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Nederlandsee samenvatting 

Halichondridaa is een belangrijke orde in de systematiek van demosponzen, de grootste van de drie 
sponzenklassen,, aangezien de classificatie direct wordt beïnvloed door de recente veranderingen 
inn de classificatie van demosponzen. In het midden van de vorige eeuw waren de families van de 
ordee verdeeld over twee subklassen gebaseerd op reproductieve en veronderstelde reproductieve 
kenmerken.. Latere morfologische en biochemische analyses maakten het aannemelijk dat de 
familiess weer werden samengevoegd. Niettemin ontbreken uitgebreide fylogenetische analyses van 
dee monofylie van de orde en zijn families, voornamelijk omdat er te weinig geschikte fylogenetisch 
informatievee morfologisch kenmerken voorhanden zijn. 

Ditt proefschrift is een overzicht van de recente zoektocht naar nieuwe fylogenetische markers 
omm zowel intra- als interordinale fylogenetische relaties van deze orde vast te stellen. Het is uitdagender 
omm voor sponzen nieuwe DNA markers te ontwikkelen dan voor andere groepen dieren aangezien 
err betrekkelijk weinig bekend is over de moleculaire genetica van deze groep en bovendien sponzen 
PCR-belemmerendee stoffen produceren. Daarnaast vergroot de hoge hoeveelheid en verscheidenheid 
aann spons symbionten de kans op contaminatie, waardoor speciale methoden voor taxonomische 
verificatiee noodzakelijk zijn. Fylogenetische bomen van drie onafhankelijke DNA markers werden 
opgezett om een objectieve kijk te krijgen op de halichondride fylogenie. Twee van deze markers, 
fragmentenn van het mitochondriale cytochrome oxidase 1 en de nucleaire elongation factor 1-alfa, 
werdenn ontwikkeld en gevalideerd voor demosponzen systematiek. Tezamen met de sequenties 
vann de derde onderzochte marker, 28SrDNA, werden de resultaten vergeleken, gecombineerd en 
bediscussieerdd met een morfologische reconstructie op geslachts- en familie niveau. Tevens werd 
informatiee over de secundaire metabolieten van Halichondrida verzameld en hun geschiktheid als 
fylogenetischee kenmerken geanalyseerd. 

Hoofdstukk 1 geeft een overzicht van de problemen en valkuilen van de systematiek van 
(demo)sponzenn en het actueel in gebruik zijnde systeem toegespitst op de orde Halichondrida. 
Daarnaastt behandel ik de geschiedenis van de systematiek van demosponzen en verklaar het belang 
vann halichondride fylogenie voor het nu geldende systeem. Het is tevens een uitgebreide inleiding 
voorr hoofdstuk 8. 

Hoofdstukk 2 laat de verschillen zien tussen een 28SrDNA fragment van de orde Haplosclerida 
enn andere demospons orden. 28SrDNA wordt vaak gebruikt in de systematiek van demosponzen, maar 
28SrDNA-bomenn zijn vooral bij Haplosclerida vaak duidelijk afwijkend van de actuele classificatie. 
Hoofdstukk 2 laat de structurele verschillen en een hogere substitutie ratio in Haplosclerida zien, 
enn naar aanleiding daarvan stel ik de geschiktheid van 28SrDNA voor haploscleride fylogenie ter 
discussie. . 

Hoofdstukk 3 bevat de fylogenetische reconstructie van een grotere halichondride data set 
gebaseerdd op het 28SrDNA fragment. De Halichondriidae worden gegroepeerd met Suberitidae 
(Hadromerida)) met uitzondering van het geslacht Axinyssa, wat een parafyletische rangschikking 
vann de orde tot gevolg heeft. Verder wordt Agelasida met halichondriden gegroepeerd zoals wordt 
gesuggereerdd door eerdere 28SrDNA analyses en biochemische gegevens. De familie Dictyonellidae 
iss polyfyletisch en er is geen steun voor monofylie van de andere families. 

Hoofdstukk 4 lanceert voor de eerste keer het cytochrome oxidase 1 (COl) als een 
mitochondrialee marker voor de fylogenie van demosponzen. In dit hoofdstuk worden de methoden 
behandeldd om onderscheid te maken tussen spons DNA en die van zijn endosymbionten. De COl -
boomm wordt vergeleken met een COl-boom van symbionten en de overeenstemmende patronen 
wordenn behandeld in het licht van potentiële co-evolutie. 

Hoofdstukk 5 gebruikt de COl marker voor systematiek op lager taxonomisch niveau. 
HalichondriaHalichondria panicea en Halichondria bowerbanki zijn goede soorten die voorkomen in onder andere 
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dee noordoostelijke Atlantische Oceaan. Hun COl sequenties werden vergeleken met Halichondria 
cf.. panicea van de kust van Alaska in de Stille Oceaan. De COl boom laat een hechtere relatie zien 
vann de Atlantische Halichondria panicea met Halichondria bowerbanki dan met Halichondria cf. 
paniceapanicea van Alaska. Op basis hiervan concludeer ik, dat het complex van de soort Halichondria 
herzienn dient te worden. 

Inn hoofdstuk 6 wordt een COl boom voor halichondride fylogenie gereconstrueerd en 
vergelekenn met de 28SrDNA boom van hoofdstuk 3. De bomen zijn voor een groot gedeelte 
incongruent.. In de COl boom wordt een hechte relatie tussen Halichondriidae en Suberitidae niet 
ondersteundd en Axinyssa vormt een cluster met Halichondriidae. Beide bomen stemmen overeen in 
dee polyfylie van Dictyonellidae en een plaats van de Agelasidae in de orde Halichondrida. 

Hoofdstukk 7 beschrijft een fragment van de elongation factor-1 alfa. Het fylogenetisch 
signaall  is niet sterk genoeg voor een ondersteunde fylogenie, als gevolg van het grote aantal van niet-
alignbaree intron posities. Daanaast is het zwakke fylogenetisch signaal gevisualiseerd en onderzocht 
mett de Likelihood Mapping methode. 
Hett elongation factor fragment ondersteunt de plaatsing van Agelasidae in de Halichondrida, en vindt 
eenn afgeleide positie van keratose sponzen (sponzen met een skelet van spongine in plaats van een 
skelett van mineralen) in de demosponzenfylogenie. 

Inn hoofdstuk 8 worden alle moleculaire data sets gecombineerd in verscheidene supermatrices 
enn worden de fylogenetische bomen behandeld. De fylogenetische signalen van de drie data sets zijn 
heterogeenn en de resulterende bomen zijn incongruent, hetgeen leidt tot de conclusie dat de ouderdom 
vann halichondriden waarschijnlijk hoger is dan opgelost kan worden met de COl en 28SrDNA data. 
Driee morfologische matrices worden gereconstrueerd: (a) voor de geanalyseerde monsters, (b) voor 
allee halichondride type soorten en (c) voor alle demosponzen families. Op basis van de analyses wordt 
geconcludeerdd dat uitgebreide morfologische systematiek niet kan worden gebaseerd op cladistiek, 
omdatt het belang van een kenmerktoestand niet in alle gevallen als uniform voor uiteenlopende taxa 
kann worden beschouwd. Een analyse van het familieniveau geeft aan dat een andere interpretatie 
(weging)) van de kenmerken kan resulteren in verschillende bomen in een kenmerk-arme groep 
zoalss de demosponzen. Een studie van de biochemische data (secundaire metabolieten) laat een 
potentiëlee synapomorfie zien voor Halichondriidae + Axinellidae + Dictyonellidae, Agelasidae + 
Axinellidae,, Desmoxyidae, Agelasidae, Axinella spp. and Myrmekioderma. Biochemische data uit 
dee literatuur zijn niet geschikt als onafhankelijke derde data set, omdat niet ondubbelzinnig kan 
wordenn vastgesteld of: (a) een metaboliet aan- of afwezig is in sponzen, (b) een metaboliet van een 
sponss of van een symbiont afkomstig is, (c) de biosynthetische wegen homoloog zijn. Op basis van 
moleculaire,, morfologische en biochemische data wordt voorgesteld de Agelasida te incorporeren 
inn de Halichondrida. Verder is er geen aanwijzing voor een hechte relatie van hadromeride taxa met 
Halichondridaa anders dan van 28SrDNA data. De familie Halichondriidae en Desmoxyidae worden 
ondersteund,, Axinellidae is niet monofyletisch en Dictyonellidae zijn een polyfyletische verzameling 
vann geslachten. Moleculaire fylogenie van sponzen kan de valkuilen van morfologische systematiek 
enn de nadelen van biochemische systematiek compenseren, maar vereist een vergelijking van meerdere 
bomenn van onafhankelijke genen in combinatie met inzicht in de taxonspecifieke bijzonderheden van 
dee genen. 
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