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Relatie tussen diversiteit en stressresistentie bij 

microbiële gemeenschappen in de bodem 

Nederlandse amenvatting 

Ondanks de cruciale rol van microbiële gemeenschappen bij 

mineralisatieprocessen in bosbodems is er opvallend weinig bekend over de 

samenstelling en omvang van deze gemeenschappen in 

verontreinigingsgradiënten. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat het  

moeilijk is om vast te stellen in welke mate microbiële gemeenschappen zich in 

de tijd aanpassen aan verontreiniging en om veranderingen in microbiële 

activiteit te relateren aan specifieke bacteriële taxa die betrokken zijn bij de 

afbraak van dood organisch materiaal of de kringloop van nutriënten. Ook de 

onvolledigheid van onze kennis van de microbiële diversiteit in zijn 

algemeenheid (slechts enkele procenten van alle microbiële soorten tot nu toe 

zijn beschreven) is een groot nadeel. 

In dit proefschrift ga ik er vanuit dat functionele metingen, plus de 

abundantie van functionele genen, in aanvulling op de structurele analyse van 

levensgemeenschappen, meer licht kunnen werpen op de factoren die de 

kringloop van nutriënten controleren en hun reacties op verhoogde 

concentraties van metalen in bodems die gedurende lange tijd met metalen 

verontreinigd zijn. Bovendien begrijpen we nog weinig van de manier waarop 

microbiële parameters beïnvloed worden door additionele stressfactoren. 

Daarom wordt in mijn proefschrift een uitgebreide samenhangende analyse 

voorgestaan, met gebruikmaking van verschillende functionele en structurele 

benaderingen, om de effecten van metaalverontreiniging in beeld te brengen. 

In een studie van twaalf plekken in twee onderscheiden gradiënten van 

metaalverontreiniging (Olkusz en Miasteczko Šlaskie in Zuid Polen) liet ik zien 

dat er in deze gradiënten metaaltolerante gemeenschappen voorkomen. Een 

DNA microarray gericht op het detecteren van functionele genen (GeoChip 
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4.2) toonde een hogere abundantie aan van metaalresistentiegenen op de meest 

verontreinigde plaatsen. Mijn resultaten illustreren dat de metaalvervuiling een 

negatief effect heeft op de microbiële biomassa en de bodemademhaling, en 

metaalresistentie stimuleert, maar zonder grote verschuivingen in de 

samenstelling van de gemeenschappen. 

Verder liet ik zien dat de samenstelling van de levensgemeenschappen op de 

verschillende monsterplaatsen, vastgesteld door het uitlezen van 16S rRNA-

genen met de MiSeq Illumina sequencer, behoorlijk vergelijkbaar waren, 

ondanks sterk uiteenlopende metaalcontaminatieniveaus. Mijn resultaten 

maakten duidelijk dat de metaalverontreiniging een significant effect heeft op de 

structuur van de microbiële gemeenschap, maar geen effect op de microbiële 

diversiteit (rijkdom aan taxa) in deze bosbodems. 

In vervolgexperimenten aan dezelfde gradiënten onderzocht ik hoe de 

blootstelling aan vier secundaire stressfactoren (arseen, zout, benzo(a)pyreen en 

inundatie) de functionele en structurele reacties van microbiële 

gemeenschappen beïnvloedde als veld-verontreinigde bodems onderworpen 

werden aan additionele stress en gedurende 60 dagen in het laboratorium 

werden geïncubeerd. Ik vond dat de bodemademhaling en de 

gemeenschapsstructuur zoals vastgesteld met denaturerende gelelectroforese 

(DGGE) van 16S rRNA-genen in bodems aangepast aan hoge metaal-

contaminatieniveaus resistenter waren tegen stress door arseen en zout dan de 

minder verontreinigde bodems. Echter, de gemeenschapsstructuur en het 

functioneren waren even resistent tegen benzo(a)pyreen en inundatie, 

onafhankelijk van de plaats van de bodems in de veldgradiënt. 

In een laatste serie experimenten gebruikte ik een profilering met behulp  

van fosfolipide-vetzuren (PLFA) om de in het veld aangepaste microbiële 

gemeenschappen te vergelijken wanneer die onderworpen werden aan 

additionele stress. Deze resultaten lieten zien dat de historische 

metaalverontreiniging geen bepalende factor is bij de reactie van de microbiële 

biomassa of de abundantie van microbiële groepen op secundaire stress. 

Onafhankelijk van de bestaande verontreiniging had de additionele stress een 
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vergelijkbare herstructurering van de microbiële gemeenschappen tot gevolg. 

Kennelijk zijn de metaaltolerante gemeenschappen die in het veld gedurende 

vele jaren geselecteerd zijn, sommige bij zeer hoge metaalconcentraties, niet 

gevoeliger geworden voor additionele stress; aanpassing van de micro-

organismen is tot stand gekomen zonder duidelijke kosten. 

De resultaten die in dit proefschrift gepresenteerd worden laten zien dat de 

microbiële reacties op primaire en secundaire stress-factoren erg afhangen van 

de manier waarop de levensgemeenschap geanalyseerd wordt. Totale 

microbiële biomassa, substraat-geïnduceerde respiratie, Biolog-profilering, 

DGGE, GeoChip-gebaseerde functionele analyse, Illumina sequencing en 

PLFA-profilering belichten allemaal verschillende kanten van de microbiële 

gemeenschappen. Ik liet ook zien dat het noodzakelijk is om te beschikken over 

achtergrondinformatie ten aanzien van de microbiële gemeenschap zoals de 

aanwezigheid van functionele genen, voordat men kan kijken naar reacties op 

additionele stress en de interactie tussen secondaire en initiële stress. Kennis 

van de gemeenschap voor en na de toepassing van zulke stress-factoren zal de 

integratie van resultaten ten goede komen. 

De resultaten van dit proefschrift betekenen een uitbreiding van onze kennis 

over tolerantie en aanpassing van microbiële bodemgemeenschappen aan lange-

termijn verontreiniging. De combinatie van ecofysiologische studies met 

moderne moleculaire technieken stelt ons in staat een verbinding te leggen 

tussen de microbiële structuur en ecosysteemprocessen in verontreinigde 

bodems. De resultaten van de stress-op-stress-experimenten hebben ons begrip 

van de stabiliteit van microbiële bodemgemeenschappen blootgesteld aan 

additionele verstoring verbeterd. Dit proefschrift levert een wetenschappelijke 

basis voor de voorspelling van ecologische reacties op chronische 

verontreiniging. Hiermee wordt ook ons begrip vergroot van de effecten van 

door de mens geïnduceerde activiteiten op microbiële gemeenschappen en 

cruciale ecosysteemfuncties. 


