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Summary 

Estuarine mudflats are frequently colonized by benthic diatoms. Diatoms are 
phototrophic microorganisms characterized by a silica frustule enveloping the cell. 
On tidal flats composed of very fine sediment the diatom population is generally 
composed of motile species, which exhibit a typical vertical migration pattern 
within the upper millimeters of the sediment surface. Marine benthic diatoms 
produce large amounts of exopolysaccharides, resulting in the formation of a 
biofilm on the sediment surface. 

The research presented in this thesis was part of a larger project investigating 
estuarine sediment transport between tidal flat and channel. One of the main 
questions of the field surveys presented in this thesis was: what is the impact of 
biostabilization by benthic diatoms on sediment fluxes? 

Literature on polysaccharide secretion by benthic diatoms shows that some of 
the exopolysaccharides produced possibly have a function in the locomotory 
mechanism, however other factors could also influence the amount of 
polysaccharides secreted. A second objective therefore was to learn more about the 
possible steering factors for polysaccharide secretion. 

The interannual, seasonal and spatial variability of diatom growth and secretion 
was monitored on a large tidal flat in the Ems-Dollard estuary (The Netherlands). 
Chlorophyll a was used as a measure of microphytobenthic biomass, which was 
composed predominantly of motile diatoms. Two operational fractions of 
carbohydrate were isolated from the sediment: water extractable and EDTA 
extractable carbohydrates. Both fractions correlated significantly with chlorophyll a, 

suggesting that both were produced by diatoms. The water extractable fraction 
contained the secreted material, whereas the nature of the EDTA extract was less 
clear. In April-May 1996 an uncoupling was observed between the water 
extractable carbohydrates and chlorophyll a, probably as a result of overflow 
metabolism occurring during the clear water phase. Overflow metabolism could 
therefore be an important steering factor for polysaccharide secretion. 

In June 1996 benthic diatom densities were extremely high, whereas during the 
rest of the year densities were very low. Also in 1997 benthic diatom concentration 
and exopolysaccharide content were very low. High diatom densities were only 
found in sediment with a high mud content, on the margin of the tidal flat. 
Diatoms caused accretion of mud in June 1996, when diatom densities were high, 
however the mud content in this area remained high throughout the year (also 
when no diatoms were present). The restricted presence of benthic diatoms and 
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exopolysaccharides to early summer and to areas of low prevailing erosion rates 
indicated that the effect of biostabilization by diatoms on sediment transport was 
probably limited compared to hydrodynamic factors. 

Characterization of the secreted material from axenic cultures of Cjlindrotheca 

closterium and Navicula salinarum showed that small amounts of 
exopolysaccharide were secreted into the medium, but the bulk (extracted in water 
at 30 °C) was associated with the cells. The attached exopolysaccharides were 
present in the form of strands running between cells and other particles, rather 
than a tight capsule. The secreted material consisted predominantly of 
polysaccharide, but small quantities of protein were present as well. Glucose and 
xylose were the main constituents of the exopolysaccharides. Substantial amounts 
of uronic acid and sulphated sugars, components that determine the adhesion 
capacity of the exopolysaccharides, were found. 

In batch cultures of both C. closterium and N. salinarum, the highest rate of 
exopolysaccharide accumulation was observed during the transition from 
exponential to stationary growth. In cultures of C. closterium, nitrogen depletion 
was the factor causing cessation of growth and stimulating exopolysaccharide 
accumulation (as well as intracellular carbohydrate accumulation). Also, cells grown 
with ammonium as nitrogen source accumulated more carbohydrates (both intra-
and extracellularly) than cells grown with nitrate as nitrogen source. In these 
experiments, both exopolysaccharides and intracellular carbohydrates probably 
accumulated as a result of overflow metabolism, confirming the field observations 
which already suggested that this may be an important steering factor. Moreover, 
accumulation of exopolysaccharides was stimulated when nitrogen or phosphorous 
concentrations in the medium were low but growth was not affected, suggesting 
that secretion could also be a reaction to low ambient nutrient concentrations. 

The dependence of exopolysaccharide accumulation by C. closterium on light 
and photosynthesis was investigated by incubating cells in the light, in the dark, or 
in the light with addition of the inhibitor of photosystem II, 3-(3,4-dichlorophenyl)-
1,1-dimethyl urea (DCMU). In the light, C. closterium accumulated 
exopolysaccharides at a high rate, whereas no secretion was observed in the dark or 
in the presence of DCMU. Similarly, when these treatments were applied to a 
population of epipelic diatoms on an intertidal mudflat in the Western Scheldt 
(Scheldt estuary, The Netherlands), high rates of polysaccharide accumulation were 
observed during daytime emersion but not in darkened or DCMU treated 
sediment. It was concluded that, both in monoculture and in situ, secretion of 
polysaccharides was dependent on oxygenic photosynthesis. This was in agreement 
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with the conclusion from other culture experiments and field observations, that 
overflow metabolism was a factor controlling exopolysaccharide production. 

Both in monoculture and in situ, exopolysaccharide content decreased in the 
dark. Because no bacteria were present in the C. closterium culture, it was 
conceived that the degradation of exopolysaccharides was due to secretion of 
hydrolytic enzymes by C. closterium. 

Samenvatting 

Op getij deplaten in estuaria komen regelmatig in grote dichtheden benthische 
diatomeeën voor. Diatomeeën zijn fototrofe microörganismen met als 
karakteristiek kenmerk een silicaatskelet dat de eigenlijke cel omhult. Op 
geüjdeplaten bestaande uit slib (zeer fijn sediment) bestaat de diatomeeënpopulatie 
voornamelijk uit soorten die een regelmatig migratiepatroon binnen de bovenste 
millimeter van het sedimentoppervlak vertonen. Benthische diatomeeën scheiden 
grote hoeveelheden Polysacchariden uit, resulterend in de vorming van een biofilm 
op het sedimentoppervlak. Het onderzoek beschreven in dit proefschrift was 
onderdeel van een groter project met als doelstelling het bestuderen van estuarien 
sedimenttransport tussen getijdeplaat en geul. Eén van de belangrijkste 
vraagstellingen was: wat is het effect van polysaccharidensecretie door benthische 
diatomeeën op de sedimentflux? 

Uit de literatuur is bekend dat een deel van de Polysacchariden die worden 
uitgescheiden waarschijnlijk een rol speelt in het bewegingsmechanisme van de 
diatomeeën. Echter, ook andere factoren kunnen de hoeveelheid geproduceerde 
exopolysacchariden beïnvloeden. Een tweede centrale vraagstelling was: van welke 
factoren is uitscheiding van Polysacchariden afhankelijk? 

De temporele en ruimtelijke variabiliteit in groei van diatomeeën en productie 
van exopolysacchariden op een getijdeplaat in het Eems-Dollard estuarium werd 
onderzocht. Chlorophyll a werd gebruikt als indicator voor diatomeeënbiomassa. 
Twee operationele koolhydraatfracties werden uit het sediment geëxtraheerd: een 
water extraheerbare en een EDTA extraheerbare fractie. Beide fracties correleerden 
significant met chlorophyll a, wat suggereerde dat beide geproduceerd werden door 
diatomeeën. De water extraheerbare fractie bevatte het uitgescheiden materiaal, 
terwijl de oorsprong van het EDTA extract minder duidelijk was. In april-mei 1996 
werd een ontkoppeling waargenomen tussen water extraheerbaar koolhydraat en 
chlorophyll a, waarschijnlijk als gevolg van "overflow"metabolisme tijdens de 
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helder water fase. Overflowmetabolisme zou dus een belangrijke sturende factor 
voor secretie kunnen zijn. 

Zeer hoge concentraties benthische diatomeeën werden waargenomen in juni 
1996, terwijl gedurende de rest van het jaar concentraties zeer laag bleven. In 1997 
waren de concentratie benthische diatomeeën en het exopolysaccharidengehalte 
ook zeer laag. De hoge dichtheden diatomeeën werden gevonden in sediment met 
een zeer hoog slibgehalte, aan de rand van de getijdeplaat. De aanwezigheid van 
grote hoeveelheden diatomeeën in juni 1996 zorgde voor extra vastlegging van slib. 
Echter, het slibgehalte in dit gebied bleef hoog gedurende het hele jaar (dus ook als 
geen diatomeeën aanwezig waren). Het feit dat het voorkomen van grote 
hoeveelheden benthische diatomeeën en exopolysacchariden beperkt bleef tot de 
vroege zomer en tot gebieden waar de heersende erosiesnelheden laag waren, gaf 
aan dat het effect van biostabilisatie door diatomeeën op sedimenttransport 
waarschijnlijk beperkt was, in vergelijking met hydrodynamische factoren. 

Karakterisatie van het uitgescheiden materiaal van axenische cultures van 
Cjlindrotheca closterium en Navicula salinarum wees uit dat een kleine 
hoeveelheid exopolysaccharide in het medium werd uitgescheiden, het grootste deel 
echter (geëxtraheerd in water bij 30 °C) was aan de cel gebonden. Het celgebonden 
exopolysaccharide vormde niet zozeer een kapsel, maar strengen die cellen en 
andere deeltjes met elkaar verbonden. Naast Polysacchariden werden echter ook 
kleine hoeveelheden eiwit in het uitgescheiden materiaal gevonden. Het 
exopolysaccharide bestond vooral uit glucose en xylose. Verder werden ook 
uronzuren en gesulfateerde suikers gevonden, componenten die voor een belangrijk 
deel de adhesiecapaciteit van het polysaccharide bepalen. 

In batch cultures van zowel C. closterium and AT. salinarum werd de hoogste 
accumulatiesnelheid van exopolysacchariden gemeten tijdens de transitie van de 
exponentiële naar de stationaire fase. In cultures van C. closterium was 
stikstofdepletie de factor die stationäre groei en accumulatie van 
exopolysacchariden induceerde (evenals accumulatie van intracellulaire 
koolhydraten). Verder hoopten cellen gekweekt met ammonium als stikstofbron 
meer koolhydraat op (zowel intra- als extracellulair) dan cellen gekweekt met nitraat 
als stikstofbron. Het was waarschijnlijk dat in deze experimenten zowel 
exopolysacchariden als intracellulair koolhydraat accumuleerden als gevolg van 
overflowmetabolisme, daarmee observaties uit het veld bevestigend. Bovendien 
werd secretie van Polysacchariden ook gestimuleerd bij lage concentraties van 
stikstof of fosfor in het medium zonder dat de groei werd geremd, wat suggereerde 
dat secretie ook plaatsvond als reactie op lage nutriëntconcentraties in de omgeving 
van de cel. 
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De afhankelijkheid van polysaccharidensecretie van licht en fotosynthese door 
C. closterium werd onderzocht door cellen te incuberen in het licht, in het donker 
en in het licht met toevoeging van de fotosysteem II-remmer 3-(3,4-dichlorofenyl)-
1,1-dimethyl ureum (DCMU). In het licht accumuleerde C. closterium 

exopolysacchariden, terwijl in het donker of met DCMU geen uitscheiding werd 
waargenomen. Bij eenzelfde behandeling van een natuurlijke populatie van 
benthische diatomeeën op een getijdeplaat in de Westerschelde, werden hoge 
accumulatiesnelheden waargenomen gedurende droogval overdag, maar niet in 
afgedekt of DCMU-behandeld sediment. De conclusie was dat zowel in 
monocultuur als in situ uitscheiding van exopolysacchariden afhankelijk was van 
oxygène fotosynthese. Dit was in overeenstemming met de conclusies uit andere 
experimenten en veldobservaties, nl. dat productie van exopolysacchariden 
gestuurd werd door overflowmetabolisme. 

Zowel in monocultuur als in situ nam het exopolysaccharidengehalte af in het 
donker. Omdat er in cultures van C. closterium geen bacteriën aanwezig waren, 
was de afbraak van exopolysacchariden waarschijnlijk het gevolg van de 
uitscheiding van hydrolytische enzymen door C. closterium. 

97 




