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Binnen de groep van de stikstoffixerende organismen nemen de cyanobacteriën een 

unieke positie in. Cyanobacteriën zijn de enige zuurstofproducerende fotosynthetische 

organismen die in staat zijn tot de fixatie van stikstofgas en combineren dit met de fixatie van 

koolzuurgas. Nitrogenase, het enzym dat de reductie van atmosferisch stikstofgas tot ammonia 

katalyseert, is uiterst zuurstofgevoelig. De aanwezigheid van nitrogenase en de fixatie van 

stikstofgas in de zuurstofproducerende en aerobe cyanobacteriën is daarom een schijnbaar 

onverklaarbaar fenomeen dat tot op heden niet goed wordt begrepen. Heterocysten vormende 

cyanobacteriën scheiden de fixatie van stikstofgas ruimtelijk van de zuurstofproducerende 

fotosynthese door de eerste te laten plaatsvinden in gespecialiseerde anaerobe cellen 

(heterocysten). Er zijn echter ook eencellige en draadvormige stikstoffixerende cyanobacteriën 

die geen heterocysten vormen. Sommige van deze soorten scheiden de niet-compatibele 

processen in de tijd en fixeren stikstofgas gedurende de nacht. Diazotrofe cyanobacteriën (soorten 

die zich ‘voeden’ met luchtstikstof) spelen een cruciale rol in de oligotrofe (arm aan 

voedingsstoffen) oceaan omdat de gefixeerde stikstof de primaire productie in dit ecosysteem 

drijft. Lange tijd werd aangenomen dat de draadvormige, niet heterocysten vormende 

cyanobacterie Trichodesmium de meest algemene en meest actieve oceanische cyanobacterie was 

totdat recentelijk grote aantallen eencellige stikstoffixerende cyanobacteriën werden ontdekt. Het 

is tot nu toe niet goed bekend welke ecologische en fysiologische randvoorwaarden het 

geografische verspreidingsgebied van stikstoffixerende cyanobacteriën bepalen en welke factoren 

hun groei en activiteit beperkt. Observaties in het veld en laboratorium experimenten hebben 

aanwijzingen opgeleverd die erop wijzen dat de toevoer van fosfaat en/of ijzer dan wel de 

temperatuur de groei van stikstoffixerende organismen aan banden legt. Slechts enkele studies 

hebben zich gericht op het effect van de combinatie van verschillende factoren op de fixatie van 

stikstof, in het bijzonder op de gecombineerde effecten van zuurstof en temperatuur. Het 

onderzoek dat in deze dissertatie wordt beschreven stelde zich tot doel om de fixatie van stikstof 

in cyanobacteriën beter te begrijpen en om de sturende factoren te identificeren. 

In de Hoofdstukken 2 en 3 beschrijf ik het onderzoek dat ik heb gedaan om het effect 

van temperatuur op de zuurstof gevoeligheid van nitrogenase in twee heterocysten vormende 

cyanobacteriën (Anabaena variabilis ATCC29413 en Nostoc sp. PCC7120) en in twee eencellige 

cyanobacteriën (Gloeothece sp. PCC6909 en Crocosphaera watsonii WH8501) te bepalen met 

behulp van een in lijn gekoppelde bepaling van de reductie van acetyleen waarbij gebruikt werd 
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gemaakt van een gevoelige laser fotoakoestische ethyleen detectie methode. De resultaten laten 

zien dat de nitrogenase activiteit in Anabaena and Nostoc het hoogste was onder anaerobe 

condities bij 39-42oC en dat zowel fotosynthese als respiratie aan de nitrogenase activiteit 

bijdroeg. Echter, de individuele bijdrage van de fotosynthese en de respiratie waren afhankelijk 

van zowel de zuurstofconcentratie als van de temperatuur. Ontdekt werd dat veranderingen in de 

temperatuur de flux van zuurstof in de heterocyst op een dynamische wijze veranderde. 

Nitrogenase activiteit in de eencellige Gloeothece sp. en C. watsonii was beperkt tot een gering 

bereik van zuurstof concentraties (5 – 7.5% O2) en temperatuur (29 – 31oC). 

Omdat nitrogenase activiteit en fotosynthetische zuurstof productie niet samengaan, 

moeten ze in eencellige stikstoffixerende cyanobacteriën in de tijd gescheiden optreden waarbij 

de eerste gedurende de nacht plaatsvindt. Er is nog maar weinig bekend over hoe in eencellige 

stikstoffixerende cyanobacteriën de fixatie van N2 en CO2 worden gereguleerd en op elkaar 

worden afgestemd. In Hoofdstuk 4 heb ik het tijd verloop van N2 en CO2 fixatie onderzocht 

doormiddel van stabiele isotopen (15N en 13C), terwijl ik de expressie van nifH in C. watsonii heb 

gemeten en gekwantificeerd. De resultaten wezen op het bestaan van duidelijk verschillende 

dagelijkse patronen van stikstof- en koolstoffixatie. De expressie van nifH en de fixatie van N2 

liepen niet gelijk op terwijl de patronen van de fixatie van N2 en CO2 tegenovergesteld bleken. 

De hoge N2 en CO2 fixatie snelheden die werden waargenomen onderschatten wellicht de 

potentiële bijdrage van C. watsonii aan de mondiale oceanische koolstof en stikstof budgetten. 

Heterocysten vormende cyanobacteriën fixeren N2 onder anaerobe condities in de heterocyst. 

Deze gedifferentieerde cel beschikt over een dikke celwand die is samengesteld uit verschillende 

lagen van polysaccharide en glycolipides die de gasdiffusie in de cel beperkt. Het is bekend dat 

organismen hun membraan lipiden aanpassen als reactie op veranderende omgevingsfactoren, 

vooral met betrekking tot temperatuur. Daarom  werd in Hoofdstuk 5 de glycolipide verdeling in 

verschillende cyanobacteriën onderzocht evenals de verschuivingen hierin ten gevolg van 

temperatuurveranderingen. De resultaten laten zien dat de langketige glycolipiden afwezig waren 

in alle niet heterocysten vormende cyanobacteriën (eencellige en draadvormige) die hiervoor 

werden geanalyseerd, evenals in heterocysten vormende soorten die werden gekweekt met 

gecombineerde stikstof en daarom geen heterocysten vormden. Dit resultaat ondersteund het idee 

dat deze langketige glycolipiden een unieke en belangrijk onderdeel van de heterocysten celwand  

is. Het kweken onder verschillende temperaturen liet bovendien zien dat de hoeveelheid van deze 

langketige glycolipiden daalden met toenemende temperatuur. Dit suggereerde een aanpassing 
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van de gasdoorlaatbaarheid van de celwand teneinde een optimum situatie te bereiken tussen het 

vermijden van het inactiveren van nitrogenase door een teveel aan zuurstof en het doorlaten van 

de grootst mogelijke flux van stikstofgas in de heterocyst. 

Door een meervoudige benadering toe te passen (microscopie, biologische merkers, 

fractioneren van stabiele koolstof (δ13C) en stikstof (δ15N) isotopen, en het construeren van 16S 

rRNA gen kloon bibliotheken) werd het belang van N2 fixerende cyanobacteriën onderzocht in 

microbiële matten die zich ontwikkelen op de Noordzee stranden van het Nederlandse 

Waddeneiland Schiermonnikoog (Hoofdstuk 6). De resultaten toonden aan dat de cyanobacteriën 

de belangrijkste organismen waren en dat in het bijzonder de stikstoffixerende soorten een 

essentiële rol spelen bij de ontwikkeling van deze matten door dit stikstofarme ecosysteem van 

gebonden stikstof te voorzien. 

De resultaten die in deze dissertatie zijn beschreven laten zien dat eencellige diazotrofe 

cyanobacteriën niet in staat zijn tot stikstoffixatie onder volledige aerobe omstandigheden. Dit 

suggereert dat zij in hun natuurlijke omgeving tenminste tijdens de perioden waarin zij actief 

stikstof fixeren worden blootgesteld aan zuurstofconcentraties die duidelijk beneden die van 

luchtverzadiging liggen. Verder werd vastgesteld dat temperatuur een belangrijke factor is voor 

de stikstoffixatie in cyanobacteriën. Een andere aanpassing die werd gevonden is dat de 

heterocyst in staat is tot een dynamische regulatie van de zuurstofflux in de cel.    


