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Samenvatting 

 

 

Archaea vormen één van de drie domeinen van het leven op Aarde en vormen tezamen 

met de bacteriën de prokaryoten. De toepassing van moleculaire technieken zoals de analyse 

van ribosomaal DNA en lipiden hebben laten zien dat Archaea wijd verspreid en in grote 

hoeveelheden in het milieu voorkomen. In het mariene milieu vormen de planktonische 

Archaea twee groepen: de Crenarchaeota en de Euryarchaeota. De Crenarchaeota zijn de 

meest voorkomende groep en vormen ca. 20% van alle prokaryotische cellen in de oceaan. 

Ondanks dat mariene Crenarchaeota zo belangrijk zijn is er maar weinig bekend over hun 

fysiologische eigenschappen. Stabiele and radioactieve koolstofisotopenanalyse van lipiden 

van mariene Crenarchaeota suggereren dat ze bicarbonaat gebruiken als koolstofbron. Studies 

van water uit de Middellandse Zee, de Californische kust en de diepe Atlantische Oceaan met 

behulp van microautoradiografie hebben laten zien dat mariene Archaea aminozuren kunnen 

opnemen en dat sommige Crenarchaeota en Euryarchaeota in de diepzee in staat zijn om 

bicarbonaat of CO2 te gebruiken als koolstofbron. Veldstudies in het Santa Barbara kanaal en 

de Arabische Zee laten zien dat er een positieve correlatie is tussen de aantallen 

Crenarchaeota en nitrietconcentraties. In Arctische wateren is er een positieve correlatie 

tussen de aantallen Crenarchaeota en particulair organisch stikstof gerapporteerd. Dit 

suggereert dat mariene Crenarchaeota een rol spelen in de mariene stikstofcyclus maar in welk 

opzicht is nog onduidelijk. 

Crenarchaeota bevatten unieke membraanlipiden die bestaan uit glycerol dibifytanyl 

glycerol tetraethers (GDGTs). Recente studies aan oppervlaktesedimenten van verschillende 

locaties in de oceanen laten zien dat samenstelling van sedimentaire GDGTs afkomstig van 

Crenarchaeota varieert met oppervlaktezeewatertemperaturen (OZT). De verandering in de 

relatieve samenstelling van GDGTs wordt uitgedrukt in een index bepaald door de relatieve 

concentratie van verschillende GDGTs, genoemd de Tetraether Index van lipiden met 86 

koolstofatomen, de TEX86. Deze GDGTs worden gepreserveerd gedurende sedimentatie en 

worden gevonden in sedimenten tot 140 miljoen jaar oud. Deze index is dus een nieuwe proxy 
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voor OZT en kan gebruikt worden om OZT in vroegere milieu’s te reconstrueren. De 

correlatie tussen GDGT distributie en OZT is echter geen direct bewijs dat mariene 

Crenarchaeota de samenstelling van hun membraanlipiden daadwerkelijk aanpassen 

aan temperatuur of dat temperatuur de enige factor is. Het zoutgehalte en concentraties van 

verschillende nutriënten variëren ook substantieel in mariene systemen en zouden ook de 

relatieve verdeling van GDGT isomeren kunnen bepalen. Bovendien zijn mariene 

Crenarchaeota in sterk variërende aantallen aanwezig gedurende de verschillende seizoenen 

en zijn zij ook in grote aantallen aanwezig in het diepere gedeelte van de oceaan. Het is dus 

niet duidelijk in welk seizoen en op welke diepte in de waterkolom het lipidensignaal, dat 

gebruikt voor TEX86 paleothermometrie, wordt gebiosynthetiseerd. 

 

Het onderzoek beschreven in dit proefschrift had twee belangrijke doelstellingen. Het 

eerste doel was om meer te weten te komen over de fysiologie van mariene Crenarchaeota en 

het eerste gedeelte van dit proefschrift richt zich dan ook op ecologische en fysiologische 

aspecten van mariene Crenarchaeota (Hoofdstukken 2, 3 en 4). Het tweede doel was de 

validatie van de onlangs geïntroduceerde OZT-proxy, de TEX86. Het tweede gedeelte van dit 

proefschrift behandelt dan ook de factoren die de distributie van GDGTs van mariene 

Crenarchaeota bepalen en uiteindelijk het GDGT signaal in de waterkolom van de oceaan en 

de onderliggende sedimenten (Hoofdstukken 5, 6 en 7).  

In Hoofdstuk 2 wordt de studie van het koolstofacquisitiemechanisme van mariene 

Crenarchaeota met behulp van een in situ 13C-bicarbonaat labelexperiment beschreven. 

Gelabeld H2
13CO3 werd toegevoegd aan een mesocosmtank gevuld met kustwater van de 

Noordzee en een week lang geïncubeerd. Het experiment werd uitgevoerd in het donker om 

fotosynthetische activiteiten te elimineren. De verdeling van het 13C-label in de verschillende 

lipiden werd bestudeerd en liet zien dan er weinig tot geen 13C-inbouw kon worden 

gedetecteerd in de lipiden afkomstig van bacteriën en planten. De bacteriële anteiso-C15 

vetzuur vertoonde bijvoorbeeld weinig verrijking in 13C met een ∆δ13C-waarde van +10‰. 

Echter, de membraanlipiden van Crenarchaeota waren sterk verrijkt in 13C met ∆δ13C-

waarden van +400 tot +440‰ voor de bifytanen afkomstig van GDGTs van Crenarchaeota. 

Ongeveer 70% van de vastgestelde inbouw van 13C in lipiden tijdens het experiment was toe 

te schrijven aan inbouw in de membraanlipiden van Crenarchaeota. Dit liet zien dat mariene 
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Crenarcheota actief H2
13CO3 of 13CO2 opnemen en dat tenminste sommige pelagische mariene 

Crenarchaeota autotrofe organismen zijn.  

In Hoofdstuk 3 worden de uitkomsten van een studie naar de energiebron van mariene 

Crenarchaeota en hun mogelijke betrokkenheid in de mariene stikstofcyclus met behulp van 

een verrijkingscultuur van een marine Crenarchaeote en veldobservaties gerapporteerd. Een 

sterke toename in de celaantallen in een verrijkingscultuur van Crenarchaeota werd 

waargenomen toen ammonium concentraties daalden en nitriet concentraties toenamen. Dit 

suggereerde dat deze Crenarchaeote onder laboratorium condities in staat was om ammonia te 

oxideren. Verder bewijs voor archaeale nitrificatie werd verkregen door de identificatie en 

kwantificering met behulp van kwantitatieve PCR (Q-PCR) van een archaeaal amoA gen, het 

gen dat codeert voor een enzym dat een sleutelreactie in de oxidatie van ammonium 

katalyseert. Een sterke correlatie (r=0.99) tussen de celaantallen van de Crenarchaeote en de 

concentratie aan het archaeale amoA-gen werd waargenomen. De betrokkenheid van 

Crenarchaeota in nitrificatie werd verder bestudeerd met behulp van onderzoek aan een 

tijdserie van kustwater van de Noordzee. In de winter waren de Crenarchaeota de 

dominerende groep in de archaeale gemeenschap en hun celaantallen correleerde sterk met de 

concentratie van nitriet, het product van de nitrificatiereactie. De celaantallen van beta- en 

gammaproteobacteriën, de twee groepen waarin zich de bekende bacteriële nitrificeerders 

bevinden, waren daarentegen constant en correleerde niet met de vorming van nitriet. Deze 

data laten zien dat mariene Crenarchaeota actief zijn in de mariene stikstofcyclus als 

nitrificeerders. 

In Hoofdstuk 4 wordt de successie van verschillende soorten mariene Archaea in 

Noordzeekustwater beschreven met gebruik van verschillende moleculaire benaderingen. De 

Crenarchaeota werden geïdentificeerd met behulp van PCR met een algemene archaeale 

primer gevolgd door denaturatiegradiënt gelelectroforese (DGGE) in combinatie met 

sequencing. Drie verschillende kwantificeringsmethoden werden gebruikt, Catalyzed Reporter 

Deposition Fluorescentie in situ Hybridisatie (CARD-FISH), Q-PCR en GDGT analyse, om 

de aantallen van mariene Archaea te bepalen en om de relatieve robuustheid van de 

verschillende methoden te vergelijken. De variaties in aantallen bepaald met CARD-FISH en 

Q-PCR vertoonden sterke overeenkomsten en suggereerde dat een archaeale cel gemiddeld 

0.9±(0.6) kopieën van het 16S rRNA gen bevat. GDGT concentraties en celhoeveelheden van 
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Crenarchaeota bepaald met CARD-FISH lieten zien dat de bron voor GDGTs in zuurstofrijke 

water inderdaad mariene Crenarchaeota zijn. Vergelijking van celaantallen en GDGT 

concentraties lieten zien dat een cel van een Crenarchaeote gemiddeld 3±0.5 pg GDGTs 

bevat. Een duidelijke seizoenscyclus in het voorkomen van Crenarchaetoa werd geobserveerd 

met zowel CARD-FISH, GDGT analyse als DGGE. In de winter wanneer 

nutriëntconcentraties hoog zijn, domineerden de Crenarchaeota de archaeale gemeenschap 

terwijl de Euryarchaeota in hogere aantallen voorkwamen in de zomer en herfst wanneer 

nutriëntconcentraties relatief laag zijn. De verschillenen in fysiologie van deze archaeale 

groepen zijn waarschijnlijk de oorzaak van deze successie gedurende de jaarcyclus. De data 

suggereren dat tenminste sommige mariene pelagische Crenarchaeota chemoautotrofen zijn 

terwijl pelagische Euryarchaeota waarschijnlijk heterotrofe organismen zijn. 

Hoofdstuk 5 laat zien dat temperatuur de belangrijkste factor is die de verdeling van 

GDGTs bepaald. Studies met behulp van mesocosms bestaande uit tanks gevuld met zeewater 

met een zoutgehalte van 27‰ en 35‰ geënt met mariene Crenarchaeota en in het donker 

geïncubeerd bij temperaturen variërend van 5 tot 35ºC werden ondernomen om de TEX86 

proxy te testen. Gedurende de experimenten was er een toename in concentraties van GDGTs 

tot 3.4 µg l-1, hetgeen duidde op een substantiële groei van mariene Crenarchaeota. Met 

toenemende temperatuur was er een toename in de relatieve hoeveelheid van cyclopentaan-

bevattende GDGTs te zien. De verschillende zoutgehaltes hadden geen effect op de verdeling 

van GDGT isomeren. De berekende TEX86 waarden waren lineair gecorreleerd met de 

temperatuur tijdens de mesocosmexperimenten. De helling van de correlatielijn was identiek 

aan die van de correlatielijn beschreven voor oppervlaktesedimenten maar de afsnijding met 

de Y-as was wel verschillend. Dit komt waarschijnlijk omdat de Crenarchaeotesoorten verrijkt 

onder labcondities anders zijn dan de meer complexe archaeale gemeenschappen in het veld. 

De mesocosmosexperimenten suggereren dat temperatuur inderdaad de belangrijkste factor is 

die de samenstelling van GDGT isomeren bepaald en bevestigt dat de TEX86 een proxy is 

voor temperatuur. 

Hoofdstuk 6 behandelt de analyse van GDGTs in gesuspendeerd particulair organisch 

materiaal (POM) in oppervlakte en dieper water om uit te vinden in welk seizoen en op welke 

diepte de GDGTs gebruikt in de TEX86 proxy worden geproduceerd. Dit liet zien dat GDGTs 

in grotere concentraties voorkomen in de winter en in het vroege voorjaar in 
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oppervlaktewateren. De verdeling met de diepte liet voor een aantal locaties zien dat GDGTs 

in het algemeen in hogere hoeveelheden voorkomen op diepten beneden de 100 m. Een 

zwakke correlatie van de TEX86-waarden van beneden de fotische zone met de in situ 

temperaturen werd geobserveerd. De TEX86 van POM in de bovenste 100 m van de 

waterkolom was lineair gecorreleerd met in situ temperaturen en de correlatie was bijna 

identiek aan de temperatuur-TEX86 correlatie geobserveerd voor oppervlaktesedimenten. De 

TEX86 van alle POM monsters correleerde het beste met OZT en de correlatie was ongeveer 

hetzelfde als die gerapporteerd voor oppervlaktesedimenten. De correlatiecoëfficiënt was 

echter een stuk lager wat mogelijk verklaard kan worden door de menging van GDGTs van 

levende Crenarchaeota met die van fossiel sedimenterende GDGTs. De data suggereren dat 

het GDGT signaal dat naar het sediment wordt getransporteerd voornamelijk de temperatuur 

van de bovenste 100 m van de oceaan reflecteert. In het bovenste gedeelte van de waterkolom 

is er een actieve voedselweb en dus zullen GDGTs in dat gedeelte van de oceaan veel 

effectiever worden getransporteerd naar het sediment door begrazing en productie van faecale 

deeltjes (“verpakking”). 

In Hoofdstuk 7 wordt de analyse van sedimenterende deeltjes afkomstig van de 

noordoostelijke Stille Oceaan en de Arabische Zee om de seizoenscyclus en ruimtelijke 

verdeling van de GDGT-fluxen en het TEX86 signaal te bestuderen gerapporteerd. Aan 

materiaal afkomstig van sedimentvallen op verschillende diepten in de noordoostelijke Stille 

Oceaan werd de TEX86 bepaald in verschillende groottefracties. Deze analyses lieten zien dat 

de TEX86 hetzelfde was in de verschillende fracties. Dit suggereert dat begrazing en 

verpakking van sedimenterende GDGTs geen invloed heeft op het TEX86 signaal. In beide 

gebieden was het TEX86 signaal in de verschillende sedimentvallen gerelateerd aan OZT. In 

de meest ondiepe sedimentval op 500 m diepte in de Arabische Zee werd er een sterke 

correlatie van de TEX86 met de seizonale variatie in de OZT gevonden. In de diepere 

sedimentvallen was de TEX86 relatief meer constant gedurende de seizoenscyclus en 

reflecteerde de jaargemiddelde OZT. In deze vallen is het TEX86 signaal waarschijnlijk sterk 

beïnvloed door lateraal transport van sedimentdeeltjes. Dit suggereert dat de TEX86 in dieper 

wateren en in sedimenten waarschijnlijk een geïntegreerd en jaargemiddelde OZT reflecteert 

en geen seizoenssignaal.  
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Het experimentele werk en de veldobservaties in dit proefschrift hebben nieuwe 

inzichten verschaft in de fysiologie van mariene Crenarchaeota en de nieuwe 

paleothermometer TEX86. Met het 13C-label experiment, de verrijkingscultuur en de 

veldobservaties in de Noordzee is aangetoond dat tenminste sommige mariene Crenarchaeota 

chemolithoautotroof zijn en nitrificeerders. Aangezien mariene Crenarchaeota één van de 

meest voorkomende klassen van picoplankton zijn in de oceanen en voorkomen over een 

grote dieptebereik is het waarschijnlijk dat archaeale chemolithoautotrofie een belangrijke rol 

speelt in de biochemische cyclus van stikstof en koolstof in de oceaan. Bovendien zijn 

Crenarchaeota waarschijnlijk een belangrijke “sink” voor organische koolstof en 

representeren zij een belangrijk maar nog niet eerder bekende component van de mondiale 

koolstofcyclus. 

In het geval van de TEX86 heeft het experimentele werk en de veldobservaties deze 

nieuwe proxy gevalideerd. De mesocosmosexperimenten lieten zien dat temperatuur de 

belangrijkste factor is die de samenstelling van de GDGTs van Crenarchaeota bepaald en dus 

reflecteert de TEX86 temperatuur. De veldstudies aan POM en sedimentvallen lieten duidelijk 

zien dat het GDGT signaal dat het diepere water en het sediment bereikt de temperatuur van 

de bovenste 100 m van de waterkolom reflecteert, waarschijnlijk door processen als begrazing 

en verpakking. De nieuwe paleothermometer TEX86 kan dus gebruikt worden om 

temperaturen te bepalen van het bovenste gedeelte van de oceaan in vroeger tijden. Omdat 

GDGTs worden gevonden in sedimenten tot 140 miljoen jaar oud heeft deze 

temperatuurproxy een grote potentie om gebruikt te gaan worden in reconstructies van 

vroegere klimaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 




