Aanpassingen van bacteriën aan voedselarme milieus

Voordracht uit de 34e vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Ivlicrobiologie bij de waterbcrciding', gehouden aan de TH Delft op 7 en 8 januari 1982.

In elk natuurlijk of kunstmatig milieu zijn
bacteriën onderworpen aan de strenge
wetten van competitie en selectie. Teneinde
optimaal te kunnen groeien in een bepaalde
omgeving kunnen bacteriën zich op twee
niveaus aanpassen, nl. door een fenotypische
of een genotypische verandering. De eerste
aanpassing behelst aanpassing van enzymconcentraties, of andere celcomponenten
door bijv. inductie of repressie. Een genotypische aanpassing geschiedt door een verandering in de genetische informatie van
de cel, bijv. door mutatie; of door het
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opnemen of afstoten van informatie d.m.v.
een plasmide (buiten het chromosoom voorkomend stukje erfelijk materiaal).
De selectiedruk die noopt tot de aanpassing
kan een verandering in temperatuur zijn,
in de zoutconcentratie, de substraatconcentratie, de aard van het substraat, enzovoort.
Men kan waarnemen dat er gedurende de
evolutie enorm diverse aanpassingen hebben plaatsgevonden als gevolg waarvan
onder meer sterk verschillende metabolische
types zijn ontstaan, zélfs als het gaat om
de afbraak van één en dezelfde verbinding.
Zo treft men bijv. specialisten èn veelzijdige
bacteriën naast elkaar in het milieu aan.
De specialisten kunnen maar één of enkele
verbindingen gebruiken en zijn nauwelijks
in staat tot fenotypische veranderingen,
terwijl de veelzijdige bacteriën een grote
diversiteit aan substraten kunnen afbreken
en juist wèl in staat zijn tot min of meer
snelle aanpassingen [Kuenen, 1980].
Als een bepaalde aanpassing eenmaal heeft
plaatsgevonden, dan zal de daaropvolgende
competitie en selectie uitmaken of deze
survival value heeft, en aldus zijn organismen ontstaan met zeer diverse 'strategieën'.
Wanneer we over de microbiologie van
drinkwater spreken dan is het evident, dat
micro-organismen zich alleen in het drinkwater kunnen handhaven indien zij optimaal (d.w.z. béter dan een concurrerend
micro-organisme) zijn aangepast aan de
bijzondere milieucondities zoals we die
vinden in drinkwater.
Drinkwater is vaak een voedselarm (oligotroof) milieu dat in het algemeen lage
concentraties bacteriën en nutriënten
(substraten) bevat, terwijl ook de omzettingssnelheden van substraten meestal laag
zijn. Men kan nu de vraag stellen of het
inderdaad zo is dat bacteriën zich aan

oligotrofe milieus hebben aangepast en,
zo ja, hoe. Op grond van die informatie
moeten we kunnen begrijpen waarom bepaalde bacteriën zo succesvol zijn.
Men heeft eigenlijk pas de laatste jaren enig
begrip gekregen van deze oligotrofe bacteriën. Gedurende vele decennia had men
immers een studie gemaakt van reincultures
van bacteriën die waren verkregen uit ophopingen m.b.v. zgn. batchcultures. In deze
cultures, die over het algemeen hoge
concentraties aan nutriënten bevatten, selecteert men op het vermogen van bacteriën
om snel te groeien bij overmaat aan substraten. D.w.z. dat men selecteert op de
maximale specifieke groeisnelheid (/tmax)
van een bacterie. De vraag rijst nu of deze
organismen óók het snelst groeien bij de
- zeer lage - concentraties van nutriënten
zoals die vaak in het milieu voorkomen.
Het blijkt dat dit niet het geval is en dat
men uit het milieu micro-organismen kan
isoleren die weliswaar relatief langzaam
groeien bij overmaat aan substraat, maar
juist relatief snel bij lage substraatconcentraties. D.w.z. dat de substraatverzadigingscurve voor de specifieke groeisnelheid van
de laatste die van de snelle groeiers snijdt
zoals aangegeven in afb. 1,A en BI. Dit
zijn de zgn. Monod-curves waarvoor geldt:
s

Ks+s
waarin /i de specifieke groeisnelheid van
micro-organisme, ,un,ax de maximale specifieke groeisnelheid, s de concentratie van
het groeibeperkende substraat, en K a een
saturatie constante die numeriek gelijk is
aan s bij V2 ^ lliax . Bij zeer lage concentratie
van het substraat (s <KK s ) geldt dat de
helling van de lijn wordt gegeven door

, die wel de 'affiniteit' van het microKs
organisme voor het substraat wordt genoemd. Meestal bezitten micro-organismen
met een lage K s een hoge affiniteit, maar
dat gaat niet altijd op. [VanGemerden en
Kuenen, 1982], In afb. 1hebben organisme
Bt en B2dezelfde K s maar verschillende
'affiniteiten' door hun sterk verschillende
/xluax-waarden. Oligotrofen bezitten per
definitie een hoge affiniteit voor hun
substraten.
Een eenvoudige manier om het principe
van de snijdende fi-s curves te demonstreren is gebruik te maken van een
continucultuur, die ook wel chemostaat
wordt genoemd. Het principe van de
chemostaat iszeer uitvoerig in de literatuur
beschreven. [Tempest, 1970; Kuenen en
Veldkamp, 1973; Veldkamp, 1976; Harder,
Kuenen, en Matin, 1977]. De werking van
een chemostaat komt er in het kort op
neer dat men aan een cultuur van microorganismen met mondjesmaat vers medium
toevoert met een pomp. De cultuur wordt
door roering homogeen gehouden. Het
verse medium bevat alle ingrediënten noodzakelijk voor de groei in overmaat uitgezonderd het groeibeperkende substraat.
De snelheid waarmee dit groeibeperkende
substraat aan de cultuur wordt toegevoerd
bepaalt de specifieke groeisnelheid van de
bacteriën. De cultuur wordt via een overloop afgevoerd met dezelfde snelheid als
het medium wordt ingevoerd. Hierdoor
krijgt men een dynamische evenwichtstoestand ('steady state') in de cultuur waarbij
de specifieke groeisnelheid van de microorganismen (/x) gelijk wordt aan de verdunningssnelheid (D) van de cultuur

Afb. 1- Substraat-saturatie curve volgens Monod die het verband geeft tussen de specifieke
groeisnelheid (ß) en de concentratie van het groeibeperkende substraat (s). De K -waarden van
Bt en B) zijn gelijk, maar hun bijbehorende ßmax-waarden sterk verschillend. Organisme Bj groeit
sneller dan A bij lage substraatconcentratie, terwijl het omgekeerde het geval is bij hoge substraatconcentratie. Men zegt dat B{ een grotere 'affiniteit' heeft voor het substraat dan A.
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/1/è. 2 - Schematische voorstelling van de methode die wordt gebruikt om micro-organismen te
selecteren op grond van hun verschillende substraataffiniteit.
Twee identieke chemostaten worden van vers medium voorzien uit hetzelfde voorraadvat, met
verschillende toevoersnelheden. De verdunningssnelheid (D) in de linker- en rechter-cultuur zijn
respectievelijk D = 0.03 uur-1 en 0.3 uur-1. Beide fermenters worden beent met een mengpopulatie
van dezelfde (natuurlijke) oorsprong. In de linker fermentor (chemostaat) wordt A dominant
(lage ß , lage K ) , in de rechter fermentor organisme B, Als het experiment wordt herhaald met
gemengde reincultures van A en B, wordt A dominant bij lage D en B dominant bij hoge D
[naarKuenen en Veldkamp, 1973].

f
(D = —, waarin f = toevoersnelheid en
V
V = volume). Dus /x = D. Aldus kan men
door de pomp in te stellen bacteriën
dwingen bij een bepaalde groeisnelheid te
groeien. Vanzelfsprekend moet men de
verdunningssnelheid van de cultuur niet
zodanig opvoeren dat de maximaal mogelijke groeisnelheid overschreden wordt.
Men spreekt dan van de kritische verdunningssnelheid (D c ). Het is duidelijk dat
naarmate de verdunningssnelheid lager is,
de substraatconcentratie in de cultuur óók
lager is (vergelijk met de Monod-curve).
Zijn er meerdere soorten bacteriën in de
cultuur aanwezig dan zal dàt organisme
zich in de cultuur kunnen handhaven dat
bij de gegeven verdunningssnelheid de
laagste concentratie van het groeibeperkende substraat nodig heeft, terwijl de
andere organismen worden uitgespoeld
omdat ze bij die substraatconcentratie te
langzaam groeien (/.i < D) om zich te
kunnen handhaven.

Het volgende experiment werd door Kuenen
en Veldkamp [1973]uitgevoerd (afb. 2).
Twee eenvoudige chemostaten (in principe
een jampot met magneetroering en overloop) werden gevoed met medium uit één
reservoir dat mineralen plus een groeibeperkende hoeveelheid lactaat bevat. De
ene cultuur had een verdunningssnelheid
D = 0.03 tl"1, de ander D = 0.3 tr 1 . De
beide cultures werden geënt met een
monster uit een oligotroof meertje. Aanvankelijk is er overmaat lactaat in de
cultuur. Alle bacteriën beginnen dus te
groeien met maximale snelheid maar op
een goed moment wordt de bacteriemassa
zo groot dat de cultuur niet verder in
dichtheid kan toenemen. Dit komt doordat
de snelheid van aanvoer van lactaat, en
daarmee de concentratie van de beschikbare lactaat hun groeisnelheid begint te
bepalen. Zoals hiervoor vermeld treedt een
selectie op waarbij dat organisme zich blijkt
te kunnen handhaven dat het best is aangepast aan de gegeven verdunningssnelheid.
Het bleek nu dat in de beide cultures twee

geheel verschillende micro-organismen op
de voorgrond traden, nl. bij lage D (lage
substraatconcentratie) een spirilvormige
bacterie en bij hoge D (hoge substraatconcentratie) een staafvormige bacterie
die ji-s curves bleken te bezitten zoals
aangegeven in afb. 2, A en B. Het hier
gedemonstreerde principe blijkt in zijn
algemeenheid op te gaan. Dat betekent dus
dat de natuur inderdaad vele bacteriën herbergt, die speciaal zijn aangepast aan
relatief snelle groei bij zeer lage substraatconcentratie. Dit blijken meestal niet de
bekende bacteriën te zijn zoals Pseudomonas soorten of Enterobacteriaceae, maar
vaak spirilvormige bacteriën. Uit een analoog experiment met groeibeperkende
fosfaatconcentratie kan worden afgeleid
dat het organisme dat dominant was
geworden bij lage D nog relatief snel kon
groeien bij een concentratie van ongeveer
1 0 s M fosfaat, d.w.z. 0,3 ppm (afb. 3).
[Kuenen, Boonstra, Schroder en Veldkamp,
1977]. Een concentratie van 0.3 ppm is
zeker nog niet 'oligotroof' te noemen, maar
is zeker wel relevant voor vele andere
natuurlijke milieus.
Concluderend kan men zeggen dat dit type
experimenten aantoont dat de organismen,
die dominant worden in batch cultures
(hoge ti), meestal niet zo snel groeien bij
lage substraatconcentraties.
Terzijde dient te worden opgemerkt dat
de continucultuurmethode zoals die hier
besproken is, één van de methodes is om
groei en competitie van micro-organismen
bij lage concentraties te bestuderen. Met
de continucultuur kan men reproduceerbaar
het effect van één variabele meten. Bovendien kan men met deze techniek de
selectiedruk (kunstmatig) gedurende lange
tijd aanhouden waardoor belangrijke principes van selectie zichtbaar gemaakt kunnen
worden. Tenslotte is een bijzonder belangrijk voordeel van de continucultuur dat
men zeer hoge bacteriedichtheden bij groeibeperkende concentraties van een substraat
kan kweken. Daarmee kan men voldoende
celmateriaal verkrijgen om ook stofwisselingsstudies te doen. Er zijn ook
andere methodes beschreven waarmee
waardevolle informatie kan worden verkregen over groei van bacteriën bij zeer
lage substraatconcentraties in bijv. drinkwater [v. d. Kooy, Hijnen en Oranje, 1981;
v. d. Kooy en Hijnen, 1981].Hierbij volgt
men door (kolonie) tellingen de groei bij
groeibeperkende substraatconcentraties.
Het bleek hierbij mogelijk te zijn zelfs bij
een concentratie van slechts 1/j.g glucose/l
een effect op de groei te meten.

Oppervlakte/Volume verhouding
Interessant was dat het spirilvormige
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TABEL II - OppervlakteIvolume verhoudingen
van 2 chemo-organotrofe bacteriën bijverschillende groeisnetheden gekweekt in de chemostaat.
[Volgens Matin en Veldkamp, 1978].
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Afb. 3 -Specifieke groeisnelheid (ß) van een Spirillum (S) en een staajvormige bacterie (R) als
functie van het groeibeperkende substraat als aangegeven. De organismen S en R werden aanvankelijk
uit natuurlijke monsters opgehoopt bij hoge en lage D (zie afb. 2) op fosfaatlimitatie. Daarna
werden de experimenten herhaald met mengsels van reincultures en andere limitatie, succinaat,
NH,; en K*.
De temperatuur was 25"C. De pijltjes geven aan bij welke verdunningssnelheden de competitie
experimenten werden uitgevoerd. In fosfaat-gelimiteerde cultures met lactaat als koolstof- en
energiebron was de K (PO43-) = 2.7 x 10~s M voor de Spirillum en Kg (PO$s~) = 6.6x 10~sM
voor de staafvormige bacterie (afb. uit Kuenen et al., 1977).

ding een genotypische verandering noodzakelijk is. Bekend is ook [Dow en Whittenbury, 1980], dat typische oligotrofe
organismen zoals de bacterie Ancalomicrobium langere dunne uitgroeisels ('stalks')
vormt naarmate de groeisnelheid van het
micro-organisme afneemt. Dit zou natuurlijk ook tot een vergroting van de oppervlakte volumeverhouding leiden. Dat dit
inderdaad kan leiden tot gunstige groeikarakteristiek bij lange substraatconcentratie wordt gedemonstreerd door werk van
de groep van Harder [Groningen, pers.
mededeling] die vonden dat een Hyphomicrobium soort bij lage D relatief lange
'stalks' vormt en dat dit gepaard ging met
een veel lagere substraatsaturatieconstante
(KB) voor methanol. [Van Gemerden en
Kuenen, 1982],
Hamstercapaciteit

velijk bij hoge en lage D dominant waren
geworden in vergelijkbare experimenten.
[Kuenen, Boonstra, Schroder en Veldkamp,
1977], Het valt op dat verschillen in S/V
verhoudingen vaak een factor 2 bedragen.
Bacteriën blijken zich ook fenotypisch te
kunnen aanpassen, maar niet zoveel als
genotypisch mogelijk is,zoals te zien is in
Tabel II. [Matin en Veldkamp, 1978].
Men zou kunnen zeggen dat de 'elasticiteit'
van het fenotype in de orde van grootte
van 20 % is, terwijl de genotypische verschillen in de buurt van de 100 % liggen
in deze voorbeelden. De gegevens uit
Tabel I duiden er dus op dat voor een
maximale aanpassing van de S/V verhou-

organisme dat bij lage fosfaatconcentraties
in continucultuur dominant werd (afb. 3)
ook relatief snel bleek te groeien bij lage
K + , NH 4 + , succinaat en lactaatconcentratie.
Kennelijk heeft dit organisme een relatief
hoge affiniteit voor al deze substraten. Het
is dus blijkbaar niet een specifieke, maar
een algemene eigenschap van deze bacterie
en men kan zich afvragen wat voor eigenschap dat zou kunnen zijn. De meest aantrekkelijke hypothese op het moment is dat
dit te maken heeft met de oppervlakte/
volume verhouding van de betreffende
micro-organismen. Deze staan gegeven in
tabel I samen met dezelfde verhouding van
andere sets van organismen die respectie-

TABBL I - OppervlakteIvolume verhoudingen van verschillende spiril- en staafvormige bacteriën
gekweekt onder substraatlimitatie in de chemostaat [naar Kuenen et al., 1977].

Organisme

GroeiSpecifieke
beperkend groeisnelsubstraat
heid (h-l)

Pseudomonas sp.a
Spirillum sp.

lactaat
lactaat

0.1
0.1

2.9
3.5

1.1
0.55

4.3
8.0

Pseudomonas sp.b
Spirillum sp.

lactaat
lactaat

0.16
0.16

2.26
2.21

0.80
0.56

5.66
7.82

Unidentified rod c
Spirillum sp.

fosfaat
fosfaat

0.2
0.2

2.8
3.8

1.1
0.6

4.3
7.2

Thiobacillus thioparus c
Thiomicrospira
pelophila

thiosulfaat
thiosulfaat

0.1
0.1

2.0
2.5

0.4
0.2

a Harder & Veldkamp (niet gepubliceerd)

Gemiddelde
lengte
(/im)

Gemiddelde
diameter

Oppervlaktevolume
(^m-i)

b Matin & Veldkamp (1978)

11
21

Kuenen et al. (19771

Men kan zich voorstellen dat in oligotrofe
milieus periodieke, en lokale, fluctuaties
voorkomen in substraatconcentraties die
een micro-organisme in principe in staat
stellen een korte periode snel te groeien.
Het gaat er dan om welk organisme het
snelst kan reageren op een snelle toename
van substraat. Een mooi voorbeeld van dit
principe is beschreven door Van Gemerden
[1974]. Het ging om twee fototrofe
bacteriën, ni. de kleine Chromatium vinosum en de grote Chromatium weissei. Beide
organismen gebruiken sulfide (i.p.v. water)
als electronendonor voor fotosynthese. Het
sulfide wordt dan tot sulfaat geoxydeerd
via elementaire zwavel dat in de cel kan
worden opgeslagen, zie Tabel III. Het
kleine organisme bleek een /x-scurve te
bezitten die in zijn geheel boven die van
de grote lag. Toch komen beide organismen
in hetzelfde milieu naast elkaar voor. De
verklaring bleek te liggen in een grotere
hamstercapaciteit van Chromatium weissei.
Ten gevolge van het dag/nachtritme hoopt
zich 'snachts sulfide op, omdat het wèl
wordt geproduceerd in het milieu maar
niet, of minder snel wordt geconsumeerd.
Wanneer het licht wordt is er gedurende
een korte periode een overmaat aan sulfide
beschikbaar voor beide Chromatium-soorten. Het blijkt dat de grote Chromatium
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het sulfide sneller in intracellulair zwavel
kan omzetten dan de kleine soort, zolang
er overmaat aan sulfide is. Wanneer het
sulfide opraakt en groeibeperkend wordt,
groeit de Chromatium vinosum sneller,
maar de grote kan in die periode 'teren'
op de inmiddels opgeslagen zwavel. Aldus
ziet men hoe een hamstercapaciteit voordelen kan bezitten in milieus die normaliter
voedselarm zijn. Het is trouwens bekend
dat 'notoire' oligotrofen ook in staat zijn
tot de vorming van allerlei reservestoffen,
zoals polyhydroxyboterzuur en polyfosfaat.
Een ander punt dat hier al even werd aangestipt is dat de snelheid van reactie van
het organisme op plotselinge veranderingen
van belang kan zijn voor overleving in
milieus waarin het substraataanbod fluctueert. Hier komen we nog op terug.
T A B E L III - Sulfideoxydatie door de fototrofe
bacteriën, Chromatium vinosum (klein) en
Chromatium weissei (groot) tijdens
fotosynthese.
Beide organismen oxyderen sulfide via elementaire
zwavel tot sulfaat. De elementaire zwavel kan
tijdelijk in de cel worden opgeslagen als zwavelbolletjes die ook onder het microscoop
zichtbaar
zijn.
Tijdens de fotosynthese worden de electronen
verkregen uit sulfide oxydatie gebruikt voor de
reductie van C02 tot celmateriaal of polyglucose.
Bij tijdelijke overmaat sulfide hamstert de grote
Chromatium elementaire S° sneller dan de kleine.
Fotosynthese met S-~ of S° als elect ronendonor:
S2- (S°)
COLi

y cclmateriaal en polyglucose
licht

Chromatium

vinosum

S'2"—=• S° (als bolletjes in de
cel opgeslagen)
Chromatium

—ySO,

snelle
groei

—yS 0 4 "

langzame
groei

weissei

snel
S2~—> S° (als bolletjes in de
cel opgeslagen)

Specialisme versus veelzijdigheid;
selectie en coëxistentie
In een vorige paragraaf werd al opgemerkt
dat de 'elasticiteit' van het metabolisme
maar beperkt is. D.w.z. dat slechts een
beperkt aantal eigenschappen in één organisme gecombineerd kunnen worden. Dit
wordt treffend gedemonstreerd door werk
dat mijn medewerkers Gottschal en
Beudeker hebben gedaan. [Gottschal, De
Vries en Kuenen, 1979; Beudeker, Gottschal
en Kuenen, 1982].Het ging hier om de
vraag wat de rol zou kunnen zijn in het
milieu van z.g. 'veelzijdige' bacteriën in de
competitie met gespecialiseerde bacteriën.
De veelzijdige bacteriën kunnen een grote
diversiteit aan substraten metaboliseren
terwijl de 'specialisten' slechts enkele substraten kunnen gebruiken. De gespecialiseerde bacteriën groeien echter veel sneller
op hun substraat zelfs als het groeibeper-

Afb. 4 - Typische ß-s-relatie (zie afb. 1) voor een
specialist en een veelzijdige bacterie die beide op
hetzelfde substraat kunnen groeien. Bacteriën die
sterk gespecialiseerd zijn in de omzetting van een,
of een beperkt aantal substraten blijken vaak
sneller op dit substraat te groeien dan veelzijdige
bacteriën die een grote diversiteit aan substraten
kunnen
omzetten.

kend is. Een algemeen beeld hiervan wordt
door afb. 4 gegeven.
Specialisten en veelzijdige bacteriën worden
vaak naast elkaar in één milieu aangetroffen en men kan zich nu afvragen wat het
bestaanrecht is van de veelzijdige bacteriën.
Omdat het vooralsnog onmogelijk is dit
soort vragen door meting in het milieu te
beantwoorden werd de vraag beantwoord
door studie met 3 'model'-bacteriën. Deze
staan beschreven in Tabel IV. Het eerste
organisme is een zwaveloxyderende specialist, de obligaat chemolitho-autotrofe Thiobacillus neapolitanus. Het organisme gebruikt COo als koolstofbron, en verkrijgt
energie voor de groei uit de oxydatie met
zuurstof van sulfide of thiosulfaat. De
tweede specialist is een heterotroof, spiril
G7, die op acetaat als koolstof- en energiebron kan groeien. Beide specialisten groeien
sneller dan de veelzijdige bacterie Thiohacillus A2, die op beide verbindingen kan
groeien. Zelfs in mengsels van acetaat en
thiosulfaat, bleek Thiobacillus A2 niet
sneller te groeien dan de beide specialisten.
Dat was tenminste het geval zolang acetaat
en thiosulfaat in overmaat beschikbaar
waren. Thiobacillus A2 vertoonde dan het
verschijnsel van diauxie. D.w.z. eerst gebruikt de bacterie het ene substraat (acetaat)
en daarna het andere (thiosulfaat). Men
verklaart dit meestal door de z.g. katabolietrepressie van enzymen. Dit houdt in dat
acetaat of zijn produkten (katabolieten) de
enzymen voor het gebruik van thiosulfaat

onderdrukken. Het bleek echter dat simultaan gebruik wèl mogelijk was wanneer de
groeisnelheid van het micro-organisme
beperkt werd door lage concentraties van
acetaat en thiosulfaat. Dit is te verklaren
omdat dan de intracellulaire concentratie
van katabolieten van acetaatmetabolisme
laag blijven. Daardoor wordt dan dus het
vermogen om thiosulfaat te gebruiken niet
verhinderd. Dit geval staat niet alleen want
dit verschijnsel is thans voor tal van
bacteriën en andere mengsels van substraten
waargenomen. Aangezien in de meeste
natuurlijke milieus de koolstof- en energiebronnen beperkend zijn voor de groei is
dit een waarneming die uiterst relevant is
voor het functioneren van micro-organismen in het milieu.
In het laboratorium werd simultane groeibeperking van Thiobacillus A2-cultures
door acetaat en thiosulfaat gerealiseerd in
een continucultuur die gevoed werd met
een medium dat alle ingrediënten voor
groei in zodanige hoeveelheid bevatte dat
zij ruim voldoende waren voor de groei op
acetaat en thiosulfaat tezamen. De vraag
was nu of de veelzijdige Thiobacillus van
dit vermogen ook voordeel zou kunnen
hebben in de competitie met de specialisten.
Hiertoe werden experimenten met mengcultures uitgevoerd. Onder thiosulfaatbeperking werden T. neapolitanus en T. A2
tezamen in de continucultuur gekweekt,
waarbij de concentratie aan organische
verbindingen in de aanvoer stapsgewijs
werden opgevoerd. In afb. 5 staan de
resultaten van een serie experimenten weergegeven. Eerst werden organismen alleen
op thiosulfaat gekweekt. Geheel volgens
de verwachting werd T. A2 uitgespoeld
omdat de affiniteit van T. neapolitanus
voor thiosulfaat groter is dan die van
T. A2. Interessant was dat in de evenwichtstoestand T. A2 niet geheel uitgespoeld
was maar zich op 5-10 % van de totale
populatie kon handhaven. Dit kwam omdat
de specialist glycollaat uitscheidt dat niet
door deze zélf maar wel door T. A2
gebruikt kan worden. Aldus kon T. A2
blijven 'hangen'. Werd nu een organische
verbinding, bijv. acetaat of glycollaat, aan
het ingepompte medium toegevoegd, dan
nam de concentratie aan T. A2 toe omdat
de specialist geen organische stoffen kan

T A B E L IV - Maximale specifieke groeisnelheid van twee specialisten (Thiobacillus
neapolitanus,
Spirillum G7) en een veelzijdige bacterie (Thiobacillus A2) op thiosulfaat en/of acetaat [naar
Kuenen, 1980}.

Organisme

Thiosulfaat
( + CO,,)
"maxO1"1)

T. neapolitanus
T. A2
Spirillum G7

0.35
0.10
geen groei

Energie en/of koolstofbronnen
Thiosulfaat en
acetaat ( + COo)
Acetaat ( + CO.,)
"max C" 1 )
"max (I" 1 )
0.35
0.22
0.43
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0.22
0.43
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Afb. 5 - Competitie om groeibeperkende
concentraties thiosuifaat tussen een specialist (Thiobacillus neapolitanus) en een veelzijdige bacterie
(Thiobacillus A2) in de chemostaat of continucultuur. Het percentage van de beide organismen
in de mengculiuur is uitgezet als functie van
opklimmende concentraties acetaat op glycollaat
in het ingevoerde medium. Dit medium bevatte
een vaste concentratie thiosuifaat. De gegeven
percentages treft men aan wanneer zich een
dynamisch evenwicht ('steady state') heeft ingesteld.
In de steady state-cultuur zijn de concentratiesvan de groeibeperkende thiosuifaat + organische
verbinding onmeetbaar laag. (Zie ook tabel IV).
[Naar Gottschal et al., 1979].

gebruiken. Daardoor kan de veelzijdige
bacterie (simultaan) steeds meer van de
beschikbare thiosuifaat consumeren. Als de
concentratie organische stof t.av. de thiosuifaat hoog genoeg was gemaakt bleek de
veelzijdige bacterie uiteindelijk alle thiosuifaat te kunnen claimen met als resultaat
dat T. neapolitanus uitspoelde. Een analoog
experiment met Thiobacillus A2 en de
specialist-heterotroof leverde een vergelijkbaar resultaat. Uit deze experimenten blijkt
dus duidelijk het voordeel van een organisme dat in staat is mengsels van verbindingen (simultaan) te gebruiken. De
algemene geldigheid van dit principe is
inmiddels door andere auteurs bevestigd en
bleek ook uit het feit dat facultatief
chemolithotrofe bacteriën uit natuurlijk
entmateriaal kunnen worden opgehoopt met
behulp van een continucultuur die gevoed
werd met mengsels van acetaat en thiosuifaat. [Gottschal en Kuenen, 1980].
De huidige hypothese is dat specialisten in
de natuur een voordeel hebben wanneer de
turn-over snelheid van één bepaald substraat hoog is t.o.v. andere substraten,
terwijl veelzijdigen juist in het voordeel
zijn wanneer meerdere substraten met vergelijkbare snelheid kunnen worden omgezet.
Het hierboven beschreven werk is aangehaald, niet zozeer omdat de oxydatie van

zwavelverbindingen uitzonderlijk relevant
is voor oligotrofe milieus of zelfs drinkwater, maar omdat het een van de weinige
voorbeelden is waarin men de relatie tussen
de fysiologie van een organisme en zijn
oecologische niche (c.q. competitief voordeel) heeft bestudeerd. Eén van de
principes van selectie ishiermee duidelijk
gedemonstreerd. Tegelijkertijd geven de
experimenten aan dat juist coëxistentie
tussen micro-organismen, c.q. Thiobacillus
A2 en T. neapolitanus, mogelijk is bij bepaalde verhoudingen van twee mengsubstraten. De aanwezigheid van meer dan
een substraat kan dus helpen verklaren
waarom zich een grote diversiteit van
micro-organismen in een oecosysteem kan
handhaven. Aan de hand van mathematische modellen kan men aantonen dat het
maximale aantal coëxisterende microorganismen nooit groter kan zijn dan het
aantal beschikbare groeibeperkende substraten. Deze theorie gaat ervan uit dat er
alléén competitie om de groeibeperkende
substraten plaatsvindt. [Kuenen, 1981],
Indien andere interacties optreden gaat dit
niet op en kan de diversiteit nog groter
zijn. Een voorbeeld is de uitscheiding door
een bacterie van een nieuw substraat, zoals
glycollaatexcretie door T. neapolitanus
(afb. 5).
Men moet verwachten dat in de meeste
oligotrofe milieus een grote diversiteit aan
substraten voorkomt die alle met lage snelheden worden omgezet. In zo'n situatie zal
op grond van de hier gegeven theoretische
overwegingen ook een grote diversiteit aan
organismen kunnen coëxisteren. Tegelijkertijd moet men verwachten dat in dergelijke
milieus de veelzijdige bacteriën zullen
overheersen.
Reactiviteit versus flexibiliteit
Bij de studie van de specialisten en veelzijdige bacteriën was geopperd dat een
tweede voordeel voor veelzijdige bacteriën
zou kunnen liggen in hun vermogen te
blijven groeien bij alternerend aanbod van
twee substraten. Onder dergelijke condities
zouden specialisten onderworpen zijn aan
een regime van groeien en hongeren. De
hypothese werd onderzocht door een aantal
experimenten met de eerder genoemde
'model' bacteriën, waarbij bleek dat deze
veronderstelling wel juist was, maar niet
in zijn algemeenheid. Bij kortstondige
fluctuaties werden de veelzijdige bacteriën
dominant maar zodra afwisselende periodes
langer dan enkele uren duurden bleek de
veelzijdige bacterie zich niet te kunnen
handhaven. Zo werd Thiobacillus A2 bij
aanbod van 4 uur acetaat en 4 uur thiosuifaat door een mengsel van de beide
specialisten uit de continucultuur ver-

drongen. [Gottschal, Nanninga en Kuenen,
1981]. De oorzaak hiervan bleek te liggen
in het feit dat T. A2 in de acetaatperiode
zoveel van zijn vermogen om thiosuifaat
te gebruiken onderdrukte (represseerde) dat
het organisme onvoldoende thiosulfaatoxydatiecapaciteit bezat bij intrede van de
thiosulfaatperiode. T. neapolitanus had
daarentegen tijdens de honger-(acetaat)periode weinig van zijn, constitutieve, oxydatiecapaciteit verloren. De specialist was
daardoor in staat meteen snel te groeien
en aldus T. A2 in de thiosulfaatperiode weg
te concurreren. Op analoge wijze had de
veelzijdige bacterie tijdens de acetaatperiode geen kans t.o.v. de acetaatspecialist.
[Beudeker, Gottschal en Kuenen, 1982],
Het algemene principe dat hier dus naar
voren komt is dat de 'reactiviteit' van een
bacterie van groot belang kan zijn voor zijn
overlevingskansen. Deze reactiviteit is dus
het vermogen om momentaan een substraat
met hoge snelheid om te zetten. Deze wordt
bepaald door de onmiddellijke beschikbare
enzymcapaciteit. Wil een enzym onder alle
omstandigheden beschikbaar zijn dan moet
het constitutief en niet induceerbaar zijn.
Het is duidelijk dat juist deze eigenschap
van groot belang zal zijn voor oligotrofen.
Samengevat moet men dus verwachten dat
dit soort organismen over het algemeen
constitutieve enzymen bezitten voor hun
koolstof- en energiebronnen.
In het voorafgaande is duidelijk geworden
dat de prijs die moet worden betaald voor
efficiënte groei op mengsubstraten, ligt in
een geringere reactiviteit. Als we de 'ideale'
oligotroof zouden willen uitrusten met
zowel een hoge reactiviteit als het vermogen tot mengsubstraat gebruik, dan zal
dit een compromis moeten zijn, omdat
steeds weer blijkt dat men slechts een
beperkt aantal gunstige eigenschappen in
één organisme kan verenigen.

Aanhechting aan vaste substraten
Tot nu toe is de aandacht gericht geweest
op organismen die op een of andere wijze
zich hebben aangepast aan groei bij zeer
lage substraatconcentratie. Een heel ander
mechanisme dat zich richt op overleving
ondanks het oligotrofe milieu zijn z.g. ontsnappingsmechanismen. Dow en Whittenbury [1980] hebben een aantal organismen
onderzocht en beschreven, die in staat zijn
om bij optredende zeer lage nutriëntconcentraties beweeglijke cellen te produceren die milieus kunnen opzoeken die
rijker zijn aan substraten.
Een andere aanpassing die juist ook in
oligotrofe milieus worden waargenomen is
de aanhechting van micro-organismen aan
vaste ondergrond. Het evidente voordeel
van een dergelijke strategie is dat het
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T A B E L V - Karakteristieke
eigenschappen van voedsel-opname
(model) oligotrofe bacterie [naar Hirsch et ah, 1979].
A

(A) en -verbruik (B) van de 'ideale'

B

1. Hoge oppervlakte/volume verhouding.

a. Lage endogene ademhaling.

2. Metabole energie bij voorkeur gebruikt voor
nutriënten opname wanneer groei niet
mogelijk is.

b. In staat tot zeer langzame groei, trage response
van groeisnelheid op toename nutriënten
concentratie.

3. Voortdurend in staat om nutriënten op te
nemen, constitutieve transporteiwitten.

c. Groeisnelheid daalt snel bij uitputting van een
of meer substraten, m a a r opname gaat door.

4. O p n a m e systemen met hoge affiniteit
mogelijk ook voor mengsubstraten.

d. Veelzijdig, en efficiënt substraat gebruik.

5. O p n a m e vaak gekoppeld aan reservestof
ophoping.

e. Katabole enzymen constitutief, sommige wellicht
inducecrbaar.
f. Vermogen om grote verscheidenheid van
reservestoffen te maken.

organisme niet uitgespoeld kan worden,
bijv. in stromend water. In stromend water
is het geïmmobiliseerde organisme verzekerd
van een constante aanvoer van - weliswaar
lage - concentraties nutriënten. Als algemeen voordeel wordt ook vaak genoemd
dat nutriënten aan het oppervlak worden
geabsorbeerd. Aan het oppervlak heeft het
organisme dan een relatief hoge concentratie nutriënten tot zijn beschikking, die
ook kunnen worden aangevuld door
diffusie over het oppervlak van de vaste
ondergrond naar het organisme toe. Voor
deze veronderstelling is duidelijk experimenteel bewijs verkregen [Marshall, 1980],
waarbij blijkt dat dergelijke mechanismen
sterk afhankelijk zijn van het soort oppervlak en het type organisme. In dit geval
is de aanpassing aan het oligotrofe milieu
in feite gelegen in het omzeilen van het
oligotrofe milieu door hechting aan een
oppervlak. Op analoge wijze blijkt een
aanpassing te bestaan van micro-organismen die zich dankzij hun relatief hoge
hydrofobiciteit kunnen ophopen in het
grensvlak water/lucht, waar zich vaak een
sterke concentratie van lipofiele verbindingen bevinden, die als voedsel kunnen
dienen. [Dahlbäck, Hermansson, Kjelleberg
en Norkrans, 1981].
Enkele jaren geleden is door Hirsch [1979]
een aantal eigenschappen genoemd, die de
ideale oligotroof zou moeten bezitten om
optimaal te kunnen functioneren. Deze
eigenschappen staan verkort in Tabel V
gegeven, zowel voor de opname (A) als
voor de verwerking (B) van substraten. De
gunstige oppervlakte/volume verhouding is
reeds genoemd. Het organisme zou in staat
moeten zijn om nutriënten op te nemen,
ook wanneer groei niet mogelijk is, waarbij
reservemateriaal kan worden opgehoopt
(bijv. polyfosfaat). De opnamesystemen
zouden bovendien constitutief moeten zijn
om reeds eerder besproken redenen. De
affiniteit van het opnamesysteem voor een
substraat zou hoog moeten zijn hetgeen
bijv. bekend is voor NH 4 + -opname. Een
aantal oligotrofe bacteriën blijken een con-

stitutief, energie-afhankelijk, enzym te bezitten voor opname van ammonium-ionen
(waarbij onder meer glutaminesynthetase
een sleutelrol speelt), dat veel efficiënter is
dan het andere opnamesysteem voor NH.i+
via glutamaatdehydrogenase, dat in vele
niet-oligotrofe bacteriën wordt aangetroffen.
Het nadeel van het hoge-affiniteitsysteem is
dat het energie (ATP) kost. Voor die organismen die uitsluitend glutamine-synthetase
bezitten is een ander nadeel dat dit enzym
sterk geremd wordt door hoge concentraties
ammonium. Bij overvloed aan ammonium
kan daardoor de groei tot stilstand komen.
[Ely,Amarasinghe, en Bender, 1978]. Dit
is dus een typisch voorbeeld van groeiremming door hoge substraatconcentratie.
Men zou dit ook als een voorbeeld kunnen
zien van de prijs die moet worden betaald
voor een oligotrofe specialisatie.
De stofwisseling (tabel V B) van de ideale
oligotroof zou ook aangepast moeten zijn
aan lage substraataanvoersnelheid. Zo verwacht men dat de onderhoudsenergie en
daarmee de endogene ademhaling van dit
soort organismen laag is, en dit blijkt inderdaad het geval te zijn. Typisch voor de
oligotroof is natuurlijk dat het organisme
relatief snel groeit bij lage substraatconcentraties, met als consequentie een lage
jUmax. Reeds eerder genoemd werd dat men
verwacht dat dit soort organismen veelzijdig zijn. Zij zouden bovendien bij voorkeur een aantal constitutieve enzymen
moeten bezitten voor de energie- en
koolstofbronnen voor maximale reactiviteit.
Het is duidelijk dat de hier genoemde
eigenschappen afzonderlijk zeker ook in
niet-oligotrofe organismen voorkomen.
Maar men kan wel stellen dat een typische
oligotroof een groot aantal van de hier
genoemde eigenschappen zal moeten bezitten om met succes in voedselarme
milieus te kunnen functioneren.
Concluderend kan men vaststellen dat
micro-organismen die in nutriëntarme
milieus moeten leven, uitgerust dienen te
zijn met een aantal specifieke eigenschappen teneinde zich in de concurrentie met

andere micro-organismen te kunnen handhaven. Vanuit de praktijk en de problematiek van de drinkwaterbereiding en
distributie betekent dit dat men juist met
deze bijzondere eigenschappen rekening
moet houden wanneer men zich bezighoudt
met microbiologie van drinkwater.
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