden van met zeewater verdund 100%

acrylzuur (Aldrich Chemie)
Monsters en loopvloeistof worden voor gebruik gefiltreerd over

een GFF glasvezelfilter.
Bij een injectievolume van 50 ul is de ondergrenS van de

detectie 1 uN.

Hieronder een voorbeeld van een chromatogram. De acrylaatpiek

verschijnt na ongeveer 2 miriuten.
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