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Samenvatting 

DGGE-PCR (denaturing gradient gel electrophoresis polymerase chain reaction) is een 
moleculaire fingerprinting-techniek, waar DNA afkomstig van micro-organismen van een 
zekere omgeving geamplificeerd wordt en waar deze verkregen amplicons de basis 
vormen voor een metagenomische analyse. De keuze van de geamplificeerde regio’s is 
afhankelijk van het doel van de analyse. Indien bv. een fylogenetische analyse van alle 
aanwezige micro-organismen beoogt wordt, lijkt de keuze voor de rRNA-genen evident, 
vanwege hun conservatief karakter. Het scheiden van de amplicons en het bekomen van 
de fingerprint gebeurt via DGGE, een elektroforesetechniek die DNA-fragmenten scheidt 
op basis van hun smeltpunt. Dit wordt bereikt door evenwijdig met de richting van het 
elektrisch veld, een gradiënt aan denaturerende agentia te positioneren, in de DGGE-gel. 

Deze thesis is een optimalisatiestudie van een bestaand DGGE-protocol, waar 
verbeteringen zowel op het protocolair vlak, als op het clusteringsproces beoogt worden. 
Het einddoel van het project waar deze thesis in kadert is het ontwikkelen van een snelle 
monitoringstechniek, waar de impact van aggregaatextractie in het Belgische deel van de 
Noordzee, op de microbiële gemeenschap in het marien sediment beoogt wordt. Het 
protocol omvat het gebruik van een nested-PCR strategie, waar een fragment van 
ongeveer 1500 bp geamplificeerd wordt en daarna een fragment van 280 bp, uit de V3-
regio van het 16S rRNA-gen.  

Optimalisatie van het protocol situeert zich vooral op gebied van de bewaarmethode van 
de sedimentstalen en het PCR-protocol. Het invriezen (-20°C en -80°C) van het staal 
werd vergeleken met lyofilisatie, waar lyofilisatie meer DNA opleverde na extractie en 
scherpere fingerprints leverde. Het toevoegen van bovine serum albumine aan de PCR-
mastermix leverde een grotere DNA-opbrengst, alsook zuiverder PCR-product. De 
eigenschap van BSA als PCR-enhancer werd aangetoond. De GC-PCR strategie werd 
geëvalueerd waar het aantal PCR-cycli met GC-klem geminimaliseerd wordt om PCR-
preferenties te vermijden, waar uiteindelijk een fingerpint met meer informatie beoogt 
wordt. Deze strategie leverde echter geen meerwaarde op. De bekomen fingerprints 
bevatten nooit meer informatie, dan wanneer het oorspronkelijke protocol gevolgd werd. 

Optimalisatie van het clusteringsproces situeert zich zowel in het pre-clusteringsproces, 
als in het clusteringsproces zelf. De kwaliteit van de fingerprints die bekomen worden met 
het protocol werd geëvalueerd, twee pijnpunten werden geïdentificeerd: een suboptimale 
signal- to-noise ratio en het voorkomen van een gradiëntshift. Validatie van beiden van 
het effect op de fingerprint wordt aanbevolen, om een idee te krijgen van de mogelijk 
gemaakte fout. Verder werd een mogelijke positieve correlatie gevonden tussen de 
kleuringstijd van de DGGE-gel en de SNR. Verdere validatie moet uitwijzen of deze 
invalshoek kan leiden tot betere kwalitatieve DGGE-profielen. Van het clusteringsproces 
zelf werd curve-based clustering vooropgesteld als clusteringsalgoritme, vanwege de 
robuustheid van de methode en vanwege het feit dat de methode het minst 
arbeidsintensief is, in het hoofd houdende dat een snelle analysetechniek beoogt wordt. 
Ten slotte wordt wollige logica vooropgesteld, als compensatie van fouten gemaakt door 
first-band matching algoritme die Bionumerics hanteert.  
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Summary 

DGGE-PCR (denaturing gradient gel electrophoresis polymerase chain reaction) is a 
molecular fingerprinting technique that can be used for metagenomical analysis. DNA is 
extracted from microorganisms and certain regions of the extracted DNA are amplified, 
through the use of PCR. The choice of these regions is dependent of the goal of the 
analysis, e.g. in a phylogenetic analysis the choice will likely be the rRNA-genes, because 
of their conservative nature. The fingerprint is obtained through the use of DGGE, where 
DNA-fragments of equal length are separated, because of a difference in melting point of 
DNA. This separation is obtained by superimposing a gradient of denaturing agents in a 
parallel way on the direction of the electric field. 

This thesis is an optimisation study of an existing DGGE protocol, where improvements 
are strived for on both the protocol itself and the clustering process. The main objective of 
the project (where this thesis is part of) is the development of a fast analysis technique. It 
allows metagenomical analysis of the impact of aggregate extraction in the Belgian North 
Sea on microbial diversity in the sediment. The current protocol is based on a nested-PCR 
approach where firstly a fragment of 1500 base pairs is amplified and successively a 
fragment of 280 bp, situated in the V3 region of the 16S rRNA-gene. 

Optimisation of the protocol in this thesis is mainly situated in sample handling and the 
PCR protocol. For sample handling, freezing was compared with lyophilisation, where 
sharper DGGE-profile where obtained with lyophilised samples. It was observed that more 
DNA could be obtained through extraction from lyophilised samples, when compared with 
freezing. The properties of bovine serum albumin as a PCR enhancer where confirmed in 
this thesis, a higher DNA yield was obtained when adding BSA to the master mix. The 
purified PCR-product also showed a higher purity when BSA was added. The application 
of the GC-PCR strategy was evaluated for the protocol, where the amount of PCR cycles 
with GC-clam is reduced, because of a possible bias that can be obtained by the clam. 
However, no benefit was observed using this strategy. 

Optimisation of the clustering process is situated in the pre-clustering process and the 
clustering process itself. The quality of the DGGE fingerprints derived from the protocol 
where evaluated. Two points of attention where identified: a suboptimal signal-to-noise 
ratio and a gradient shift. For the both it was suggested to validate the impact on the 
profile, where for the SNR a possible positive correlation was found between colouring 
time and the SNR, where this aspect could lead to further optimisation. For clustering itself 
curve-based methods are recommended, because of their robustness and furthermore 
they are less time consuming than band-based methods, keeping in mind that a fast 
analysis is the goal. Lastly the use of fuzzy logic, as a compensating measure against 
mistakes made by the first-band matching algorithm (used by the Bionumerics software) 
was recommended. 
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1. Inleiding  

1.1 Situering kader thesis 

Het ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek) is een wetenschappelijke 
instelling, die behoort tot het beleidsdomein “landbouw en visserij” van de Vlaamse 
overheid. De doelstelling van het ILVO is het ontwikkelen van fundamentele en 
toegepaste kennis, die in ruime zin tot verbetering leiden (o.a. technologieën, veiligheid en 
beleid), in de sectoren onder het eerder vermelde beleidsdomein. De instelling heeft 3 
vestigingen (Melle, Merelbeke en Oostende) en wordt onderverdeeld in 4 domeinen: 
eenheid Dier, eenheid Plant, eenheid Technologie en Voeding en eenheid Landbouw & 
Maatschappij, die verder onder te verdelen zijn in meerdere onderzoeksdomeinen.   

Deze thesis kadert in het project ZAND, een project waar het ILVO samenwerkt met de 
FOD economie (cel continentaal plat) en het KBIN (beheerseenheid mathematisch model 
van de Noordzee), reeds lopende van 1979. In het project worden methoden ontwikkeld 
om de impact van aggregaatextractie na te gaan, op gebeid van het mariene bodemleven.  

1.2 Situering inhoud thesis 

Het doel van deze thesis is optimalisatie van een reeds opgesteld DGGE-PCR-protocol 
op 2 gebieden: het eigenlijke protocol en de clustering van het DGGE-profiel. In dat 
opzicht kan deze thesis in 2 luiken verdeeld worden. Hierbij wordt benadrukt dat de 
uiteindelijke ontwikkelde methode zal dienen als snelle monitoringstechniek, om de 
microbiële diversiteit in het mariene sediment te monitoren.  

In de literatuurstudie van de thesis wordt ten eerste de voornaamste activiteiten in het 
Belgisch deel van de Noordzee aangehaald, daar deze activiteit mogelijks een invloed 
heeft op de microbiële gemeenschap en mogelijks in rekening gebracht moet worden. Ten 
tweede wordt het principe van DGGE-PCR besproken, alsook enkele relevante varianten 
van de methode. Ten derde worden enkele topics aangehaald waar DGGE-PCR ingezet 
kan worden als monitoringstechniek. Telkens wordt het topic geschetst en daarna wordt 
literatuur geciteerd waar DGGE-PCR specifiek toegepast werd. Daarna wordt een 
hoofdstuk gewijd aan hoe DGGE-PCR ingezet kan worden als monitoringstechniek, in 
brede zin. Ten slotte wordt relevante literatuur omtrent het clusteringsproces van de 
profielen geciteerd, die een theoretische basis dient te zijn voor de optimalisatie van het 
clusteringsproces. 

Optimalisatie van het opgestelde protocol situeert zich op 3 gebieden: de bewaarmethode 
van het sedimentstaal, het PCR-protocol en de kwaliteitsparameters van de DGGE-
profielen (die een significante invloed uitoefen op het clusteringsproces). Bij de 
optimalisatie van het clusteringsproces wordt gericht op het opstellen van een 
clusteringsmethode, die kan voldoen aan de eisen van een snelle monitoringstechniek 
(robuustheid, tijdverbruik en toepasbaarheid uiteraard). Ten slotte worden in het hoofdstuk 
“discussie” nog enkele DGGE-PCR-optimalisatiestudies uit te literatuur geciteerd, die 
mogelijks gevalideerd en toegepast kunnen worden, voor verder optimalisatie van het 
protocol.     
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2 Literatuurstudie 

2.1 Beschrijving Belgische deel van de Noordzee (BD NZ): 
inleiding 

Deze masterproef is een optimalisatie van mariene microbiële DGGE fingerprinting, in 
context van de Noordzee. De Noordzee zelf is een relatief druk gebruikt marien gebied, 
met heel wat economische, militaire, ecologische en recreatieve activiteiten. Om een 
gevonden fingerprint te verklaren, moet dus rekening gehouden worden met mogelijke 
antropogene invloeden, naast de natuurlijke. Deze sectie behandelt daarom kort de 
antropogene activiteiten in het BDNZ, zoals beschreven in het marien ruimtelijk plan.   

2.1.1 Jurisdictie van de Belgische territoriale wat eren omtrent het BDNZ 

Zoals vastgelegd in het VN-zeerechtverdrag bestaat ook het BDNZ uit 5 zones 
(Vandecasteele, 2014; Vande Lanotte, 2014): 

- De territoriale zee: de zeestrook die grenst aan de kust tot 12 zeemijl ver; 

- De aansluitende zone: de zone die grenst aan de territoriale zone en niet verder rijkt dan 
24 zeemijl van de basislijn; 

- Het continentaal plat: Jurisdictie van deze zone volgt uit het feit dat elke kuststaat recht 
heeft op een soort “natuurlijk” verlengde van het grondgebied. Het gebied in kwestie 
omvat het volledig gebied tussen de basislijn en 200 zeemijl zeewaarts. De realiteit is 
echter anders, als gevolg van de afbakeningsovereenkomsten met Frankrijk, Groot-
Brittannië en Nederland; 

- De exclusieve economische zone (EEZ): deze zone situeert zich binnen het continentaal 
plat en is expliciet afgekondigd als EEZ door de kuststaat in kwestie. De grenzen van 
deze zone dienen samen te vallen met het continentale plat; 

- Visserijzones: de grenzen voor visserijzones werden bepaald en uitgebreid in de jaren 
’70 tot 200 zeemijl, door de Europese Gemeenschap. Tegenwoordig zijn visserijrechten 
binnen het EEZ en de toegang tot territoriale wateren, alsook het beheer er van een 
intergouvernementele bevoegdheid. De kuststeden in kwestie zijn uiteraard bevoegd 
bijkomende maatregelen naar beheer toe te treffen. 

De totale oppervlakte van het BDNZ bedraagt 3500 km², wat overeenkomt met 0.5% van 
de totale oppervlakte van de Noordzee. 

2.1.2 Marien ruimtelijk plan (MRP) 

Het feit dat het BDNZ, ondanks zijn relatief kleine oppervlakte, heel wat antropogene 
activiteiten bevat, kan verklaard worden door het grote economische potentieel van het 
BDNZ. Dit potentieel omvat o.a. een groot energiepotentieel (wind, getijden, blauwe 
energie), transportmogelijkheden, visserijgronden en zandvoorraden. Om alle 
geassocieerde activiteiten op elkaar af te stellen, alsook de impact op het zeeleven zo 
miniem te houden, is er nood aan een ruimtelijk ordening, met name het marien ruimtelijk 
plan. Door het MRP in een wettelijk kader te gieten kunnen bovendien belangenconflicten 
vermeden worden (Vandecasteele, 2014; Vande Lanotte, 2014). 

Het MRP kan worden opgedeeld in volgende luiken (Vandecasteele, 2014; Vande 
Lanotte, 2014): 

- Natuurbescherming: het afbakenen van beschermde natuurgebieden behoort niet tot het 
MRP, wel worden er subzones gedefinieerd waar bestaande geldende regels verstrengt 
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worden, met doel de impact van antropogene activiteiten voor elke specifieke zone verder 
te minimaliseren. Een voorbeeld zijn de “Vlaamse banken” waar enkele gevist mag 
worden met specifieke (duurzame) technieken en onder specifieke voorwaarden.  

Sommige antropogene activiteiten brengen permanente topologische modificaties met 
zich mee en creëren artificiële omgevingscondities, waar een shift aan speciespectra 
mogelijk is. Een voorbeeld zijn de offshore windturbineparken, waar de invloed van 
abiotische factoren zoals de verharde bodem en temperatuurstijgingen in de nabijheid van 
elektrische kabels onderzocht worden op het benthos (Köller et al., 2006). Deze artificiële 
omstandigheden bieden ook een zeker economisch potentieel, daar de condities 
preferentieel kunnen zijn voor zekere kweekculturen. De ruimtelijke ordening omtrent 
deze culturen wordt vastgelegd in het MRP, al gaat het niet altijd om economisch 
gemotiveerde ruimtes. De nieuw ontstane gemeenschappen kunnen positieve effecten 
teweeg brengen op vlak van biodiversiteit (Bergström et al., 2014) en beschermd worden 
via het MRP; 

- Energie: omvat de ruimtelijk ordening omtrent duurzame offshore energieproductie, 
kabels en pijpleidingen. Het gaat vooral om windmolenparken en de benodigde 
infrastructuur voor energietransport, alsook kabels en pijpleidingen voor o.a. transport van 
gas, elektriciteit en data (telecom). De BNZ bevat geen oliepijpleidingen; 

- Scheepsvaart: In het MRP zijn vaarroutes vastgelegd, waar ook een zekere 
scheepsvaarthiërarchie vastgelegd wordt (bv. routes waar ferryverkeer voorrang heeft). 
Op grond van het principe van “onschuldige doorvaart”, vastgelegd in het VN-
zeerechtverdrag, is het echter niet verplicht deze routes te volgen. Naast het eigenlijke 
transport wordt ook de ordening van baggerwerken, baggerstortplaatsen en 
ankerplaatsen beschreven in dit luik. De enige zone waar scheepsvaart verboden is in het 
BDNZ, is het “gebied voor hernieuwbare energie”, waar vooral windturbineparken 
gelokaliseerd zijn;  

- Visserij: Visserij is in het BDNZ overal toegelaten, behalve waar scheepsvaart niet 
toegestaan is en in beschermde natuurgebieden zijn er enkele subzones waar mag gevist 
worden onder verstrengde voorwaarden. In de zone die overblijft tussen de subzones, in 
het beschermt natuurgebied, is enkel sportvisserij toegelaten. Kustvisserij (van 0 tot 4,5 
zeemijl zeewaarts) is toegestaan voor schepen lichter dan 70 ton; 

- Zand- en grindontginning: In het MRP zijn 4 ontginningszones beschreven, waar tot 5 
meter mag ontgonnen worden t.o.v. de a priori situatie, indien men een vergunning kan 
voorleggen. Indien de 5 meter bereikt wordt, is ontginning verboden en moet gewacht 
worden tot het gebied zich herstelt. Verder zijn er “ecologisch waardevolle geulen” 
beschreven, waar ontginning verbonden is en er een testzone is, waar experimenten 
omtrent zeewering gevoerd worden; 

- Militair gebruikt: In dit luik wordt beschreven waar militaire oefeningen toegelaten 
worden, een gebied waar mijnen ontmanteld worden en de “paardenmarkt”. De 
“paardenmarkt” is een stortplaats waar de overgebleven munitie van de Eerste 
Wereldoorlog, gedumpt werd. Elke activiteit waarbij contact op de bodem geassocieerd is, 
is uiteraard ten strengste verboden binnen dit gebied; 

-Overige: In een laatste luik wordt de ruimtelijke ordening omtrent toerisme, cultureel 
erfgoed en wetenschappelijk onderzoek beschreven. 

Op Figuur 2.1 worden al de beschreven activiteiten schematisch aangeduid op een 
geïntegreerde kaart.   
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Figuur 2.1: Kaart in bijlage van het MRP 
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2.2 DGGE profilering 

2.2.1 Microbiële gemeenschapsanalyse: inleiding 

Het eerste gebruik van “smal subunit” ribosomaal RNA-genen (SSU rRNA genen) binnen 
de fylogenie dateert van 1970. Toen ontdekte Woese C. dat de SSU rRNA genen ideaal 
zijn voor fylogenetische analyse, voor de volgende redenen: ze zijn universeel verspreid, 
functioneel constant (over de volledige fylogenetisch stamboom hebben ze dezelfde 
functie), conservatief en hun adequate lengte laat toe verre evolutionaire verwantschap te 
onderzoeken (Madigan et al., 2012). Deze vorm van conservatisme van de genen in 
kwestie, is niet constant voor elke domein, wat onderzoek naar verwantschap van 
verschillende tijdsdomeinen toelaat (Yang et al., 2010). Door bepaalde regio’s te 
amplificeren via PCR van een SSU rRNA genenpool, kan  de genetische diversiteit 
gerelateerd worden aan de microbiële diversiteit, door bv. sequencing van het 
amplificatieproduct (Madigan et al., 2012).  

DGGE maakt ook gebruikt van deze rRNA-genen, vooral 16s rRNA en 18s rRNA genen 
(respectievelijk voor bacteriële en eukaryotische fylogenetische analyses) (Schafer, 
2001). De structuur van deze genen zijn zoals eerder vermeld sterk geconserveerd, op 
enkele discrete regio’s na: de hypervariabele zones. Organismen met een similariteit van 
70% op gebied van de genoomsequentie hebben typisch een similariteit van 97% in deze 
rRNA genen. De verandering in hypervariabele regio’s zijn bovendien taxonspecifiek, wat 
de idealiteit van het gebruik van deze genen onderstreept. Een conclusie die echter niet 
gemaakt mag worden is dat fylogenetische analyses zich enkel hoeven te beperken tot de 
hypervariabele regio’s, daar de variantie buiten deze zones substantieel kan zijn   
(Stackebrandt & Goebel, 1994). 

Verder is de evolutie van DNA-sequencing technieken (de zogenaamde next generation 
sequencing technieken) significant geweest voor veel technieken die zich situeren in 
metagenomics. Limitaties omtrent sequentielengte, kostprijs en analysesnelheid werden 
significant verbeterd t.o.v. Sanger-gebaseerde methoden (Scholz et al., 2012).   

2.2.2 Microbiële gemeenschapsanalyse: DGGE fingerprinting  

In context van DGGE fingerprinting wordt er gebruik gemaakt van DGGE-PCR. Zoals 
aangehaald in de inleiding wordt er vertrokken van een geamplificeerde pool aan 
fragmenten afkomstig van een SSU rRNA gen. Het principe van DGGE is scheiden van 
fragmenten van dezelfde lengte op basis van smelttemperatuur (of anders geformuleerd 
het scheiden op basis van de sterkte aan secundaire interacties tussen de individuele 
strengen van het dsDNA). Dit wordt praktisch bereikt door een stijgende gradiënt aan 
denaturerende agentia (typisch een mengsel van ureum en formol) overheen de gel te 
creëren. Wanneer een dsDNA fragment migreert over de gel en partieel dissocieert 
(meestal GC-arme zones) door de “correcte” concentratie aan denaturerende agentia te 
bereiken, zal het fragment door zijn nieuwe structuur stoppen met migreren over de gel en 
kan er na kleuring een band waargenomen worden (Schäfer & Muyzer, 2001). Op die 
manier kunnen verschillende fragmenten waargenomen worden op 1 gel. Figuur 2.2 
illustreert het principe voor 2 fragmenten, die 1 basenpaar verschillende zijn. Meestal 
wordt gebruik gemaakt van polyacrylamidegels vanwege hun herhaalbaarheid (tussen de 
batches) en de uniforme grootte van de poriën. Een bijkomende voorzorgsmaatregel is 
het gebruik van  een “GC-klem”, een 40 nucleotiden lange fragment ssDNA, die aan het 5’ 
einde van 1 van de primers wordt geligeerd (Schäfer & Muyzer, 2001). Het is een 
fragment dat rijk is aan de nucleotiden guanine en cytosine en heeft als doel volledige 
dissociatie te voorkomen, daar GC-basenparen sterkere secundaire interacties tussen de 
individuele basen bezitten, dan AT-basenparen (3 waterstofbruggen t.o.v. 2). GC rijkere 
fragmenten zullen dus relatief een hogere smelttemperatuur vertonen t.o.v. AT rijke en in 
die zin is de GC-klem een veiligheid voor fragmenten met relatief zwakke interacties, die 
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mogelijk volledig zouden dissociëren. De gevonden fingerprints kunnen dan met elkaar 
vergeleken worden en individuele banden kunnen verder geanalyseerd worden om de 
overeenkomstige taxa te achterhalen (Schäfer & Muyzer, 2001). Figuur 2.3 heeft een 
schematisch overzicht van DGGE-PCR. 

 

  

Figuur 2.2: DGGE-PCR (Kassim & Barcelo, 2009).     

 

Figuur 2.3: Overzicht DGGE (Kassim & Barcelo, 2009) 
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Het voordeel van het gebruik van DGGE t.o.v. andere methoden voor microbiële 
gemeenschapsanalysen, is het feit dat vele monsters per keer kunnen verwerkt en 
vergeleken worden op 1 gel (Kassim & Barcelo, 2009). DGGE wordt dan vaak gebruikt 
om veranderingen in 1 gemeenschap te monitoren of meerdere gemeenschappen te 
vergelijken. Het nadeel van DGGE zijn de limitaties van de methode, die de methode niet 
100% neutraal maakt voor elk organisme. Voorbeelden zijn ongelijke cellyse tijdens DNA-
extractie, preferentiële amplificaties van zekere sequentie tijdens PCR en de 
monsterbehandeling kan mogelijk discriminerend zijn (Kassim & Barcelo,  2009). Rochelle 
et al. toonde aan dat monsters aeroob of anaeroob bewaren en onmiddellijk invriezen of 
later (na staalname) een invloed heeft op de speciesamenstelling, die gevonden wordt 
door 16 SSU rRNA gen sequentieanalyse (Rochelle et al., 1994). Mogelijks kunnen nog 
fouten bekomen worden door heteroduplexvorming, co-migratie van verschillende DNA 
fragmenten (Muyzer & Smalla, 1998). Verder kan ook het gebruikte polymerase tijdens 
PCR cycli voor problemen zorgen, zo zorgt het feit dat het Taq polymerase geen 
exonucleolytische activiteit (proofreading) bezit voor een zekere mutagenesegraad, die 
mutatieanalyse via DGGE vermoeilijkt (Hu, 1993).  

2.2.3 DGGE-varianten  

In deze sectie wordt een (niet-beperkende) lijst met DGGE-varianten opgesomd:  

RT-DGGE: In context van DGGE-fingerprinting bestaat de variant RT-DGGE fingerprinting 
(reverse transcriptase denaturing gradient gel  electrophoresis), waar DGGE informatie 
verschaft omtrent de aanwezigheid van een zekere microbiologische gemeenschap, geeft 
RT-DGGE informatie omtrent populaties in kwestie, die actief zijn binnen een bepaald 
proces, binnen een bepaald milieu (Kassim & Barcelo, 2009). Dit wordt bereikt door RNA 
te amplificeren, die geassocieerd wordt met de genactiviteit in kwestie (i.p.v. 16S rRNA 
gen), van het proces in kwestie via RT-PCR naar cDNA vorm. Daarna wordt gescheden 
op smeltemperatuur, analoog aan DGGE. Een voorbeeld is RNA afkomstig van het 
BphA1-gen, met genproduct de grote subeenheid van het  bifenyldioxygenase, een 
enzym dat PCB’s (polychloorbifenyl’s) afbreekt (Hoostal et al., 2002). Op die manier kan 
de bacteriële gemeenschap onderzocht worden, die bifenyldioxygenaseactiviteit vertoont; 

BUMP-DGGE (bromodeoxyuridine magnetic bead immunocapture denaturing gradient gel 
electrophoresis): het verschil met “klassieke” DGGE situeert zich niet in het DGGE-PCR 
protocol, maar in de DNA-extractiestap, waar BrdU immunocapture (BUP)  gebruikt wordt 
(Hamasaki et al., 2007). BUP is een immunoassaytechniek waar bromodeoxyuridine 
(BrdU, een thymidine-analoog) in situ geïncubeerd wordt in de omgeving en 
geïncorporeerd wordt door de micro-organismen door de novo DNA-synthese. Het DNA 
kan dan geïsoleerd worden via ligandvorming met een antilichaam (Artursson & Jansson, 
2003). BUMP (BrdU magnetic bead immunocapture) refereert naar het gebruik van 
geïmmobiliseerde antilichamen op magnetische parels in de context van BUP (Taniguchi 
& Hamasaki, 2008). Interessant aan deze techniek is dat het gebruik van groeistimuli en 
de wijzigingen aan de microbiële gemeenschap zich spiegelt aan de verhoudingen aan de 
novo DNA (Artursson et al., 2005; Artursson & Jansson, 2003). Het gebruik van BUP in 
context van rRNA gen-gebaseerde gemeenschapsstructuuranalyses is significant 
verschillend t.o.v. totale DNA analyses, op gebied van respons op groeistimuli 
(Borneman, 1999). Hamasaki et al. vergelijk DGGE-aplicons bekomen via BUMP-DGGE 
en “klassieke” DGGE (voor de totale DNA-fractie), afkomstig van sedimentstalen van de 
Inlandzee (Japan). De afwezigheid van bepaalde species afkomstig van de BrdU-DNA 
fractie t.o.v. de totale fractie werd geobserveerd, wat de activiteitgevoeligheid van BUMP-
DGGE illustreert (Hamasaki et al., 2007). Contrasterende resultaten omtrent microbiële 
gemeenschapsdata werden reeds geobserveerd voor andere 
gemeenschapsanalysetechnieken (Laghdass et al., 2011). Daarnaast kan BUP een 
alternatief bieden voor het meten van bacteriële productiviteit t.o.v. getritieerde 
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biomoleculen (bv. 3H-leucine voor het meten van de eiwitsynthesegraad), daar het gebruik 
van radioactieve isotopen ongewenst kan zijn (bv. wetgeving) (Hamasaki, 2006);  

DG-DGGE (double gradient denaturing gradient gel electrophoresis): Is een optimalisatie 
van “klassieke” DGGE naar scheiding toe. DG-DGGE superponeert een polyacrylamide-
gradiënt bovenop de denaturerende gradiënt, waar de extra “zeefgradiënt” (dus de gel 
zelf) een groter scheidend vermogen toelaat (tot op verschil van minuten in 
smelttemperatuur) en bandverbreding door heteroduplexvorming vermindert (Cremonesi 
et al., 1997). De optimalisatie situeerde zich oorspronkelijk in puntmutatiedetectie, waar 
de nieuw verkregen scheidingsresolutie aplicons met kleine smelttemperatuurverschillen 
moet kunnen onderscheiden (Cremonesi, 1999). De techniek kan ook buiten deze context 
gebruikt worden, zoals microbiële gemeenschapsanalyses in mariene milieus. Petri & 
Imhoff gebruikten DG-DGGE om de microbiële gemeenschappen in zee-ijs, in de 
Baltische Zee te analyseren. Hun werk was het eerste fylogenetisch bewijs voor de 
aanwezigheid van paarse zwavelbacteriën in zee-ijs aantonen (Petri & Imhoff, 2001); 

Loodrechte DGGE (perpendicular DGGE): Bij loodrechte DGGE staat de gradiëntrichting 
loodrecht op de migratierichting (en dus op het elektrisch veld) en wordt gebruikt in 
denaturatiestudies van DNA-fragmenten (Lessa, 1992). Figuur 2.4 illustreert loodrechte 
DGGE t.o.v. parallelle DGGE (“klassieke DGGE”). Het gebruikt van deze variant als 
scheidingstechniek werd ook reeds gerapporteerd, met betrekking tot de van scheiding 
van allelen (Knapp et al., 1997; Aldridge et al., 1998). 

 

Figuur 2.4: Loodrechte DGGE (de pijlen duiden de gradiëntrichting aan, in stijgende concentratie) 
(Lessa, 1992). 

-CDGE (constant denaturant gel electrophoresis): zoals de naam suggereert, maakt 
CDGE geen gebruik van een gradiënt en is de concentratie aan denaturerende agentia 
constant over heel de gel. De toepassing situeert zich binnen mutatiedetectie, daar een 
zekere concentratie aan denaturerende agentia kan corresponderen met het 
denaturatiepunt van een zekere domein van het allel in kwestie en CDGE gel zich zo 
fixeert op 1 domein (a priori kennis uiteraard vereist) (Hovig et al., 1991). De techniek kan 
als complement gebruikt worden met DGGE met betrekking tot mutatiedetectie. In het 
geval dat het allel met mutaties in kwestie een smelttemperatuur heeft dicht bij het 
smeltdomein van de GC-klem, wordt mutatiedetectie moeilijk. Met CDGE kan een 
concentratie aan denaturerende agentia gekozen worden waar dit wel relatief eenvoudig 
gevisualiseerd kan worden (Ying, 1999).    

- 2S-DGGE (Two step-DGGE): deze werkwijze maakt gebruikt van 2 successieve DGGE 
rondes, om zo het volledige rRNA-gen te amplificeren. De eerste ronde maakt gebruikt 
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van universele primers, om een eerste idee te krijgen van de gemeenschapsstructuur. 
Daarna worden gewenste banden geïsoleerd en primers ontworpen met gewenste 
taxonspecifiteit (door sequencing van gewenste hypervariabele regio’s). Met de bekomen 
primers vindt een tweede DGGE ronde plaats en kunnen meerder banden waargenomen 
worden, die corresponderen met de respectievelijke band uit de eerste ronde. Op die 
manier kunnen leden van een microbieel consortium in een relatief lagere abundantie, tot 
op een zekere hoogte, geïdentificeerd worden (Wang & He, 2012). 

2.3 Invloeden op microbiële gemeenschappen in marie ne context  

2.3.1 Inleiding 

Om een zekere (microbiële) biodiversiteit, alsook het voorkomen van een organisme 
binnen een bepaalde omgeving te verklaren, is het belangrijk zijn ecologisch niche te 
kennen. Dat niche kan opgesplitst worden in 2 termen: de fundamentele niche en de 
gerealiseerd niche. De fundamenteel niche (of fysiologische niche) kan gedefinieerd 
worden als een stel omgevingsfactoren waarin een organisme kan volharden (overleven 
en voortplanten). Een respons van de populatie binnen een fundamenteel niche, die deze 
modificeren door onderlinge interacties, alsook de onderlinge interacties zelf (bv. 
competitie), die de fundamenteel niche beperken, worden gedefinieerd als de 
gerealiseerd niche (Smith & Smith, 2014).  

Deze sectie behandelt invloeden op het ecologische niche van het microbiële benthos, in 
context van DGGE. Ondanks het feit dat 70% van de mariene kustzones bestaat uit 
zanderig sediment (en dus ook de Noordzee) is er t.o.v. andere omgeving slechts recent 
meer aandacht voor deze topic (Musat et al., 2005; Llobet-Brossa et al.,1998). Musat et 
al. gaven 2 mogelijke verklaringen voor dit fenomeen: Ten eerste bestond de 
misconceptie dat omdat de concentratie aan organisch materiaal een paar grootorden 
kleiner is dan modderige sedimenten, dat dit correleerde met de microbiële activiteit. De 
tweede reden is het feit dat zanderige sedimenten veel heterogener zijn dan modderige, 
zo bevat elke type korrel zijn specifieke geïmmobiliseerde microbiële gemeenschap. Ook 
de “immobilisatievorm” binnen een gemeenschap is verschillend, met biofilms en mobiel 
capillair water als de meest abundante vormen. Dit verschil in “affiniteit” veroorzaakt 
preferentie in heel wat extractieprotocollen, waardoor de neutraliteit van de methode niet 
kan gewaarborgd worden. Zo werd al aangetoond dat voor eenzelfde staal een deviatie 
van 2 grootorden aan celconcentratie kan worden waargenomen, met verschillende 
extractieprotocollen (Musat et al., 2005; Rusch et al. 2002). 

Studies omtrent microbiële diversiteit mogen niet als triviaal aanzien worden, daar vele 
modellen van de ecologisch niche in aquatische context zich beperken tot een “blackbox 
model” (Schäfer, 2001). Verworven kennis kan daarnaast ook nuttig zijn voor 
bioremediatieprocessen (Watanabe, 2001). Algemeen kan gesteld worden dat er nog 
relatief weinig geweten is over de fundamentele - en gerealiseerde niches van bentische 
micro-organismen (Schäfer, 2001). Heel wat van de bestaande studies “beperken” zich tot 
cultivatie van de micro-organismen, hun bijdragen zijn dan ook hoogstens 
veronderstellingen omtrent de in situ situatie en de impact van het gerealiseerde niche 
kan zo moeilijk ingeschat worden (Lloblet-Brossa et al., 1998). Die beperkingen zijn een 
verklaring van het feit dat deze cultivatiegebaseerde methoden vervangen werden door 
biomoleculaire methoden. Deze moeten in staat zijn een “snap-shot” van de microbiële 
gemeenschapscompositie te nemen en dus meer informatie verschaffen over de in situ 
situatie. In dat opzicht is DGGE een ideale methode om deze doelstelling te bereiken 
(Schäfer, 2001).            

Sectie 2.3 geeft concrete voorbeelden van biotisch en abiotische invloeden op microbiële  
gemeenschappen en dus van de gevonden DGGE-fingerprint. De invloeden worden 
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telkens eerst geschetst en daarna worden enkele concrete studies, die gebruik maakten 
van DGGE in respectievelijke context, geciteerd.  

2.3.2 Impact sediment op microbiële gemeenschap 

2.3.2.1 Inleiding dynamiek 

Correlatie tussen hydrodynamische krachten en sedimentsamenstelling (o.a. densiteit, 
grootte en eigenschappen oppervlak) zijn reeds gerapporteerd in de literatuur, maar nog 
niet intens onderzocht (Shimeta et al., 2007; Rusch et al., 2002). Vooral in ondiepe 
aquatische milieus kunnen hydrodynamische krachten, o.a. veroorzaakt door wind, 
stroming en getijden, sedimenttransport veroorzaken en zo ook spatiotemporale 
distributies in microbiële gemeenschappen (Rusch et al., 2002). Vooral de “sediment-
waterinterface”1 is onderhevig aan snelle omgevingsveranderingen, die een dynamiek in 
de sedimentsamenstelling teweegbrengt (Berninger & Huettel, 1997). Fysische verklaring 
hiervoor is dat in de waterlaag boven de sedimentlaag, de eddy-diffusie het dominant 
mechanisme is op gebied van massatransport, daar viskeuze krachten dominant zijn. 
(Jorgensen & Des Marais, 1990; Jorgensen & Revsbech, 1985). In een subgebied van 
deze interface, de “diffuse grenslaag” waar de moleculaire diffusie (zoals beschreven door 
de wet van Fick) dominant wordt op de eddy-diffusie, kan een bruuske overgang in 
diffusieprofiel waargenomen worden (deeltjes worden vertraagd waar eddy-diffusie 
dominant is). Dit profiel speelt een rol in de nutriënt- en gasflux binnen het microbieel 
benthos en is sedimentsafhankelijk (Jorgensen & Des Marais, 1990; Jorgensen & 
Revsbech, 1985; Rusch et al., 2002). De rol van deze laag werd o.a. geobserveerd bij de 
accretie van ferromangaannodules op de zeebodem, waar aangetoond werd dat de 
accretie sterk afhankelijk is van de weerstand van de diffuse grenslaag (Lyle, 1981). Een 
laatste belangrijk aspect op gebied van abiotische invloeden is de resupensie en depositie 
van partikels, die een belangrijke invloed hebben op sediment transport, chemische fluxen 
en biologische productiviteit (Shimeta et al., 2003). In de Noordzee wordt geschat dat 17-
45% van de primaire organische koolstof productie gemineraliseerd wordt (Nedwell et al., 
1993). Ondiepere zeegebieden met meestal hoog kinetische waterfluxen houden een 
groot deel van de organische componenten in suspensie en resuspenderen organische 
componenten vanuit de bodem. Gevolg is een transport organische materie naar de 
zogenaamde “depocenter” waar de hydrodynamische condities depositie toelaten (Van 
Raaphorst, 1998). Op gebied van  de resuspensie- en depositiedynamiek bij micro-
organismen zelf hebben de  diatomeeën een belangrijke invloed op de microbiële 
gemeenschap, daar ze een invloed  hebben op de fytoplanktonbiomassa, 
fytoplanktonproductiviteit en de zoöplanktongroei (Shimeta et al, 2003). Opmerkelijk is dat 
resuspensie- en depositiecycli  van diatomeeën een gelijkaardig verloop vertoont met het 
respectievelijk sediment, daar diatomeeën sterk geassocieerd zijn met het 
sedimentpartikels (Lucas et al., 2000).  

De invloed van de fluïda - en sedimentsdynamiek op de microbieële gemeenschap binnen 
de bentische zone op zich werd ook onderzocht via DGGE. Shimeta et al. gebruikte 
DGGE-fingerprinting om de microbiële gemeenschappen binnen het Protista koninkrijk te 
vergelijken op 3 locaties (zie Figuur 2.5 links). De bewust gekozen locaties verschillen in 
stromingsprofiel en sedimenttype. Na clustering van de profielen bleek het 
stromingsprofiel de verschillen binnen de eukaryotische gemeenschap meer te verklaren 
dan de deeltjesgrootte van het sediment in kwestie. Wanneer de gevonden banden in de 
fingerprint geïdentificeerd werden via sequencing, bleek  dat minstens 40% van de 
diatomeeëntaxa afweek tussen de 3 locaties, indien  de stromingssnelheid als 
verklarende parameter gebruikt werd. Als hetzelfde gedaan werd met de deeltjesgrootte 
als verklarende parameter kon een verschil van minstens 29% tussen de diatomeeëntaxa 
waargenomen worden, tussen de 3 locaties (Shimeta et al., 2007).  
                                                           
1 Hierbij wordt gerefereerd naar het gebied enkele centimeters boven de sedimentlaag  
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Figuur 2.5: Invloed hydrodynamische krachten op sedimentdynamiek in relatie met de bentische 
microbiële gemeenschap (Buzzards Bay, Massachusetts) (Shimeta et al., 2007)2. 

Garneau et al. gebruikten DGGE-fingerprinting om vrij-levende microbiële 
gemeenschappen te vergelijken met partikel-geassocieerde microbiële gemeenschappen 
in de Mackenzie rivier (zie Figuur 2.6 voor de gekozen locaties). Grote spatiotemporale 
verschillen werden waargenomen tussen de 2 gemeenschappen, over de verschillende 
locaties. Kortetermijnvariaties tussen de locaties konden mogelijk verklaard worden door 
de hydrodynamische variaties, suspensie van sediment en de sedimentdynamiek. Op 
langere termijn konden de grootste variaties tussen de gemeenschappen waargenomen 
worden wanneer de POM-waarde (“particulate organic material”), het hoogst was. Dit zou 
kunnen impliceren dat de selectiedruk op partikel-geassocieerde gemeenschappen op dat 
moment het hoogst is (Garneau et al., 2009).      

 

Figuur 2.6: Gekozen locaties (De grootheid gebruikt in de legenda is “practical salinity units”)  
(Garneau et al., 2009)3. 

Kort gesteld is het niet mogelijk een statisch model te bouwen omtrent microbiële 
gemeenschappen beïnvloed door de sedimentdynamiek. Een dynamisch model die 

                                                           
2 De getallen op de pijlen zijn een similariteitsindex voor gemeenschappen gebaseerd op 
Schoener’s “measure of species overlap” (Schoener, 1970). 
3 locaties 709, 906, 912, 803 en 718 werden vergeleken met DGGE fingerprinting 
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rekening houdt met fluïda- en sedimentdynamiek, zal de werkelijkheid beter beschrijven 
(Jumars & Nowell, 1984). In deze sectie worden enkele correlaties met de 
sedimentdynamiek besproken, die een invloed hebben op de microbiële gemeenschap.   

2.3.2.2 Impact sediment op microbiële gemeenschap: dynamische 
biogeochemische zuurstofflux  

Zuurstoftoevoer naar de bentische zone is diepteafhankelijk, indien deze zich onder de 
epipelagische zone bevindt, is het zuurstoftoevoer enkel afhankelijk van de waterkolom. 
Binnen de epipelagische zone speelt de fototrofe gemeenschap ook een rol. In context 
van de bentische fototrofe gemeenschap, is de invloed van de sedimentdynamiek 
aangehaald in 2.3.2.1, maximaal in het intergetijdensediment. Daar zijn fluctuaties omtrent 
de hoogte van het waterpeil en turbiditeit (en zo fluctuaties in het lichtveld) het hoogst en 
hebben daar de grootste invloed op de gemeenschap in kwestie  (Berninger & Huettel, 
1997). Diverse abiotische factoren werden gecorreleerd aan variaties van de fototrofe 
gemeenschap (en zo de zuurstofflux): saliniteit, pH, ambiente irradiatie, temperatuur, H2S 
concentratie, korrelgrootte sediment, invloed sediment op mobiel capillair water en 
aanwezige nutriënten (Admiraal, 1976; Pinckney & Zingmark,1993). De belangrijkste 
parameters bij zuurstofopname in sediment zijn respiratie en de netto depositie van 
sedimenten (mineralisatie) (Graf et al., 1982). De reactie van het microbieel benthos op 
zuurstoffluctuaties, kan waargenomen worden via de “sediment oxygen consumption”4, 
die een schatting geeft over het respiratievermogen. De SOC is dan logischerwijze sterk 
afhankelijk van het aanwezige zuurstof en biomassa (Grenz et al., 2003). Om de 
veranderingen van de zuurstofflux in de bentische microbiële gemeenschap te verklaren 
in functie van de sedimentdynamiek is dus niet enkel een respons van de fototrofe 
gemeenschappen belangrijk5, de reactie van andere gemeenschappen kunnen eveneens 
een invloed hebben op deze flux. Zo werd de biogeochemische fosforcyclus gecorreleerd 
aan het aanwezige zuurstof, een positieve feedback loop werd geobserveerd tussen de 
aanwezige zuurstofconcentratie en demineralisatie van fosfor. Het dalen van de 
zuurstofconcentratie zorgt voor een stijging in demineralisatieactiviteit, een stijging in 
respiratie, wat dan op hun beurt de zuurstofconcentratie weer doet dalen. Het 
eutrofiëringsproces die hieruit volgt kan leiden tot de zogenaamde “dode zones”, zones 
waar de aanwezige zuurstof volledig opgebruikt werd door dit proces en bijgevolg een 
anaerobe omgeving creëert (Steenbergh et al., 2014).      

De zuurstofflux is een voorbeeld van een biogeochemische cyclus, die de ecologisch 
niche verklaart (hier met betrekking tot de sedimentdynamiek) en bijgevolg met DGGE-
fingerprinting kan gemonitord worden op basis van de microbiële gemeenschapsstructuur. 
Een voorbeeld is de studie van Yoshida et al., die o.a. de zuurstofconcentratie als 
predictor gebruikten om het diepteprofiel van de microbiële gemeenschap, binnen de orde 
van de  Actinomycetales te verklaren, via DGGE-fingerprinting. Algemeen geld dat op 
200-1000m diepte, voor zowel zoet- als zeewater, de zuurstofconcentratie geen predictor 
is voor de gemeenschap in kwestie (Yoshida et al., 2008).  

2.3.2.3 Impact sediment op microbiële gemeenschap: biofilmstructuur 

Zoals eerder aangehaald in 2.3.2.1 kunnen micro-organismen op verschillende manieren 
geïmmobiliseerd zijn op partikels, waaronder een biofilm. Verschillende studies hebben 
reeds correlaties aangetoond tussen de microbiële populatie binnen de biofilm, de 
fysicochemische omstandigheden, de gemeenschapsstructuur en ruimtelijke structuur. 
Recenter werden correlaties aangetoond tussen ruimtelijke structuren en metabolische 
processen, een voorbeeld is de porositeit van het sediment dat een invloed heeft op de 
graad van plasmide-gemedieerde horizontale transfers binnen de gemeenschap (Wuertz 

                                                           
4 Uitgedrukt in mol O2 m

-2 h-1, het verbruik van zuurstof per oppervlakte-eenheid, per tijdeenheid.  
5 Indien in de epipelagische zone uiteraard  
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et al., 2004). Horizontale transfers zelf spelen ook een belangrijke rol in de ontwikkeling 
van biofilms, daar natuurlijke conjugatie van plasmiden biofilmsynthese induceren (Ghigo, 
2001). Hogere conjugatieactiviteit binnen biofilms, relatief ten opzichte van andere in situ 
situaties zijn reeds gerapporteerd in de literatuur (Hausner & Wuertz, 1999).   

Een eerste belangrijk aspect van een biofilmstructuur en de invloed van de structuur op 
microbiële gemeenschap, is absorptie van xenobiotische componenten aan de biofilm en 
partikel in kwestie. De retentie van deze xenobiotica via sorptie geeft de microbiële 
gemeenschap tijd enzymen te synthetiseren en de nodige genetische info uit te wisselen, 
om uiteindelijk tot biodegradatie van deze componenten te komen, waar dit zonder biofilm 
niet geval zou zijn (Wuertz et al., 2004). Naast tijd voor biodegradatie van toxische 
xenobiotica, is het feit dat de sorptieretentie tot gradiëntvorming van chemische 
componenten leidt, eveneens van belang. Deze gradiënt brengt dan een op zich een 
zekere ruimtelijke heterogeniteit en diversiteit van de microbiële gemeenschap met zich 
mee (Wuertz et al., 2004). Verder van belang om de microbiële gemeenschap te 
verklaren zijn de nutriëntflux naar de film toe en de invloed van de hydrodynamische 
krachten op biofilm, deze topics zijn echter nog niet intens onderzocht (Wijeyekoon et al., 
2004; Vieira et al., 1993). Een uitzondering bestaat omtrent nitrificerende bacteriën, waar 
het geweten is dat biofilmvorming enkel voorkomt bij enkele genera van nitriet- en 
ammonia-oxiderende bacteriën (Wuertz et al., 2004; Bock et al., 2013; Batchelor et al., 
1997). Ten slotte is het belang van quorum sensing (QS) een belangrijk aspect bij de 
biofilmvorming, alsook het onderhoud en de afbraak ervan (Ganin et al., 2015). 
Interspeciecommunicatie via QS, die leidt tot de overhang van planktonische groei naar 
biofilmvorming, is gekend voor enkele micro-organismen, zoals o.a. bij P. aeruginosa 
(Hentzer et al., 2002; Heydorn et al., 2002). Over de effectieve differentiatie op genetische 
niveau bij deze overgang is nog weinig gekend. Weinig individuele genen die een rol 
spelen in het proces zijn gekend (Wuertz et al. 2004). Naast genexpressie nodig voor 
biofimvorming zijn nog andere processen gereguleerd via QS. Van N. europaea is het 
geweten dat de aanwezigheid van N-acyl homoserine lactone (wat een rol speelt binnen 
het QS proces) een lag fase vermijdt, wanneer een kolonie in kwestie van een medium 
die geen ammonium bevat overgebracht wordt naar een medium waar dit wel het geval is 
(Batchelor et al., 1997). 

DGGE-fingerprinting van 16S rRNA genfragmenten werd voor het eerst gebruikt om 
bacteriële gemeenschappen in biofilms te analyseren (Muyzer & Smalla, 1998). Araya et 
al. gebruikten DGGE om de biofilms in de Kanzaki rivier te analyseren, complexe 
bacteriële gemeenschapsstructuren werden bekomen na clustering. De meeste 
geïdentificeerde bacteriën kwamen uit  Cytophaga-Flavobacterium en de β subklasse 
Proteobacteria phyla, die het meest abundant was. Een mogelijke verklaring is het feit dat 
leden van dat phylum zich makkelijker vasthechten aan biofilms bij initiële vorming van de 
biofilm. Dit gegeven blijkt echter niet constant, maar bimodaal. In de winter wordt het 
phylum Cytophaga-Flavobacterium dominant, wat een seizoenale temporale 
gemeenschapsdistributie suggereert (Araya et al., 2003). Sanchez et al. gebruikten 
DGGE om biofilms uit agrarisch irrigatiewater te analyseren, afkomstig van verschillende 
effluenten (met verschillende behandelingen), uit een “enclosed drip” irrigatiesysteem. 
Zoals verwacht werden sterke verschillen tussen de bacteriële gemeenschappen 
waargenomen na clustering, wat correleert met de waterkwaliteit. Opmerkelijk was dat de 
gemeenschapsdistributies voor thermofiele bacteriën min of meer constant bleven voor 
alle effluenten. Dit stelde de focus van het gebruikte irrigatiesysteem om vooral mesofiele 
pathogenen te verwijderen in vraag, daar thermofiele spoorvormers mogelijk het 
controleren van biofilmvorming vermoeilijken (Sanchez et al., 2014).  
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2.3.3 Invloed op de microbiële gemeenschap: fytopla nktonbloei 

Een belangrijke wisselwerking tussen bentische microbiële gemeenschappen en 
fytoplankton gemeenschap (voornamelijk epipelagisch zone) bestaat via de sedimentatie 
van diatomeeën, die een belangrijke rol spelen in stabilisatie van mariene sedimenten 
(Sutherland et al., 1998). Fytoplanktonbloei vertoont seizoenale patronen, waarbij een 
variabele hoeveelheid fytodetritus (in essentie biomassa) terecht komt in de bentische 
zone. Bijgevolg kan een seizoenaal patroon verwacht worden op gebied van de respons 
van microbiële gemeenschappen in de bentische zone (Franco et al., 2007). Over het 
algemeen is nog weinig geweten over fytoplankton gemeenschappen en 
biogeochemische wisselwerkingen met hun omgeving in mariene context (Wernheuer et 
al., 2014). Een voorbeeld die dit illustreert is de decennia-oude “planktonparadox”: hoe 
individuele planktonspecies kunnen worden behouden in een zeer dynamische 
gemeenschap en niet uitsterven (Hutchinson, 1961). Heden bestaat nog geen ganbare 
theorie, het is nu pas dat predictoren gevonden worden, die de niche verklaren (Teeling et 
al., 2014).  
 
Met betrekking tot de zuidelijke BDNZ, specifieker de continentale plaat, kan een initiële 
bloei van diatomeeën (voor fytoplankton) in februari en maart geobserveerd worden en de 
hoofdbloei tijdens april en mei (Vanaverbeke et al., 2008). Tijdens de hoofdbloei bestaat 
meer dan 99% van het fytoplankton uit het genus Phaeocystis (Hamm & Rousseau, 
2003). Terminatie van deze bloei kan door verschillende factoren geïnduceerd worden: 
predatie van protozoa (flagellata), virale lysis (zie hieronder), nutriënt depletie en 
successie van zoöplankton (Teeling et al., 2012; Larsen et al., 2004; Fuhrman, 1999). 
Teeling et al. onderzochten de gemeenschapsstructuren voor de bloei en tijdens 
successie (die in 3 fasen kon ingedeeld worden) in de Noordzee, volgende 
gemeenschapsstructuren werden waargenomen (Teeling et al., 2012): 
 
- Pre-bloei: de gemeenschap wordt gedomineerd door de klasse Alfaproteobacteria (41 
tot 67%), die ruwweg voor 1/3 bestaat uit het genus Roseobacter en 2/3 van de SAR11 
cluster (bijna volledige bestaande uit de subklasse Ia). Tijdens deze overgang naar bloei 
(begin april) stijgt de abundantie aan leden van het fylum Bacteroidetes relatief sterk t.o.v. 
de fyla Alphaproteobacteria en Gammaproteobacteria tijdens de eerste week 
(vervijfvoudiging t.o.v. verdubbeling). Gammaproteobacteria “reageert” pas later op deze 
bloei, namelijk tijdens verval van algendetritus, waar de waargenomen successiepatronen 
scherper zijn. Het gaat om het Reinekea genus en SAR92 cluster met een 
verdubbelingstijd van ongeveer 25 uur), die bijna volledig verdwijnt na 2 weken. De 
successie van het genus Roseobacter gebeurt geleidelijker, waar de vroege bloei 
gedomineerd wordt door de NAC11-7 cluster, wordt de late bloei gedomineerd door de 
RCA cluster6; 
 
-Successie bloeifase 1: de eerste respons op de fytoplanktonbloei, is dominering van 
Ulvibacter en Formosa spp. species binnen de bacteriële gemeenschap. Tijdens deze 
fase zijn de TBDT (TonB-dependent transporter) componenten de eiwitten met de 
hoogste expressieniveaus7, wat op een dichte wisselwerking met diatomeeën wijst 
(Klindworth et al., 2014; Pinhassi et al., 2004). In deze fase komt ook lyse van algencellen 
voor, die zeesneeuw tot stand brengt, waar het fylum Bacteroidetes het eerst van 
“profiteert”. Excretie van diverse exoenzymen, die het complexe algendetritus kan 
verwerken, laat dit fylum toe te groeien tijdens dit stadium;   
 
- Successie bloeifase 2: Een shift in compositie van de algengemeenschap leidt tot het 
pieken van de het Reinekea genus (Gammaproteobacteria), die dan tot 16% van de totale 

                                                           
6 Beiden Roseobacter-genclusters   
7 Het gaat om componenten nodig voor siderofoorpermeatie (Schalk et al., 2012) 
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bacteriële gemeenschap vertegenwoordigt (midden april). Tijdens deze fase vertoond het 
Reinekea genus een verschillende genexpressie als voor de bloei, met hoge 
expressieniveaus voor transportsystemen, voor o.a. eiwitten, fosfaat, monosacchariden 
en andere monomeren. Daarnaast kan ook een stijging in abundantie van Roseobacter 
waargenomen worden, wat kan verklaard worden door de opportunistische levensstijl van 
het genus in kwestie;  
 
- Successie bloeifase 3: in een derde fase wordt de bacterioplanktonsuccessie 
gedomineerd door het genus Polaribacter (Flavobacteriaceae), de SAR92 cluster 
(Gammaproteobacteria) en in mindere mate Formosa spp.. In dit tijdsdomein domineert 
Polaribacter en Formosa spp. ook de partikel-geassocieerde gemeenschappen. Nog 
typerende voor deze fase is de hoge sulfatase expressie, die de verandering in de 
ecologisch niche aantoont.    
 
Zoals net beschreven is successie van fytoplankton door bacterioplankton een zeer 
dynamisch proces, waar op relatief korte tijd meerdere gemeenschapsstructuren kunnen 
waargenomen worden. De fytoplanktonbloei kan meerdere differentiaties in biologische en 
fysische processen induceren, voorbeelden volgen in deze sectie. 
 
Het belang van virussen in de mariene microbiologie is in de laatste decennia evident 
geworden. Oorspronkelijk werden deze “genegeerd” door een onderschatting van hun 
abundantie. De wisselwerking met hun gastheer in mariene context kan microbiële 
gemeenschappen beïnvloeden en bijgevolg kunnen biogeochemische processen, o.a. 
nutriëntcycli, zuurstofflux, partikelgroottedistributie, bacteriële- en algenbiodiversiteit, 
horizontale transfers en (belangrijk voor deze topic) fytoplanktonbloei-controle beïnvloedt 
worden (Fuhrman, 1999). Desondanks is weinig geweten over in situ relaties met 
gastheergemeenschappen en in situ distributies van virale mariene gemeenschappen. De 
algemene trend van de fytoplanktonpopulatiedynamiek is successie van zoöplankton, na 
een initiële fytoplanktonbloei, gevolgd door successie van een zekere virale 
gemeenschap. De virale successie hoeft echter niet tot terminatie van bacteriële groei of 
algengroei te leiden, maar houdt de abundantie van de gastheerpopulatie onder 
bloeiniveau, waarbij de gemeenschapsdistributie min of meer behouden wordt (Larsen et 
al., 2001; Larsen et al., 2004). Virale successie beperkt zich echter niet enkel tot het 
“kwantitatieve” (abundantie en distributie), ook kwalitatieve invloeden zijn reeds 
gerapporteerd. Tarutani et al. toonden aan bij de wisselwerking van HaV (Heterosigma 
akashiwo virus) en zijn gastheer Heterosigma akashiwo, dat de na virale successie, de 
klonale compositie gewijzigd was. De gemeenschap na infectie vertoonde een relatieve 
lage susceptibiliteit dan de gemeenschap voor infectie en was resistent tegen de meeste 
HaV (Tarutani et al., 2000). Een andere kwantitatieve invloed is de trofiegraad, correlatie 
tussen de virale gemeenschap en de bacteriële kan verzwakken, wanneer de relatieve 
abundantie aan niet-bacteriofaag virale partikels toeneemt, bij een een zekere een 
trofiegraad (Bettarel et al., 2003; Bongiorni et al., 2005). Of anders verwoord, invloeden 
die de totale distributie virale partikels wijzigen, heeft mogelijk op die manier invloed op 
het viraal “controlemechanisme” (op gebied van fytoplanktonbloei).   

Wisselwerking tussen de biogeochemische zwavelcyclus en de algenbloei is reeds 
gerapporteerd. Algen fungeren als natuurlijke sink binnen deze cyclus, specifieker binnen  
de dimethylsulfideflux (DMS-flux). Ongeveer 50% van de zwavelemissie van zee naar 
atmosfeer toe situeert zich binnen deze flux, waar de emissie sterk afhankelijk is van de 
vrije DMS concentratie binnen de eufotische zone en gecontroleerd door zowel 
biochemische als fysische processen (Zubkov et al., 2001). Algemeen wordt 
verondersteld dat de DMS-emissie afkomstig is van degradatie van het niet-vluchtige 
algenosmolyt dimethylsulfoniopropionaat (DMSP). Kienne & Linn toonden aan met 
isotoop-tracerstudie (zwavel-35) dat deze zwavelflux niet enkel DMS-emissie omvat, maar 
ook terechtkomt in diverse zwavelpools (o.a. biomassa onder de vorm van 
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zwavelhoudende eiwitten en bacteriële oplosbare niet-vluchtige organische 
componenten). De oorsprong van DMS-emisse is dus breder dan enkel degradatie, dat 
zich situeert over meerdere oxidatieve en assimilatieve metabolismen en op die manier 
een voorbeeld is van interacties tussen de fytoplanktongemeenschap en de bacteriële 
gemeenschap (Rooney-Varga et al., 2005; Kienne & Linn, 2000a; Kienne & Linn, 2000b). 
Voorbeelden van hypotheses waar deze zwavelflux aan gelinkt wordt zijn de 
demethylatie/demethiolatie-pathway waar methaanthiol fungeert als intermediair binnen 
zwavelassimilatie, binnen het methionine-anabolisme. Nog een voorbeeld is het feit dat 
het koolstofskelet van DMS mogelijk onder zekere vormen (bv. acrylaat) kan 
ingecorporeerd worden in diverse biosynthesepathways (Pinhassi et al., 2005). Het 
vrijkomen van het meeste DMSP zelf, gebeurt via 3 mechanismen: excretie van het 
osmolyt (tugorregulatie), grazen (successie zoöplankton) en lysogenie (virale successie) 
(Zubkov et al., 2001). DGGE kan gebruikt worden om wisselwerkingen binnen de DMS-
flux te onderzoeken, door de microbiële gemeenschap te monitoren. Hamasaki et al. 
monitorden de bacteriële gemeenschap op verschillende locaties in de Lützow-Holm baai 
(oppervlaktewater) en concludeerde dat verschil in DMSP-, leucine- en 
glucoseconcentratie tussen de locaties, zich niet vertaalde in een significant verschil 
tussen de bacteriële gemeenschapsstructuur in het oppervlaktewater. Op de plaatsen 
waar de DMS-emissie en DMSP-consumptie het hoogst was werd een band 
geïdentificeerd afkomstig van een specie die sterk verwant is aan Pseudoalteromonas 
issachenkonii. Hamasaki et al. hypothiseerden dat de gevonden specie een rol speelde 
binnen de DMS-flux (Hamasaki et al., 2014). Pinhassi et al. stelden een 
microcosmosexperiment op om de respons van de bacteriële gemeenschap op een 
DMSP-omwelling tijdens de fytoplanktonbloei te onderzoeken. Na fylogenetische analyse 
(o.a. DGGE) kon geconcludeerd worden dat de DMS-emissie afkomstig van de bacteriële 
gemeenschap sterk afhankelijk is van de samenstelling van deze gemeenschap en de 
verhouding DMSP/organische zwavelverbindingen in de omgeving (Pinhassi et al. 2005).  

2.4 Gebruik DGGE in mariene context  

In sectie 2.3 werden diverse voorbeelden gegeven van hoe DGGE ingezet kan worden 
om microbiële gemeenschappen te monitoren in mariene context. Deze sectie is een 
(beperkende) opsomming van bredere topics waar DGGE ingezet kan worden.  

2.4.1 Monitoring dynamieken  

2.4.1.1 Algemeen 

Algemeen gesteld kan DGGE in combinatie met statistische correlatieve methoden 
gebruikt worden om dynamieken in een microbiële gemeenschap in verband te brengen 
met een zekere variabele parameters (Boon et al., 2002). Op die manier kan DGGE in 
diverse mariene contexten gebruikt worden, enkele voorbeelden: 

-monitoring seizoenale patronen in verband met de microbiële gemeenschap (Pinhassi & 
Hagstroem, 2000; Simmons et al., 2004; Oberbeckmannn et al., 2014); 

- effecten van polluenten op de microbiële gemeenschap (Gillan et al., 2004; Hui-Jie, 
2011) 

- successiepatronen in fytoplanktonbloei (Teeling et al., 2012; Yang et al., 2015)   

2.4.1.2 Biogeochemische cycli/fluxen  

In 2.3.2.2 en 2.3.2 (respectievelijke de zuurstofflux en zwavelcyclus) werden reeds 
voorbeelden gegeven van hoe DGGE ingezet kan worden in onderzoek op 
biogeochemische cycli/fluxen. Een algemene strategie die kan gebruikt worden, is een 
multivariantie-analyse van predictoren van het biogeochemisch proces in kwestie, die 
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gecorreleerd wordt aan gemeenschapsstructuren van de microbiële gemeenschap in 
kwestie (Fry et al., 2006). Polymenakou et al. evalueerden het gebruik van DGGE, 
terminal restriction fragment length polymorphism (T-RFLP) en analysis of phospholipid-
linked fatty acid composition (PLFA) binnen een multivariantie-analyse 
(hoofdcomponentanalyse gebaseerd) die biogeochemische variabelen dienden te 
correleren aan gemeenschapsstructuurvariabelen, bekomen door de 3 methoden. 
Hiervoor werden sedimentstalen op verschillende locaties, op verschillende dieptes 
verzameld uit het oosterse deel van de Middellandse Zee. Correlatie werd berekend via 
Spearman rank correlation en de BIO-ENV methode (Clarke & Ainsworth, 1993). 
Polymenakou et al. concludeerden dat ondanks minimale verschillen op gebied van 
clustering, de 3 verschillende methodes tot een andere correlatiemodel leiden. De 
minimale verschillen tussen DGGE en T-RFLP waren mogelijk te wijten aan het feit dat T-
RFLP een lagere detectielimiet geeft, op gebied van amplicons.  Polymenakou et al. 
speculeerden dat de vereisten voor robuuste analyse in deze context, parallelisme is van 
meerdere fingerprinting-technieken (Polymenakou et al., 2005). PER-MANOVA is een 
alternatieve variantie-analyse, met de intressante “distributieloze” eigenschap van een 
permutatieve test, opgesteld door M.J. Anderson (Anderson, 2001). Waar bv. een 
MANOVA test een normale verdeling vereist (en impliciet de keuze voor similariteits- of 
dissimilariteitscoëfficiënt kan beïnvloeden), is dit niet het geval voor PER-MANOVA, die 
een distributie gebruikt, bekomen door permutatie. Taniguchi et al. gebruikten deze 
aanpak om seizoenale variantie in microbiële gemeenschapsstructuren (bepaald door 
DGGE), in de neretische zone van de Hiroshima Baai, te verklaren t.o.v. biotische en 
abiotische variabelen (Taniguchi et al., 2011). Analoog gebruikten Oberbeckmann et al.  
PER-MANOVA om seizoenale variantie in microbiële gemeenschapsstructuren te 
verklaren in microplastics, in Noord-Europese wateren (Oberbeckmann et al., 2014). 

2.4.2 Bioremediatie  

DGGE kan uitgevoerd worden op andere genen dan de rRNA-genen. Op die manier 
kunnen micro-organismen binnen een bepaald microbieel consortium geïdentificeerd 
worden, waar het gen in kwestie een rol speelt, die interessant zijn voor 
bioremediatieprocessen (Watanabe, 2001). Geets et al. gebruikten deze aanpak voor de 
ontwikkeling van een methode, die identificatie van bacteriën in sulfaat-reducerende 
consortia mogelijk maakt, in context van bioremediatie (het gen in kwestie was het DsrB-
gen) (Geets et al., 2005). Intrinsieke bioremediatieprocessen monitoren is een mogelijke 
optie, Kao et al. 2010 deed dit voor afbraakprocessen in een petroleumvervuild marien 
gebied (Kao et al. 2010). Bovendien kan DGGE nuttig zijn om de dynamiek van de 
microbiële gemeenschap te monitoren tijdens het bioremediatieproces zelf (MacNaughton 
et al., 1999; Tani et al., 2001; Röling et al., 2004).  

2.4.3 Identificatie van micro-organismen 

In context van metagenomics kan DGGE gebruikt worden als identificatietechniek (door 
sequencing van de gevonden banden). In sectie 2.2.3 werd al het voorbeeld gegeven van 
de studie van Petri & Imhoff, die via DG-DGGE het eerste fylogenetisch bewijs leverden 
voor de aanwezigheid van Paarse Zwavelbacteriën in zee-ijs. Een andere mogelijkheid is 
het identificeren van leden binnen consortia, binnen een bepaald metabolisme. Wischer et 
al. deden dit voor methylotrofen in de Movile grot (Roemenië) en ontdekten nieuwe 
species in het metabolisme in kwestie, alsook het feit dat gemethyleerde amines een 
belangrijke rol speelden in het consortium (Wischer et al., 2015).    
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2.5 Clustering DGGE- fingerprinting  via “Bionumerics” 

In deze sectie wordt de clustering van DGGE-fingerprints via de Bionumerics-software 
(versie 7.1) kort besproken. Bedoeling is de relevantste opties van het clusteringsproces 
te verduidelijken en te vergelijken, die mogelijk zijn met Bionumerics.  

2.5.1 Pre-clustering 

Voor de eigenlijke clustering van de fingerprint moeten volgende processen gebeuren: de 
bekomen gelafbeelding moet geïmporteerd worden, deze afbeelding moet dan omgezet 
worden in een 2D densitometrische curve, de curve moet genormaliseerd worden en 
uiteindelijk moet een bandherkenningsalgoritme gekozen worden (zie Figuur 2.7).  

 

Figuur 2.7: Pre-clusteringsproces (Vauterin & Vautrin, 2006) 

Bij het importeren van de gelafbeelding dient er met afbeeldingen van de “.TIFF” extensie 
gewerkt te worden (bitmap). Naar resolutie toe zijn er 3 opties: 8 bit, 12 bit en 16 bit, die 
respectievelijk 256, 4096 en 65536 grijswaarden per pixel bevatten. Een eerste optie is de 
resolutie van de gelafbeelding, die ook de resolutie van de later bekomen 
densitometrische curve bepaalt. Een tweede belangrijke optie situeert zich in het 
omzetten van de pixelarray naar een 2D densitometrische curve. Twee algoritmen kunnen 
gekozen worden: “arithmetic averaging” en “median averging”. Zoals op Figuur 2.8 te zien 
is, is het de bedoeling een “gemiddelde” te bekomen per rij pixels, om zo tot een 2D-figuur 
te komen. Bij “arithmetic averaging” wordt het gemiddelde bepaald door de som te nemen 
van alle grijswaarden per rij en te delen door het aantal pixels, wat het standaard 
algoritme is van Bionumerics. Een tweede keuze is “median averaging”, waar zoals de 
naam suggereert, de mediaan gebruikt wordt als waarde voor de 2D-curve. Het 
interessante aan dit algoritme, is het feit dat de curve niet vervormd wordt door het 
voorkomen van uitschieters (zie Figuur 2.8) (Vauterin & Vauterin, 2006). 
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Figuur 2.8: Conversie naar 2D densitometrische curve (Vauterin & Vauterin, 2006) 

Een derde aspect zijn de bekomen parameters na spectrale analyse van de 
densitometrische curve (Vauterin & Vauterin, 2006): 

- “Signal/noise ratio”: is de verhouding tussen het gewenste signaal en de achtergrond 
ruis. Idealiter heeft deze ratio een waarde van 50 of hoger (kwaliteitsparameter). 

- “Wiener cut-off scale”: hier wordt de ideale setting van bandbreedte, van de ruisfilter in 
verhouding uitgedrukt t.o.v. de totale contributie, berekend met de methode van de 
kleinste kwadraten (Figuur 2.9). 

- “Background scale”: gebaseerd op het “rolling disk” algoritme, een vereenvoudiging van 
het 3D “rolling ball” algoritme. Zoals Figuur 2.10 illustreert wordt een schijf tegen de 
onderkant van de curve gerold, zodat de achtergrond verwijderd wordt vanaf de lijn die 
gevormd wordt door het hoogste punt van de schijf. De grootte van deze schijf moet zo 
gekozen worden zodat de schijf niet in de holtes “valt” en voldoende achtergrond 
verwijderd wordt. De grootte van de schijf is omgekeerd evenredig met de totale 
oppervlakte achtergrond die verwijderd wordt. De optimale setting wordt door bionumerics 
berekend en proportioneel uitgedrukt t.o.v. de totale contributie.      

 

Figuur 2.9: Achtergrond ruis (Vauterin & Vauterin, 2006) 

 

Figuur 2.10: “Rolling disk background subtraction” (Vauterin & Vauterin, 2006) 

Nog een aspect dat moet beschouwd worden om een wenselijke densitometrische curve 
te bekomen: deconvolutie. Bionumerics werkt via Richardson-Lucy deconvolutie om zo 
een contrast te bekomen en mogelijk wazig beelden te verbeteren. Deconvolutie is een 
iteratieve methode die de bekomen pieken van de curve scherper maakt: hoe meer 
iteraties, hoe scherper (standaardsetting is 50 iteraties) (Applied Maths, inc., 2004). 
Nadeel is dat de achtergrondruis toeneemt en dus in essentie het omgekeerde doet van 
de mogelijk ingestelde ruisfilter. Zoals Figuur 2.11 illustreert kan deconvolutie een handige 
“tool” zijn om schoudervorming tegen te gaan (Vauterin & Vauterin, 2006).   
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Figuur 2.11: Deconvolutie bij schoudervorming (Vauterin & Vauterin, 2006) 

Volgende en laatste aspect van de preclustering is de bandherkenning, waar in deze 
thesis 2 aandachtspunten zullen aangehaald worden. Ten eerste kunnen tijdens de 
eigenlijke bandherkenning 2 “thresholdniveaus” geselecteerd worden. Ten eerste kan een 
minimum profileringsniveau geselecteerd worden (paars op Figuur 2.12), waar alle 
signalen onder dit niveau “genegeerd” zullen worden. Daarnaast kan ook een grijze zone 
gedefinieerd worden (cyaan op Figuur 2.12). Signalen in deze zone zullen als 
onzekerheidsbanden gedefinieerd worden (in de eigenlijke clustering kan dan 
geselecteerd worden als deze in rekening gebracht moeten worden) (Applied Maths, inc., 
2004).   

 

Figuur 2.12: Bandherkenning (window van bionumerics) (Applied Maths, inc., 2004) 

 

In de bionumericssoftware werd geopteerd om het “first band matching” algoritme te 
gebruiken voor bandherkenning t.o.v. het “closest band matching” algoritme. Zoals Figuur 
2.13 illustreert is het nadeel van deze keuze het feit dat er geen rekening gehouden wordt 
met afstand tussen mogelijk corresponderende banden, enkel met hun volgorde. Om dit 
te compenseren voorziet de software het “fuzzy logic” algoritme, waar de “score” 
(afhankelijk van de gekozen coëfficiënt) gradueel afneemt met de toenemende afstand 
van de mogelijk corresponderende banden (Applied Maths, inc., 2004;Vauterin & 
Vauterin, 2006).   
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Figuur 2.13: “Closest band matching” vs. “first band matching” (Vauterin & Vauterin, 2006) 

2.5.2 Eigenlijke clustering  

2.5.2.1 “Curve-Based”  methodes (CB-methodes) 

Correlatie tussen densitometrische curves kan berekenend worden via de “Pearson 
product-moment correlatie” coëfficiënt r (berekend met vergelijking 2.1). In essentie wordt 
de “goodness of fit” berekend tussen beide curves (Figuur 2.14). Het grote voordeel van 
de keuze voor CB-methodes is de robuustheid van de methode. Het grootte nadeel is de 
ongevoeligheid voor verschillen in achtergrondintensiteit en de algemene intensiteit. 
Figuur 2.15 illustreert de knelpunten: verschil in signaalsterkte wordt gecompenseerd door 
de richtingscoëfficiënt van de rechte en verschil in achtergrond wordt gecompenseerd 
door de nulde-orde-coëfficiënt en wordt niet “beschreven” door de correlatiecoëfficiënt. 
Afhankelijk van de situatie is deze eigenschap wenselijk of niet-wenselijk.     

 

 

met x densitometrische waarden curve 1 

       y densitometrische waarden curve 2 

       n het aantal waarden 

Vgl. 2.1 
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Figuur 2.14: “CB Pearsoncorrelatie” (Vauterin & Vauterin, 2006) 

 

Figuur 2.15: Eigenschappen Pearsoncorrelatie 

Een alternatief binnen de CB-methodes is de “Cosine-correlatiecoëfficiënt”, analoog 
berekend aan de Pearsoncorrelatie, via vergelijking 2.2. Verschil is het feit dat de 
bekomen rechte altijd door de oorsprong gaat en deze coëfficiënt bijgevolg wel gevoelig is 
voor verschil in achtergrondintensiteit (Vauterin & Vauterin, 2006).  
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met x densitometrische waarden curve 1 

       y densitometrische waarden curve 2 

       n het aantal waarden 

2.5.2.2 “ Band-based ” methodes (BB-methodes) 

Zoals de naam suggereert wordt similariteit berekend op basis van het bandenpatroon en 
niet de densitometrische curve zelf. Bionumerics laat de keuze toe van 4 
associatiecoëfficiënten: de Jaccardcoëfficiënt, de Dice-coëfficiënt, de Jeffreys X-
coëfficiënt en de Ochiai-coëfficiënt. Alle formules die worden beschreven in deze sectie, 
zijn geldig in het geval van 2 bandpatronen, voor de eenvoud. 

Zowel de Jaccardcoëfficiënt als de Dice-coëfficiënt vertrekken van dezelfde verhouding, 
beschreven door vergelijking 2.3 (Dice, 1945; Jaccard, 1912): 

 

met SJ de Jaccardcoëfficiënt  

       NCommon het aantal gelijke banden 

       NTotal het totaal aantal banden 

Beide coëfficiënt worden echter anders geformuleerd (zie vgl. 2.4 en 2.5) (Vauterin & 
Vauterin, 2006). 

 

met SJ de Jaccardcoëfficiënt  

       NA het aantal banden laan a 

       NB het aantal banden laan b 

       NAB het aantal overeenkomstige banden 

 

met SD de Dice-coëfficiënt  

       NA het aantal banden laan a 

       NB het aantal banden laan b 

Vgl. 2.2 

Vgl. 2.3 

Vgl. 2.4 

Vgl. 2.5 
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       NAB het aantal overeenkomstige banden 

Bijgevolg beiden van dezelfde verhouding vertrekken, kunnen ze in functie van elkaar 
uitgedrukt worden (Vgl. 2.6). Dit betekent dat een eventueel bekomen dendrogram via 
beide methoden, dezelfde boomstructuur heeft (dus gelijke topologie), maar dat er een 
andere similariteit zal gevonden worden. 

  

met SD de Dice-coëfficiënt 

       SJ de Jaccardcoëfficiënt 

Alternatieven zijn de Jeffreys X-coëfficiënt en de Ochiai- coëfficiënt (Vgl. 2.7 en 2.8), die 
gevoeliger zijn voor de proportie van niet-corresponderende banden. Bv. zal de similariteit 
hoger zijn van een subcluster, wanneer niet-corresponderende banden voorkomen in 1 
laan t.o.v. het geval deze gelijk gedistribueerd zijn (Ochiai, 1957; Vauterin & Vauterin, 
2006).    

 

met SX de Jeffreys X-coëfficiënt 

       NA het aantal banden laan a 

       NB het aantal banden laan b 

       NAB het aantal overeenkomstige banden 

 

met SO de Ochiai- coëfficiënt 

       NA het aantal banden laan a 

       NB het aantal banden laan b 

       NAB het aantal overeenkomstige banden 

 

2.5.2.3 Keuze BB-methodes vs. CB-methodes 

Zoals eerder vermeld hebben CB-methodes het voordeel dat ze robuust zijn, ze worden 
dan ook meestal gebruikt als “onderzoekstool” om een snelle analyse uit te voeren op 
nieuw verkregen data. De perceptie bestaat dat BB-methodes superieur zijn t.o.v. CB-
methodes. Indien de correcte parametrisatie gebruikt wordt en deze perceptie werd reeds 
bevestigd voor pulsed-field gel electrophoresis-fingerprinting (Carrico et al., 2005). 
Concreet hebben CB-methodes de volgende voordelen op BB-methodes (Vauterin & 
Vauterin, 2006):  

Vgl. 2.6 

Vgl. 2.7 

Vgl. 2.8 
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1) direct toepasbaar op de densitometrische curves, geen banddetectie nodig en dus 
tijdsbesparing;  

2) ongevoelig voor verschillen in achtergrondintensiteit en signaalsterkte tussen 
individuele lanen (indien gewenst); 

3) positietolerantie tussen banden moet niet bepaald worden, tijdsbesparing.  

4) “extra criterium”: Intensiteitsverschillen tussen banden wordt in rekening gehouden, 
terwijl dit bij BB-methodes niet het geval is.   

Nog typerend voor CB-methodes is het feit dat 100% similariteit nooit bereikt kan worden, 
wat voor sommige analyses (bv. epidemiologische fingerprinting) niet wenselijk is. Figuur 
2.16 illustreert dit fenomeen: 2 lanen die visueel hetzelfde patroon tonen, worden door 
Dice-Coëfficiënt als 100% gelijk omschreven, terwijl dit bij Pearsoncorrelatie slechts 88% 
gelijk is.      

 

Figuur 2.16: Non-deterministische eigenschap Pearsoncorrelatie (Vauterin & Vauterin, 2006) 

Het belangrijkste aspect van BB-methodes is de banddetectie. De keuze voor BB-
methodes wordt gemaakt op basis van haalbaarheid van het detecteren van de 
bandpatronen (en dus ook de kwaliteit van de gelafbeelding). Situaties zoals 
overlappende banden, verschil in signaalsterkte tussen de individuele lanen en 
achtergrond, maken het moeilijker een correcte banddetectie uit te voeren en maakt CB-
methodes aantrekkelijker. Ten slotte maakt het simpele feit dat bij CB-methodes de 
intensiteit van de individuele banden een variabele is voor het berekenen van similariteit, 
interessant maakt voor methodes waar elektroforesetechnieken gebruikt worden voor het 
fingerprinten van complexe microbiële gemeenschappen, zoals bv. bij DGGE en TGGE 
(temperature gradient gel electrophoresis) (Vauterin & Vauterin, 2006).    
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3. Materiaal en methoden  

3.1 Experiment 1: evaluatie gradiëntshift en belich ting DGGE-gels  

3.1.1 Inleiding 

Zoals eerder vermeld is deze thesis een verderzetting van een andere thesis, waar reeds 
een DGGE-protocol werd opgesteld om micro-organismen in sediment, in mariene 
context, te analyseren in het domein Bacteria (Vandecasteele, 2014). Van dit protocol 
wordt nu het voorkomen van een eventuele gradiëntshift geëvalueerd en wordt het effect 
van de belichting op de bekomen afbeeldingen (.tiff-extensie, 8 bit) geëvalueerd, naar 2 
parameters toe: “signal-to-noise ratio” (SNR) en de “disk size” (DS) van de achtergrond 
(afkomstig van het “rolling disk” algoritme). Hiervoor werd vertrokken van 6 
sedimentstalen op verschillende locaties. 

Voor de bepaling van de gradiëntshift wordt gebruik gemaakt van de Bionumerics 
software (versie 7.1), waar de “tolerance” als indicator gebruikt wordt. Deze parameter 
bepaalt de afstand die 2 banden in 2 verschillende lanen mogen afwijken, om als gelijk 
gezien te worden (zelfde fragment), uitgedrukt in een percentage van de totale 
patroonlengte. De evaluatie van de 2 parameters omtrent de belichting wordt bekomen 
door de “spectral analysis” tool van de eerder vermelde Bionumerics software.  

3.1.2 Locaties stalen en DNA-extractie 

Tabel 3.1 vat de locaties van eerder genoemde stalen samen: 

Tabel 3.1: Locaties stalen experiment 1 

Staalnummer Locatie Lambert coördinaten 
1 Wenduinebank (502293,5687877) 
2 Bligh Bank (483872,5715915) 
3 Buitenratel (466767,5678750) 
4 Zeebrugge 

Vloed 
(515471,5691609) 

5 Westdiep (479155,5670440) 
6 Hinderbanken (479584,5722512) 
 

DNA-extractie van de stalen gebeurde via de “PowerSoil® DNA Isolation Kit Sample8” (MO 
BIO Laboratories, inc.), waarbij het “Experienced User Protocol” volledig gevolgd werd. 
Het geëxtraheerde DNA wordt uiteindelijk in een volume van 100 µl bekomen (elutiebuffer 
van de kit). 

3.1.3 Nested-PCR  

3.1.3.1 Inleiding 

Nested-PCR werd uitgevoerd op het 16S-rRNA gen, door eerst een fragment van 
ongeveer 1,5 kb te amplificeren, via de pA-pH primers. Eventueel kan het bekomen PCR 
product gecontroleerd worden met agarosegelelektroforese, op de aanwezigheid van het 
fragment. Vervolgens werd het bekomen fragement gescheiden met 
agarosegelelektroforese, de gewenste band uitgesneden en opgezuiverd met de E.Z.N.A. 
kit. Van het gezuiverd product wordt de concentratie aan DNA bepaald met de 
NanoDropTM 2000 (Thermo Scientific). Vertrekkende van het bekomen product wordt een 

                                                           
8
 Catalogusnummer 12888-S 
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volgende PCR stap uitgevoerd met 16sV3 primers. Applicatie levert een fragment van 
ongeveer 280 bp (240 bp afkomstig van het fragment en 40 bp GC-klem, zie 3.1.3.2). 
Opnieuw kan eventueel een controle uitgevoerd worden met agarosegelelektroforese, op 
aanwezigheid van het fragment. Het verkregen product werd vervolgens opgezuiverd met 
ethanolprecipitatie en werd gebruikt voor DGGE. 

3.1.3.2 Gebruikte Primers 

pA-pH primers (Edwards et al., 1989): 

Tabel 3.2: pA-pH primers 

Naam Sequentie 
pA primer 5’-AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG-3’ 
pH primer 5’-AAG GAG GTG ATC CAG CCG CA-3’ 
 

16Sv3 primers (Vandecasteele, 2014): 

Tabel 3.3: 16Sv3 primers9 

Naam Sequentie 
16Sv3F-dgge-GC 5’-CGC CCG CCG CGC GCG GCG GGC GGC GCG GGG GCA 

CGG GGG GCC TAC GGG AGG CAG CAG-3’ 
16Sv3R-dgge 5’-ATT ACC GCG GCT GCT GG-3’ 
   

3.1.3.3 pA-pH PCR en purificatie 

PCR werd uitgevoerd met de pA-pH primers. Tabel 3.4 stelt de gebruikte mastermix 
schematisch voor, voor 1 DNA staal. Volgende componenten zijn afkomstig van de 
“FastStart Taq DNA Polymerase, dNTPackTM” kit (Roche): 10x PCR buffer (vial 2), 
FastStart Taq-polymerase (5U/µl) (vial 1) en GC-rich solution (vial 5). 

Tabel 3.4: Mastermix pA-pH PCR 

Component Volume toegevoegd (µl) 
10x PCR buffer 5 
FastStart Taq-polymerase (5U/µl) 0,2 
GC-rich solution 5 
pA primer 10 µM 1 
pH primer 10 µM 1 
dNTP’s 10 mM 1 
Geëxtraheerd DNA  5 
MilliQ water 31,8 
 

Tabel 3.5 stelt het gebruikte PCR-programma schematisch voor: 

 

 

 

 
                                                           
9
 Het onderstreepte gedeelte is sequentie die gebruikt wordt voor de synthese van de GC-klem 
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Tabel 3.5: PCR-programma pA-pH PCR 

Cycli Temperatuur (°C) Tijd (min) Herhaling cyclus  
1 95 4 min  
2 95 

55 
72 

0,75 
2 
1 

3x 

3 95 
55 
72 

0,33 
1 
1 

30x 

4 72 7  
 

Op dit punt kan het PCR-product eventueel gecontroleerd worden met 
agarosegelelektroforese. De gebruikte gel  (GelRedTM Nucleid Acid (Biotium, inc.) /1,5x 
TAE-Buffer mengsel 33,3/66,6 v/v) bevatte 1% agarose. Het laden gebeurde door 6 µl te 
laden per staal (bestaande uit 5 µl PCR product en 1 µl “Blue/Orange 6x Loading dye”, 
Promega) en daarnaast ook 6 µl ladder (bestaande uit 5 µl 1kb ladder, Promega en 1 µl 
“Blue/Orange 6x Loading dye”, Promega). Ten slotte kan elektroforese  uitgevoerd 
worden voor 45-60 minuten op 88V.  

Analoog werd het fragment gescheiden van de rest van het PCR-product (45 µl, analoge 
verhoudingen). De correspondeerde banden werden uitgesneden met  steriele scalpels, 
onder UV-licht en gecollecteerd in epjes. De bekomen uitgesneden banden werden 
opgezuiverd met de E.Z.N.A.® gel extraction kit. Het uiteindelijk opgezuiverd DNA werd 
bekomen in een volume van 30 µl (in elutiebuffer van de kit) en de concentratie werd 
bepaald via de NanoDropTM 2000. 

3.1.3.4 16Sv3 PCR en purificatie 

Tabel 3.6 vat de gebruikte mastermix samen en tabel 3.7 vat het gebruikte PCR-
programma samen. 

Tabel 3.6: 16Sv3 PCR mastermix 

Component10 Volume toegevoegd (µl) 
10x PCR buffer 5 
FastStart Taq-polymerase (5U/µl) 0,2 
dNTP’s 10 mM 1 
16Sv3F-dgge-GC 10 µM 1 
16Sv3R-dgge 10 µM 1 
Geëxtraheerd DNA 5 
MilliQ water 36,8 
 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 De 10x PCR buffer, de GC-rich solution en de FastStart Taq-polymerase componenten zijn dezelfde als bij 

de pA-pH PCR mastermix (dus afkomstig van de dNT
TM 

Pack) 
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Tabel 3.7: 16Sv3 PCR gebruikt PCR-programma 

Cycli Temperatuur (°C) Tijdsduur (min.) Herhaling cyclus 
1  95 6 / 
2 65 (-1°C per 2 herhalingen) 

72 
95 

1 
1 
1 

10x 

3 55 
72 
72 

1 
1 
7 

12x 

 

Purificatie van de bekomen PCR-producten gebeurde via ethanolprecipitatie, volgende 
protocol werd gebruikt: 

- In een epje wordt het PCR-product (= 1 volume), 2,5 volume ijskoude ethanol (100%) en 
1/10 volume steriele Natriumacetaatbuffer toegevoegd (pH 5,2); 

- De epjes in kwestie worden voor 1 uur geïncubeerd op minstens -20°C en daarna voor 
20 minuten gecentrifugeerd op 4°C (15000 rpm); 

- Het supernatans wordt verwijderd, 50 µl ijskoude ethanol wordt toegevoegd (70%) en 
vervolgens gecentrifugeerd voor 2 minuten op 4°C (15000 rpm); 

- Ten slotte wordt het supernatans opnieuw verwijderd, de pellet wordt een halfuur 
gedroogd aan de lucht en daarna opgelost in 10 µl MilliQ water.  

De concentratie en zuiverheid van de producten kan op dit punt gecontroleerd worden 
met het Nanodrop® toestel. 

3.1.4 DGGE 

3.1.4.1 Gebruikte DGGE ladder 

De “DGGE Marker II” (Nippon Gene) werd gebruikt als DGGE ladder, tabel 3.8 heeft aan 
waar de fragmenten zich situeren op de DGGE gel (zie tabel 3.8 voor de gebruikte 
denaturerende agentia) (Nippon Gene CO., LTD., 2013). 

Tabel 3.8: DGGE marker II, locaties banden in ladder 

Fragmentnummer % denaturerende 
agentia (zie 
3.1.4.2) 

1 40-41 
2 41,5-42,5 
3 42,5-43,5 
4 44-45 
5 46-48 
6 47,5-49 
7 49-52 
8 52-53 
9 53-54 
10 54-55 
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3.1.4.2 Gebruikte gradiënt 

Om tot de DGGE gel te komen werd een 40-60% gradiënt aan formamide en ureum 
gesuperponeerd op een 8% acrylamide/bisacrylamide-gel. Vertrekkende van een 0%- en 
100% oplossing (Tabel 3.9) werden een 40%- en 60% oplossing bekomen (Tabel 3.10). 
De gebruikte gradiëntmixer was de “475 gradiënt former (Biorad, inc.)”  

Tabel 3.9: Aanmaak 0%- en 100%-oplossing  

Component Hoeveelheid voor 0% Hoeveelheid voor 100% 
50x TAE-buffer 2 ml 2ml 
40% 
acrylamide/bisacrylamide 
37,5:1 

20 ml 20 ml 

RhinohideTM 4 ml 4ml 
Formamide 0 ml 40 ml 
Ureum 0 g 42,042g 
 

Tabel 3.10: Aanmaak 40%- en 100%-oplossing 

Toegevoegd volume van 
component  

40%-oplossing 60%-oplossing 

100%-oplossing 9,6 ml 14,4 ml 
0%-oplossing 14,4 ml 9,6 ml 
APS 50 µl 50 µl 
TEMED 5 µl 5 µl 
 

3.1.4.2 DGGE protocol 

DGGE werd uitgevoerd met het “DCODETM Universal Mutation Detection System”. Van 
elk bekomen product, na Nested-PCR, dient 1000 ng geladen te worden op de gel. 
Hiervoor dient het product verdund te worden zodat 10 µl product 1000 ng bevat en 
verdunt kan worden in 10 µl loading buffer (zie tabel 3.11). Een mogelijkheid om dit te 
verwezenlijken is de concentratie te bepalen via de Nanodrop® en verdunnen met MilliQ 
water. De runtime van de eigenlijke elektroforese bedraagt 16 uur, op 120V, 120 mA en 
10 W. Voor de kleuring van de gel werd met “SYBR® Gold Nucleic Acid Gel Stain 
(Invitrogen)” gewerkt, 50 µl werd toegevoegd aan 50 ml 1x TAE-buffer en de gel werd 
gedurende een half uur in deze oplossing in een steriele lichtdichte bak gekleurd. De 
foto’s werden genomen met een “KODAK EDAS 209”, geïntegreerd in het “UVP First 
Light UV illuminator”-systeem.  

Tabel 3.11: Samenstelling loading buffer DGGE 

Component  Volume toegevoegd voor 10 ml  
Broomfenolblauw (2%)  0,25 ml 
Xyleencyanol (2%) 0,25 ml 
Glycerol 7 ml 
MilliQ water  2,5 ml 
 

Voor het experiment specifiek werd de fingerprint voor de bekomen producten 2 maal 
genomen en werd elke fingerprint 1 tot 8 seconden belicht. Zo werden voor elke 
fingerprint 8 afbeeldingen bekomen waar het effect van de belichting kan worden 
nagegaan.  
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3.2 Experiment 2: invloed bewaarmethode van sedimen tstaal op  
DGGE-fingerprinting  

3.2.1 Inleiding 

Zoals eerder aangehaald kan de bewaarmethode een invloed hebben op de gevonden 
DGGE-fingerprint van een zeker sedimentstaal (zie 2.2.2). Deze invloed werd met dit 
experiment geëvalueerd, in context van marine sedimentstalen. Drie bewaartechnieken 
specifiek werden vergeleken: bewaring op -20°C, bewaring op -80°C en vriesdrogen van 
het sedimentstaal. Bedoeling is het DGGE-protocol van sectie 3.1 uit te voeren voor alle 
behandelingen, mogelijke verschillen te observeren in de DGGE-fingerprint en mogelijks 
een besluit te kunnen vormen welke techniek het meest geschikt is voor DGGE. 

3.2.2 Protocol 

Voor dit experiment werd staal 5 van sectie 3.1 gebruikt, die op de verschillende 
methodes bewaard werd. Tabel 3.12 geeft een overzicht van de behandelingen van 
experiment 2.  

Tabel 3.12: Behandelingen experiment 2 

Behandeling Bewaarmethode Massa sedimentstaal 
gebruikt voor extractie 
(mg) 

1 -20°C 250  
2 -80°C 250  
3 vriesdrogen 50  
4 vriesdrogen 100 
5 vriesdrogen 250 
 

Analoog werd het protocol van sectie 3.1 gevolgd, met enige deviatie dat voor 
behandeling 3 en 4 niet vertrokken werd van 250 mg sedimentstaal, zoals dit wordt 
vermeld in het protocol van de “PowerSoil® DNA Isolation Kit Sample” kit (zie 3.1). 

3.3 Experiment 3: Invloed GC-klem op DGGE-fingerpri nt, in het 
kader van PCR-preferentie 

3.3.1 Inleiding 

Binnen de topic van preferentie-effecten tijdens de PCR-stap bestaat contrasterende 
speculatie, maar er wordt aangenomen dat deze effecten minimaal zijn voor nested-PCR, 
in context van DGGE (Boon et al., 2002). Algemeen is geweten dat verschillen in GC/AT-
baseparen tussen fragmenten tot significante verschillen kunnen leiden, naar 
amplificatierendement toe (Suzuki & Giovannoni, 1996). Wang et al. hypothiseerden dat 
deze variantie vergroot wordt, onder invloed van de GC-klem, in context van DGGE. Ze 
stelden ook een oplossing voor, die deze invloed significant dient te verminderen: nested-
PCR uitvoeren zonder GC-klem (dus primers zonder de GC-rijke regio’s gebruiken) en 
daarna een beperkt aantal PCR-cycli uitvoeren met zekere primers, zodat de fragmenten 
toch een GC-klem bevatten. De bedoeling is dus het aantal cycli met een GC-klem te 
verminderen (PCR met de GC-klem wordt gerefereerd als GC-PCR). Wang et al. voerden 
deze strategie uit en concludeerden kwalitatieve verschillen. Figuur 3.1 illustreert de 
bekomen fingerprints, waar opvalt dat de bepaalde banden alleen kunnen bekomen 
worden in de fingerprint, met deze strategie (Wang et al., 2014). 
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Figuur 3.1: Effect van GC-klem in context van PCR-preferenties (Het ging om sedimentstalen uit  
“Mai Po Nature” reservaat (Hong Kong), uit mangroves, waar primers specifiek voor de anammox-
gemeenschap gebruikt werden)  (Wang et al., 2014). 

Bedoeling van dit experiment is de net vermelde strategie toe te passen op het protocol 
beschreven in sectie 3.1 en te evalueren of deze een strategie een meerwaarde bied.  

3.3.2 Protocol 

Voor dit experiment werd gewerkt met sedimentstaal 6 van experiment 1 (zie 3.1). Het 
protocol van sectie 3.1 werd volledig gevolgd, met enige deviatie dat de gebruikte primers 
geen GC-rijke regio’s bevatten, zodat er geen GC-klem bekomen wordt. Concreet is dit de 
forwardprimer bij de 16Sv3-primers, zoals geïllustreerd door Tabel 3.3, die het 
onderstreepte gedeelte niet bevat. Daarna volgt een PCR-protocol met doel de GC-klem 
te integreren in het fragment, Tabel 3.13 geeft de behandelingen van het experiment weer 
en Tabel 3.14 geeft het gebruikte GC-PCR protocol weer. 

Tabel 3.13: Behandelingen van experiment 3 

Behandeling Commentaar 
1 Controle, protocol sectie 3.1 volledig 

gevolgd 
2 Protocol 3.1 zonder GC-klem, daarna 7 

cycli GC-PCR 
3 Idem, maar 13 cycli GC-PCR 
4 Idem, maar 17 cycli GC-PCR 
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Tabel 3.14: Gebruikt PCR-protocol voor GC-PCR (met N het aantal cycli GC-PCR, aangehaald in 
Tabel 3.13) 

Cycli Temperatuur (°C) Tijdsduur  Herhaling cyclus 
1 94 4 min / 
2 95 

63 
72 

45 s 
50 s 
1 min 

N 

3 72 7 min / 
 

3.4 Experiment 4: Gebruik bovine serum albumine (BS A) als PCR-
enhancer  

3.4.1 Inleiding 

De hypothese bestaat dat het gebruik van BSA in een PCR mix tot 2 positieve effecten 
kan leiden. Enerzijds kan een BSA-Taq-polymerase complex gevormd worden, wat 
thermostabieler is dan het individuele Taq-polymerase en bijgevolg het 
amplificatierendement ten goede komt. Anderzijds is BSA een polyvalent bioligand, die 
mogelijk een ligand vormt met onzuiverheden, wat ook de polymeraseactiviteit ten goede 
komt (Nagai et al., 1998). Het gebruik van BSA als PCR-enhancer bij DGGE werd reeds 
gerapporteerd (Maloy et al., 2009; Vissers et al., 2009). Vissers et al. voegde 400 ng BSA 
toe aan een mastermix van 50 µl. Deze hoeveelheid werd ook gebruikt voor het 
experiment. Hierbij dient benadrukt te worden dat er geen gangbare theorie bestaat die 
het fenomeen “BSA als PCR-enhancer” verklaart, een blackboxmodel wordt hier dan ook 
gehanteerd (Nagai et al., 1998). 

In dit experiment wordt het gebruik van BSA als PCR-enhancer geëvalueerd op 2 
gebieden: het rendement van de reactie en de zuiverheid van het product na opzuivering 
(effect van BSA als bioligand). Er werd gekozen om dit te doen voor de eerste PCR-stap 
van het nested-PCR protocol, dit is amplificatie van het fragment bekomen met pA-pH 
primers (zie 3.1). Amplificatie van het fragment met BSA gebeurde in tienvoud, t.o.v. een 
controlegroep die geen BSA bevatte (ook in tienvoud). Vergelijking van het rendement 
gebeurde door de DNA-concentratie te bepalen van de stalen via het “NanoDropTM 2000 
(Thermo Scientific)” toestel. Vergelijken van de zuiverheid na opzuivering werd met 
hetzelfde toestel bepaald, die de ratio van de absorbantie tussen een golflengte van 260 
nm op 280 nm. Een ratio van 1,8 wijst op een gezuiverd DNA-product met zeer hoge 
zuiverheid. Zo kan de zuiverheid vergeleken worden tussen de 2 groepen.  

Bij de verwerking van de resultaten werd eerst de normaliteit van de data bepaald, met de 
Kolmogorov-Smirnov test en de Shapiro-Wilk test. Indien de data normaal verdeeld zijn, 
wordt geopteerd om een t-test uit te voeren, tussen beide groepen, voor beide te 
evalueren gegevens. Om een keuze te kunnen maken tussen een pooled t-test of non-
pooled t-test, dient al dan niet de veronderstelling gemaakt te worden dat de variantie 
tussen beide groepen gelijk is. Hiervoor werd “Levene's test for equality of variances” 
gebruikt, die uitsluitsel biedt of de veronderstelling al dan niet mag worden gemaakt. In 
het geval van de bepaling van de zuiverheid werd de bekomen data getransformeerd, het 
verschil werd genomen tussen de bekomen ratio en 1,8. 

3.4.2 Protocol 

Bij dit experiment werd vertrokken van reeds geëxtraheerd DNA uit experiment 2, 
behandeling 2 (bewaard op -80°C) werd gebruikt als staal. Voor de controlegroep werd 
het PCR-protocol gevolgd, zoals beschreven in 3.1, alsook de zuiveringsstap (E.Z.N.A. 
kit, zie Tabel 3.4 voor mastermix en Tabel 3.5 voor PCR-programma). Idem dito voor de 
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groep waar BSA aan toegevoegd werd, met enig verschil dat de mastermix BSA bevatte. 
Tabel 3.15 geeft deze mastermix weer. 

 Tabel 3.15: Mastermix met BSA 

Component Volume toegevoegd (µl) 
10x PCR buffer 5 
FastStart Taq-polymerase (5U/µl) 0,2 
GC-rich solution 5 
pA primer 10 µM 1 
pH primer 10 µM 1 
dNTP’s 10 mM 1 
BSA stock (20 µg/µl) 1 
Geëxtraheerd DNA  5 
MilliQ water  31,8 
 

De BSA-stockoplossing werd bekomen door in een epje 20 mg BSA op te lossen in 1 ml 
MilliQ water.  
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4. Resultaten en bespreking 

4.1 Resultaten en bespreking experiment 1 

4.1.1 Bespreking kwaliteit gradiënt DGGE-profielen 

Eén van de doelen van dit experiment is het evalueren van de kwaliteit, van de gradiënt 
aan denaturerende agentia over de gels. Variaties in deze gradiënt kunnen leiden tot 
afwijkingen op gebied van de posities van de banden. Zo is het mogelijk dat 2 dezelfde 
fragmenten in 2 lanen, als verschillend gezien worden (door een zekere 
clusteringsalgoritme). Dit kan, door het feit dat de corresponderende concentratie aan 
denaturerende agentia nodig om het fragment te doen denatureren, op een andere positie 
ligt. De DGGE-profielen dienen gebruikt te worden voor snelle monitoring, de kwaliteit van 
de gradiënt dient dus enkel correcte clustering mogelijk te maken.  

Het DGGE-protocol werd uitgevoerd op de eerder vermelde 6 sedimentstalen, in 
tweevoud. Figuur 4.1 geeft de bekomen gels weer. Zoals reeds vermeld zal een idee 
verkregen worden van de kwaliteit van de gradiënt, door de ladders te clusteren, dus 
enkel de ladders zijn van belang in deze sectie (Nippon II merker). Tabel 4.1 geeft voor de 
volledigheid de staallocaties weer. Twee aspecten kunnen worden geëvalueerd: enerzijds 
de afwijking van de gradiënt, van individuele gels en anderzijds het verschil in afwijking 
tussen de gels. Op die manier wordt ook een idee bekomen over de herhaalbaarheid van 
het protocol.  

Tabel 4.1: Staallocaties  

Staalnummer Locatie Lambert coördinaten 
1 Wenduinebank (502293,5687877) 
2 Bligh Bank (483872,5715915) 
3 Buitenratel (466767,5678750) 
4 Zeebrugge 

Vloed 
(515471,5691609) 

5 Westdiep (479155,5670440) 
6 Hinderbanken (479584,5722512) 
 

Wanneer beide DGGE-profielen beschouwd worden, kan reeds een afwijking visueel 
geobserveerd worden. De positie van de banden wijken af en deze afwijking lijkt toe te 
nemen naargelang de concentratie aan denaturerende agentia stijgt. Wanneer fragment 9 
van de ladder beschouwd wordt, kan een grotere afwijking geobserveerd worden tussen 
de gels (de afwijking op gel 1 lijkt groter).   
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Figuur 4.1: DGGE-profielen experiment 1 (links = “gel 1” en rechts = “gel 2”, zie 3.1.2 voor locaties 
stalen) 

Vervolgens werden beide ladders, voor beide gels, geclusterd met een stijgende tolerance 
tot een dendrogram bekomen wordt, die de patronen 100% correct clustered (aangezien 
het om dezelfde DNA-mix gaat). Op die manier wordt de minimale tolerance bepaald, die 
nodig is om onvolmaaktheden (zoals gradiëntshifts) te compenseren. De tolerance wordt 
gedefinieerd als de verhouding tussen lengte van de afwijking van 2 banden op de lengte 
van het totale bandpatroon (procentueel). De standaardsetting omtrent BB-clustering van 
de Bionumerics-software werd gehanteerd voor deze bepaling. Dit is de Jaccard-
coëfficiënt. Banden werden handmatig aangeduid. Ten slotte moet nog opgemerkt worden 
dat de Bionumerics software het bandpatroon normaliseert. Afwijkingen worden daardoor 
deels gecompenseerd. Dat de reële afwijking mogelijks groter is, hoeft geen probleem te 
zijn, daar het de intentie is de Bionumerics-software te hanteren en de gecompenseerde 
afwijking geen invloed uitoefent. 

Tabel 4.2 en 4.3 geven de bekomen dendrogrammen weer van gel 1 en 2. Op de 
dendrogrammen kan de gelijkheid bepaald worden door het vertakkingspunt af te lezen 
op de verticale as. Voor gel 1 werd de minimale tolerance bepaald op 3%, waar bij lagere 
waarden de gelijkheid op 80% bepaald werd. Voor gel 2 werd de minimale tolerance 
bepaald op 2%. Opmerkelijk is dat ondanks een lager benodigde tolerantie een grote 
foutmarge geobserveerd wordt (0% tolerance gaf een gelijkheid van 12%, waar dit voor 
1% tolerance 22% gelijkheid gaf). 
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Tabel 4.2: Dendrogrammen clustering ladders gel 1 

% 
tolerance 

Dendrogrammen 

0 

1 

2 

3 

 

Tabel 4.3: Dendrogrammen clustering ladders gel 2 

% 
tolerance 

Dendrogrammen 

0 

1 

2 

 

Wat visueel kon waargenomen worden, wordt nu ook bevestigd door de clustering: er is 
een zekere afwijking en de afwijking is verschillend tussen de gels. Niet enkel de grootte 
van de afwijking verschilt, maar ook foutmarge.  

Visueel werd geobserveerd dat de afwijking verticaal gradueel toeneemt. De hypothese 
kan nu getest worden of dat de tolerance change een meerwaarde biedt voor de 
clustering. Deze parameter laat de tolerance procentueel verticaal over de gel toenemen. 
De eventuele meerwaarde zou een lagere algemene tolerance kunnen zijn, een te hoge 
tolerantie kan mogelijk leiden tot foutieve clustering. Hiervoor werd dezelfde setting 
herhaald, maar met 1% tolerance change. Bedoeling is na te gaan of deze parameter de 
benodigde tolerance verlaagt. Analoog worden de resultaten weergegeven Tabel 4.4 en 
4.5, waar voor beide gels de benodigde minimale tolerance verlaagd werd met 1%, met 
deze aanpak. Opmerkelijk is dat de foutmarge nu groter is voor gel 1, wanneer geen 
tolerance gehanteerd wordt, waar dit zonder tolerance change omgekeerd was (30% 
gelijkheid voor gel 1 en 80% gelijkheid voor gel 2).  
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Tabel 4.4: Tolerance change toegepast op gel 1 

Tolerance Dendrogrammen 
0% 

1% 

2% 

 

Tabel 4.5: Tolerance change toegepast op gel 2 

Tolerance Dendrogrammen 
0% 

1% 

 

4.1.2 Bespreking invloed belichting 

Het tweede doel van experiment 1 was de invloed de belichting op de bekomen 
afbeeldingen te evalueren, meer specifiek de belichtingstijd. Twee parameters specifiek 
worden geëvalueerd: signal-to-noise, de verhouding signaalsterkte op de ruis (SNR) en 
disk size (DS), een parameter die omgekeerd evenredig is met de grootte van de 
achtergrond. Gel 1 en gel 2 werden telkens 1 tot 8 seconden belicht zodat 16 
afbeeldingen bekomen werden (TIFF-extensie). De parameters werden bepaald met de 
“spectral analysis feature” van de Bionumerics-software. Tabel 4.6 vat de gemeten 
waarden samen. In Figuur 4.2 en 4.3 werden de parameters uitgezet in functie van de 
belichtingstijd, in een scatterplot. 

Een eerste aspect dat opvalt, is het feit dat de SNR-waarden significant verschillen tussen 
gel 1 en gel 2. Hierbij moet opgemerkt worden dat gel 2 een twintigtal minuten langer 
gekleurd werd. Mogelijks bestaat een correlatie tussen de SNR en de belichtingstijd. Uit 
de scatterplot (Figuur 4.2) kan afgelezen worden, dat beide curves 1 maximum SNR 
waarde bevatten. De relatieve maxima vallen echter op een ander punt. Dit verschil kan 
mogelijks ook toegeschreven worden aan de langere belichtingstijd. De SNR-waarden 
van gel 2 zijn over het algemeen hoger dan van gel 1, in het maximum wordt de optimale 
waarde van 50 bijna bereikt (6 seconden belicht). De belichtingstijd moet dus niet te hoog 
of te laag gekozen worden.  

De DS lijkt zwak te correleren aan de belichtingstijd en bevat een zekere variatie. Uit de 
scatterplot (Figuur 4.3) kunnen 2 mogelijke uitschieters afgelezen worden, voor de curve 
van gel 2 (1 en 8 seconden belicht). De vraag of deze belichtingstijden effectief de DS-
waarde beïnvloeden is irrelevant, daar deze tijden sowieso geen interessante SNR-
waarde hebben (zie Tabel 4.6). 
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Tabel 4.6: SNR en DS in functie van de belichtingstijd 

 Gel1  Gel2  

Tijd 
(sec) 

SNR DS SNR DS 

1 6,87 17,03 6,31 17,96 
2 13,51 17,47 36,75 16,59 
3 16,52 17,36 29,94 16,51 
4 32,31 17,3 27,66 16,62 
5 28,4 17,19 43,03 16,69 
6 27,95 17,27 49,52 16,68 
7 28,46 16,95 44,91 16,74 
8 25,95 17,22 34,24 17,9 

 

 

Figuur 4.2: SNR in functie van de belichtingstijd 

 

Figuur 4.3: DS in functie van de belichtingstijd 
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4.2 Resultaten en bespreking experiment 2 

In dit experiment werd het effect van de bewaarmethode op de DGGE-profielen 
geëvalueerd, met name 3 methoden specifiek: bewaren op -20°C, -80°C en lyofilisatie. 

4.2.1 Bespreking tussenresultaten  

De resultaten van de DNA-extractie van de sedimentstalen worden samengevat in Tabel 
4.7. Daar kan een eerste verschil waargenomen worden, de concentratie aan DNA is 
significant hoger voor de geëxtraheerde gelyofiliseerde stalen. Een verschil tussen de 
gelyofiliseerde stalen en de ingevroren stalen, is het watergehalte. Het massapercentage 
aan DNA is vermoedelijk hoger in gelyofiliseerde stalen, waardoor zelfs bij stalen, waar 
een lagere massa staal geëxtraheerd werd, een hogere DNA-concentratie bekomen werd.  

Tabel 4.7: Resultaten extractie  

Behandeling Bewaarmethode Concentratie 
(µg/µl) 

A260/A280 

1 -20°C bewaard 17,2 1,84 
1’ (herhaling) -20°C bewaard 20,5 1,8 
2 -80°C bewaard 27 1,88 
2’ (herhaling) -80°C bewaard 24,6 1,81 
3 Vriesdrogen, 50 mg 

geëxtraheerd  
29,8 1,87 

3’ (herhaling) Vriesdrogen, 50 mg 
geëxtraheerd 

23,3 1,85 

4 Vriesdrogen, 100 mg 
geëxtraheerd 

40,8 1,86 

4’ (herhaling) Vriesdrogen, 100 mg 
geëxtraheerd 

50,1 1,86 

5 Vriesdrogen, 250 mg 
geëxtraheerd 

75,8 1,84 

5’ (herhaling) Vriesdrogen, 250 mg 
geëxtraheerd 

73,6 1,83 

 

Bij het uitvoeren van de eerste PCR-stap werden moeilijkheden ondervonden. Het 
gebruikte protocol leverde geen product op (zie Figuur 4.4). Figuur 4.5 geeft de 
samenstelling van de ladder weer. 

 

Figuur 4.4: Controle pA-pH PCR 
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Figuur 4.5: 1,5 kb ladder promega (Promega, inc., 2015) 

Tabel 4.8 geeft aan welke wijzigingen aan het protocol werden doorgevoerd tot er product 
werd bekomen. Eerst werd getest of de reden een overmaat of tekort aan template DNA 
de reden was voor het niet bekomen van product, wat niet het geval bleek te zijn. Bij 
volgende pogingen werd de concentratie aan Taq-polymerase gewijzigd, wat resultaat 
leverde bij een template concentratie van 2 µl. 

Tabel 4.8: Doorgevoerde wijzigingen protocol 

Wijziging  Resultaat 
1 µl DNA laden i.p.v. 5 Geen Product  
2 µl DNA laden i.p.v. 5 Geen Product  
10 µl DNA laden i.p.v. 5 Geen Product 
2 U Taq-polymerase i.p.v. 1 
1 µl DNA laden i.p.v. 5 

Geen Product  

2 U Taq-polymerase i.p.v. 1 
2 µl DNA laden i.p.v. 5 

Product, met 
uitzondering van 
behandeling 5  

 

Figuur 4.6 geeft het resultaat van de laatste wijziging weer.  

 

Figuur 4.6: Controle pA-pH product na aanpassen mastermix 

Deze moeilijkheden worden mogelijk verklaard door het feit dat het staal gecontamineerd 
was. Een mogelijke piste is PCR-inhibitoren. De “PowerSoil® DNA Isolation Kit ” bevat 
gepatenteerde “Inhibitor Removal Technology®” die zich vooral richt op het verwijderen 
van PCR-inhibitoren in humus (Callahan & Brolaski, 2010).  De mogelijkheid bestaat dus 
dat deze technologie niet voldoet voor mariene sedimentstalen. In experiment 4 werd het 
gebruik van BSA als PCR-enhancer aangehaald. Van BSA is ook geweten dat deze 
component PCR-inhibitie kan verlagen. In dit opzicht kan het gebruik van BSA mogelijk 
ook opportuun zijn (Kreader, 1996). Tabel 4.9 geeft de uiteindelijke bekomen concentratie 
PCR-product weer, na uitvoeren van nested-PCR. Op uitzondering van staal 4 is de 
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concentratie aan DNA opnieuw het hoogst voor de gelyofiliseerde stalen. Die stalen 
hebben ook allen voldoende DNA om DGGE uit te voeren (1000 ng absoluut).  

Tabel 4.9: Concentratie PCR-product 

Behandeling  Concentratie (ng/µl) 

1 1699,8 
1’ 1983,7 
2 2546,4 
2 2625,1 
3 2846,5 
3’ 3598,4 
4 1897,7 
4’ 2241,8 

 

4.2.2 Bespreking DGGE-profiel 

Figuur 4.7 is de bekomen DGGE-fingerprint van experiment 2.  

 

Figuur 4.7: Bekomen fingerprint experiment 2 
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Wanneer Figuur 4.6 beschouwd wordt leveren de lanen afkomstig van de gelyofiliseerde 
stalen (3,3’,4 en 4’) duidelijkere bandpatronen op, ze zijn scherper en visueel kunnen 
meerdere banden herkend worden. Op basis van deze fingerprint kan gespeculeerd 
worden dat lyofilisatie de beste bewaarmethode is, op gebied van de kwaliteit, van de 
fingerprint. 

4.3 Resultaten en bespreking experiment 3 

4.3.1 Bespreking DGGE- fingerprint  experiment 3 

Bedoeling van dit experiment was om na te gaan of het aantal PCR-cycli, waar de 
template een GC-klem bevat, een invloed geeft op het bekomen DGGE-profiel. Daarnaast 
werd ook nagegaan of reductie van het aantal cycli GC-PCR een positief effect op de 
kwalitatieve informatie die het profiel bevat. Figuur 4.8 is de bekomen DGGE-fingerprint 
van experiment 3 (de referentie is het zelfde staal, die het ongewijzigd protocol volgde). 

 

Figuur 4.8: Bekomen DGGE-fingerprint experiment 3 
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Op Figuur 4.7 is duidelijk te zien dat GC-PCR strategie geen extra kwalitatieve informatie 
verschaft. Integendeel, minimalisatie van de GC-PCR cycli leidt in dit geval tot het 
verliezen van informatie, waar voor de amplificatie met 7 GC-PCR cycli geen banden 
herkend kunnen worden. Mogelijks waren er te weinig amplicons met GC-klem geladen 
op de gel (de mix bevat DNA zonder GC-klem, het was de totale concentratie die 
gemeten werd). 

4.4 Resultaten en bespreking experiment 4 

Voor dit experiment werden de prestaties van bovine serum albumine als PCR-enhancer 
geëvalueerd. De pA-pH PCR stap werd in tienvoud uitgevoerd volgens het protocol en 
daarna herhaald (ook in tienvoud) waar BSA toegevoegd werd aan de mastermix. De 2 
behandelingen worden vergeleken naar DNA-concentratie in het eindproduct en de 
zuiverheid, door de A260/A280-ratio te vergelijken (absorbantie op 260 nm op absorbantie 
op 280 nm). 

Tabel 4.10 geeft de concentraties aan DNA weer van de bekomen producten, van de 2 
behandelingen (BSA toegevoegd en controlegroep). Ook de A260/A280-ratio wordt 
eveneens weergegeven, zoals eerder besproken is dit bij een zuivere DNA-oplossing 1,8. 
Daarom werd deze getransformeerd als: A260/A280-ratio - 1,8= Afwijking. Drie datasets 
met telkens 2 behandelingen zullen worden vergeleken: de bekomen concentratie, de 
zuiverheid (A260/A280) en de afwijking van de zuiverheid t.o.v. de waarde 1,8. 

Tabel 4.10: Bekomen data experiment 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dataset 1 Dataset 2  Dataset 3  

Concentratie 
DNA BSA 
(ng/µl) 

Concentratie 
DNA controle 
(ng/µl) 

Zuiverheid 
BSA 
(A260/A280) 

Zuiverheid 
controle 
(A260/A280) 

Afwijking 
BSA 

Afwijking 
controle 

25,9 15,3 1,72 1,99 -0,08 0,19 
25,2 18,7 1,83 1,93 0,03 0,13 
35,3 27,4 1,84 1,99 0,04 0,19 
27,4 28,5 1,87 1,85 0,07 0,05 

32 26,9 1,84 1,85 0,04 0,05 
20,3 26,1 1,89 1,83 0,09 0,03 
48,2 13,9 1,85 1,78 0,05 -0,02 
25,5 30,3 1,79 1,86 -0,01 0,06 
31,6 20,5 1,78 1,85 -0,02 0,05 

26 22 1,86 1,91 0,06 0,11 
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De resultaten omtrent het nagaan van de normaliteit van de data, worden weergegeven 
door tabel 4.11. Op een significantieniveau van 5 % blijkt alle data normaal verdeeld, voor 
zowel de Kolmogorov-Smirnov-test, als de Shapiro-Wilk-test (p> 0,05). 

Tabel 4.11: Normaliteitstesten  

Tests of Normality  

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

BSA_Concentratie ,218 10 ,193 ,851 10 ,060 

Controle_concentratie ,208 10 ,200* ,929 10 ,434 

Verschil_Z_BSA ,224 10 ,169 ,917 10 ,330 

Verschil_Z_C ,236 10 ,122 ,911 10 ,289 

Zuiverheid_BSA ,224 10 ,169 ,917 10 ,330 

Zuiverheid_Controle ,236 10 ,122 ,911 10 ,289 

 

Vervolgens werd “Levene's test for equality of variances” uitgevoerd, om na te gaan of de 
veronderstelling mag gemaakt worden dat de variantie tussen beide behandelingen gelijk 
is (zie Tabel 4.12). Op een significantieniveau van 5% blijkt de variantie tussen alle 
groepen gelijk (p>0,05), het gebruik van een pooled-t-test is toegelaten. 

Tabel 4.12: Samenvatting uitgevoerde “Levene's test for equality of variances”  

Dataset  F-waarde Sig. 
1 0,178 0,678 
2 1,639 0,217 
3 1,639 0,217 

 

Volgende hypotheses worden opgesteld (met corresponderende nulhypotheses): 

1) Op een significantieniveau van 5 % bevat de groep met de PCR-enhancer meer DNA. 

=> nulhypothese: µC(BSA) = µC(controle)  (uitgevoerde test = one-tailed pooled-t-test) 

2) Op een significantieniveau van 5% bestaat er een verschil in zuiverheid tussen beide 
groepen. 

=> nulhypothese: µA260/A280(BSA) = µA260/A280(controle) (Uitgevoerde test = two-tailed pooled-t-
test) 

3) Op een significantieniveau van 5% is de afwijking van de zuiverheid, van de ideale 
waarde, kleiner voor de groep waar BSA aan toegevoegd werd. 

=> nulhypothese: µ∆(BSA) = µ∆(controle) (Uitgevoerde test= one-tailed pooled-t-test) 

Indien alle opgestelde hypotheses waar zijn, moet telkens de respectievelijke 
nulhypothese verworpen worden. Tabel 4.13 geeft een samenvatting van de uitgevoerde 
t-testen. 
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Tabel 4.13: Samenvatting uitgevoerde t-testen. 

 t-test for Equality of Means (2-tailed) 

t df Sig.   one-tailed 

of two-

tailed  

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Dataset 1 

Concentratie 

2,222 18 ,020 One-tailed 3,0509 ,3703 13,1897 

Dataset 2 

Zuiverheid 

-2,107 18 ,049 Two-tailed ,02705 -,11383 -,00017 

Dataset 3 

Afwijking 

zuiverheid 

-2,107 18 ,025 One-tailed ,02705 -,11383 -,00017 

 

Alle nulhypotheses kunnen op een significantieniveau van 5% verworpen worden. Uit de 
uitgevoerde t-testen blijkt (in context van de pA-pH PCR mastermix):  

1) Het toevoegen van BSA aan de pA-pH PCR-mix leidt tot een hogere DNA-opbrengst 
(p=0,02<0,05); 

2) Er bestaat een verschil in zuiverheid na purificatie van het PCR-product, wanneer BSA 
toegevoegd wordt (p=0,49<0,05); 

3) De zuiverheidsgraad van het product waar BSA aan toegevoegd werd is zuiverder, dan 
wanneer dit niet het geval is (p=0,25<0,05). 

Het 95% betrouwbaarheidsinterval van de extra DNA opbrengst is 0,37-13,19 ng/µl, dit is 
0,02%-57,44% meer opbrengst (t.o.v. het gemiddelde). 
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5. Discussie  

5.1 Discussie resultaten  

Enkele pijnpunten omtrent de kwaliteit van de DGGE-profielen kwamen aan het licht. Ten 
eerste is het horizontaal profiel van de gradiënt niet gelijkmatig over de hele gel, waardoor 
een zekere afwijking moet getolereerd worden om tot een correcte clustering te komen. 
Ten tweede kan de herhaalbaarheid van de kwaliteit, van de gradiënt, via het gebruikt 
protocol, in vraag gesteld worden. Om de referentiebanden van de geteste gels correct te 
clusteren, diende een verschillende tolerantie toegekend te worden en op de 
dendrogrammen kon een verschillende grootte van afwijking afgelezen worden. Ten slotte 
werd bij geen enkel belichtingstijd (en kleuringstijd van de gel) de optimale signal-to-noise 
ratio behaald. 

De gemeten toleranties omtrent de afwijking van de gradiënt, geven een idee van de 
grootteorde van de afwijking, maar geven geen idee over de exacte impact op de 
clustering. Bovendien zijn de berekende toleranties van een zekere grootte, de impact kan 
anders zijn voor verschillende patroonstructuren (bv. dicht opeenvolgende banden t.o.v. 
ver verwijderde banden vergelijken). Verder validatie lijkt nodig om een idee te krijgen van 
deze impact. De toleranties werden berekend op basis van de referentiebanden, die 
relatief ver uit elkaar liggen. Mogelijk is de afwijking kleiner voor bandpatronen die dichter 
liggen. Een mogelijkheid om een idee van impact te bekomen, is een zelfde staal over de 
volledige gel te laden en de bandpatronen te clusteren. A priori is geweten dat een 
gelijkheid van 100% de correcte waarde is. Een foutmarge zou kunnen gedefinieerd 
worden als het verschil van 100% en de gevonden gelijkheid. Om enigszins representatief 
te werken dient een staal gekozen te worden, die veel informatie bevat en verschillende 
structuren (zones waar banden dicht op elkaar liggen en vice-versa). Statistische analyse 
van de gevonden gelijkheden tussen alle lanen, dient uiteraard enkele herhalingen te 
bevatten en dient berekend te worden voor verschillende ingestelde toleranties, zo kan de 
impact van de ingestelde toleranties ingeschat worden. Verder dient ook BB-clustering 
gehanteerd te worden, daar CB-clustering geen deterministische methode is. De keuze 
van de associatiecoëfficiënt kan belangrijk zijn, daar de Ochiai-coëfficiënt en Jeffrey’s X-
coëfficiënt milder zijn voor niet corresponderende banden, moet rekening gehouden 
worden dat de foutmarges groter zullen zijn met deze coëfficiënten. Naast de berekende 
gelijkheden, kunnen ook de bekomen dendrogrammen informatie verschaffen. Hoe groter 
de afwijking, hoe eerder de “boom” vertakt. Op basis van dit gegeven kan mogelijks een 
patroon geïdentificeerd worden (bv. de afwijking is groter naar de buitenkant). Het patroon 
kan een idee geven hoeveel stalen maximaal geladen kunnen worden en waar. Indien de 
bekomen foutmarges niet aanvaardbaar zijn, dient het protocol omtrent het mixen van de 
gradiënt, verder geoptimaliseerd worden. Ten slotte dient opgemerkt te worden dat bij een 
gekende fout reeds hierop geanticipeerd kan worden, bij het instellen van de clustering. 
Voor een snelle analyse met een zekere onzekerheid kan geopteerd worden voor CB-
clustering, vanwege de robuustheid. Fouten omtrent afwijkende bandpatronen kunnen 
ook deels gecompenseerd worden met het wollige logica algoritme (zie 5.2.3). 

De experimenten omtrent de belichting leren dat voor geen enkele gekozen belichtingstijd 
de optimale SNR bereikt werd. Het effect van een suboptimale SNR is wellicht afhankelijk 
van de gekozen clusteringsmethode. Het effect op BB-clustering is mogelijk het moeilijker 
herkennen van banden (zowel visueel als softwarematig). DGGE-profielen worden 
bekomen met amplicons van verschillende concentratie. Dit verschil resulteert in het feit 
dat een thresholdniveau definiëren, waar alle hogere signalen de banden zijn, moeilijk is. 
Een suboptimale SNR vergroot dit probleem vermoedelijk. Het effect op CB-clustering is 
welllicht het bekomen van lagere correlatiecoëfficiënten dan de werkelijkheid (ruis zorgt 
voor een zekere randomfout). Uit het experiment werd geobserveerd dat een mogelijke 
correlatie bestaat tussen de kleuringstijd (van de DGGE-gels) en de SNR, een positieve 
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correlatie. Deze observatie gebeurde vanuit 2 DGGE-gels (en dus 2 datapunten). Geen 
trend kan daaruit geobserveerd worden. Deze invalshoek biedt mogelijk een oplossing om 
de optimale SNR te bereiken, verdere validatie is nodig. 

Wanneer lyofilisatie en invriezen (-20°C en -80°C) als bewaarmethode voor de 
sedimentstalen vergeleken wordt, naar hun invloed op de DGGE-profielen en het hele 
proces zelf, lijkt lyofilisatie een betere keuze. Om een DGGE-profiel te bekomen moet 
1000 ng aan amplicons geladen worden op de gel. Vanwege deze noodzaak werd reeds 
beslist om nested-PCR te hanteren (Vandecasteele, 2014). Extractie van gelyofiliseerde 
stalen leverde een veelvoud aan DNA-concentratie op, zelf als een lagere massa 
geëxtraheerd werd. Dit gegeven kan het risico dat de 1000 ng niet gehaald wordt 
verkleinen, daar gewerkt kan worden met hogere templateconcentraties. Verder werd 
geobserveerd dat het bandprofiel van gelyofiliseerde stalen scherper is, dan van 
ingevroren stalen. Dit biedt mogelijk een invalshoek in het bereiken van de optimale SNR. 

De GC-PCR strategie werd getest voor het protocol, die steunt op de hypothese dat de 
GC-klem PCR-preferenties vergroot. Een oplossing is het aantal GC-PCR cycli reduceren, 
eerst wordt nested-PCR uitgevoerd zonder GC-klem en daarna enkele cycli met de klem. 
Wanneer dit geconcretiseerd werd voor het protocol met 7,13 en 17 GC-PCR cycli, werd 
geobserveerd dat de bekomen profielen geen extra informatie (banden) bevatten. Een 
mogelijke verklaringen is dat de ampliconconcentratie met GC-klem te klein was. Een 
runtime van 16 uur is mogelijk voldoende om de strengen zonder klem volledig te 
denatureren en “run off” te veroorzaken. De geladen concentratie werd gekozen op basis 
van een meting van de totale DNA-concentratie. Dit zegt niets over de 
ampliconconcentratie met GC-klem, zodat de benodigde 1000 ng mogelijk niet gehaald 
werd. Deze hypothese kan getest worden door een hogere ampliconconcentratie te laden 
en te zien of er wel meer informatie bekomen wordt.  

Het gebruik van BSA als PCR-enhancer wordt reeds gerapporteerd in de literatuur en 
werd getest op de pA-pH PCR stap t.o.v. controlegroep. Het protocol van Boon et al. werd 
gevolgd, waar 400 ng aan PCR-mix van 50 µl dient toegevoegd worden. Concreet konden 
twee conclusies getrokken worden op een significantieniveau van 95%: het toevoegen 
van BSA resulteert in een hogere DNA opbrengst (0,02%-57,44% meer opbrengst) en de 
bekomen stalen na purificatie met de “E.Z.N.A.” kit hebben een hogere zuiverheidsgraad 
(p=0,25) (de purificatie van de kit bestaat uit agarosegelelektroforese en silica-adsorptie). 
Deze 2 aspecten bieden een grotere meerwaarde aan het protocol. Eerder werd vermeld 
dat een minimum ampliconcentratie van 1000 ng dient gehaald te worden, om tot een 
DGGE-profiel te komen. De eerste meerwaarde zit hem in het reduceren van het risico 
dat deze 1000 ng niet gehaald wordt, door het PCR-rendement te verhogen. Ten tweede 
kan mogelijk de invloed van inhiberende componenten, afkomstig van het staal, verkleint 
worden. Hierbij wordt verwezen naar de moeilijkheden die werden ondervonden bij de pA-
pH PCR stap voor experiment 2 (invloed bewaarmethode). Daar diende concentratie Taq-
polymerase verdubbeld te worden om PCR-product te bekomen. Mogelijks was het staal 
gecontamineerd met PCR-inhibitoren en is dit een precedent waar de “Powersoil”-kit 
inhiberende componenten niet verwijderd worden. Het gebruik van BSA als remedie tegen 
PCR inhibitoren werd reeds gerapporteerd in de literatuur, o.a. tegen NaCl, FeCl3, diverse 
organische zuren (humuszuren, galzuren, tanninezuur, fulvozuren) en hemine (Kreader, 
1996). Kreader rapporteerde ook inhiberende effecten van marien water, maar kon geen 
component identificeren. In deze problematiek biedt het gebruik van BSA mogelijks een 
meerwaarde. Vermoedelijk is het voldoende BSA enkel te gebruiken voor de  pA-pH PCR-
stap, daar een hoge zuiverheid bekomen wordt.   
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5.2 Discussie clustering via Bionumerics 

5.2.1 Inleiding 

Deze sectie is een optimalisatiestudie van clustering van DGGE-fingerprints, via de 
Bionumercs software. De literatuurstudie (zie 2.5) wordt hier gecombineerd met 
praktische ervaring opgedaan in het kader van de thesis, om enkele punten aan te halen 
die kunnen leiden tot optimalisatie van de clustering. 

5.2.2 Band-based (BB) clustering vs curve-based (CB) clustering 

Een belangrijke knoop die dient doorgehakt te worden bij de clustering, is de keuze 
tussen BB clustering of CB clustering. Het gebruik van CB clustering voor DGGE kan op 
volgende punten geargumenteerd worden: 

1) BB clustering is deels subjectief, daar de banden manueel moeten aangeduid worden. 
In experiment 1 werd aangehaald dat de ideale SNR niet gehaald wordt, de achtergrond 
is proportioneel te hoog. In een DGGE-fingerprint worden banden bekomen met 
verschillende intensiteiten, waar het visueel discrimineren van banden t.o.v. de 
achtergrond moeilijk wordt en er mogelijk fouten worden gemaakt. In het geval van CB 
clustering wordt het effect van de achtergrond geminimaliseerd door het wiskundig 
karakter van de Pearsoncorrelatie. Vermoedelijk is de fout op het discrimineren van 
zwakke signalen t.o.v. de achtergrond dan ook kleiner met CB clustering. 

2) BB clustering is arbeidsintensiever op gebied van pre-clusteringsactiviteiten. Semi-
manuele herkenning is vermoedelijk het hoogst haalbare bij DGGE. Figuur 5.1 toont de 
“band search window” van Bionumerics, waar een signaalsterkte kan gedefinieerd 
worden, waarop signalen al dan niet als “band” aanzien worden. In de figuur is duidelijk te 
zien dat banden met verschillende intensiteit bekomen worden en sommige bandsignalen 
moeilijk visueel te discrimineren zijn van de achtergrond. Met CB dient enkel een 
normalisatiestap uitgevoerd te worden. 

 

Figuur 5.1: Band search window 
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3) CB clustering is robuuster dan BB clustering, CB wordt dan ook aangeraden voor 
snelle analyses (Vauterin & Vauterin, 2006).   

4) Het wiskundig karakter van Pearson correlatie zorgt er voor dat CB clustering voor een 
groot deel ongevoelig is voor achtergrond- en intensiteitsverschillen tussen lanen. Het feit 
dat het perfect laden van 1000 ng per laan moeilijk is, leidt vermoedelijk tot 
intensiteitsverschillen, die op die manier gecompenseerd worden. Bij BB clustering 
kunnen deze verschillen vooral problemen leveren bij de bandherkenning, niet bij de 
eigenlijke clustering. 

5) Ten slotte is een belangrijk verschil tussen CB clustering en BB clustering, dat CB 
clustering beïnvloed wordt  door de abundantie van micro-organismen, waar BB clustering 
enkel beïnvloed wordt door de aanwezigheid van micro-organismen. De abundantie van 
een micro-organisme correleert aan het corresponderend DNA-fragment, die correleert 
aan de bandintensiteit op de gel en dus bekomen densitometrisch waarde. Deze waarde 
heeft invloed op de Pearson correlatiecoëfficiënt, maar niet op een associatiecoëfficiënt, 
daar zit het verschil.  

Een belangrijk aandachtspunt bij CB clustering is het feit dat het een statistische methode 
is, niet een deterministische. Wanneer 2 fingerprints genomen worden van 2 gelijke 
gemeenschappen, wordt niet noodzakelijk een correlatiecoëfficiënt van 100% bekomen 
(bv. randomfout). Bijvoorbeeld bij een experiment waar de neutraliteit van een processtap 
bij DGGE onderzocht wordt, zou het gebruik van BB clustering vermoedelijk beter zijn, 
daar bij CB dan een significantie moet gekozen worden.  

5.2.3 Gebruik “wollige logica” ( Fuzzy logic ) bij BB clustering 

Het concept achter het gebruik van wollige logica werd aangehaald in 2.5. Het feit dat 
Bionumerics gebruik maakt van first-band matching kan leiden tot fouten. In dat opzicht is 
wollige logica een compenserend algoritme, door het gewicht van een match te doen 
dalen evenredig met de verticale afstand tussen beiden. Tabel 5.1 en 5.2 illustreert het 
effect van wollige logica op gel 2. Om de bandherkenning enigszins objectief te bekomen, 
werd gekozen voor een 10% bandprofiling (waarde visueel beslist vanuit “bandsearch 
window”). Het is duidelijk dat wollige logica een grote invloed heeft op de structuur van de 
bekomen dendrogrammen, wat wijst op veel mogelijke fouten door first band matching. 
Het gebruik van wollige logica lijkt dan ook opportuun, wetende dat de gradiënt 
horizontaal anisotroop is (zie 5.1.1). 
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Tabel 5.1: Clustering gel 2 zonder wollige logica 

Associatiecoëfficiënt   Dendrogrammen 
Dice 

Jeffreys X 

Ochiai 

 

Tabel 5.2: Clustering gel 2 met wollige logica 

Associatiecoëfficiënt   Dendrogrammen 
Dice 

Jeffreys X 

Ochiai 

 

5.2.4 Algoritmische fouten: aritmische filter vs. m ediaanfilter 

Het gebruik van arithmetic averaging en median averaging in het kader van een filter werd 
aangehaald in 2.5.1 (zie Figuur 2.8). Het is een keuze die dient gemaakt te worden tijdens 
het omzetten van een pixelarray naar een densitometrische curve (dus situeert zich zowel 
in BB en CB clustering). De bekomen densitometrische curve kan wordt telkens visueel 
voorgesteld door Bionumerics, maar niet gekwantificeerd. Figuur 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5 
vergelijkt beide filters voor enkele lanen van gel 2, waar visueel weinig verschillen kunnen 
worden waargenomen (telkens links de aritmische filter en rechts de mediaan filter). De 
keuze is dus vermoedelijk niet belangrijk voor de clustering. 
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Figuur 5.2: Aritmische filter vs. mediaanfilter voorbeeld 1 

  

Figuur 5.3: Aritmische filter vs. mediaanfilter voorbeeld 2 
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Figuur 5.4: Aritmische filter vs. mediaanfilter voorbeeld 3 

   

   

Figuur 5.5: Aritmische filter vs. mediaanfilter voorbeeld 4 
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5.3 Verdere optimalisatie  

5.3.1 Inleiding 

In deze sectie worden nog enkele topics aangehaald, die kunnen leiden tot verdere 
optimalisatie van het protocol. 

5.3.2 Gebruik DG-DGGE 

Een probleem bij DGGE in diverse toepassingen is heteroduplexvorming, die deels kan 
toegeschreven worden aan de lange looptijd, van de elektroforese (het bereiken van 
thermodynamische evenwichten). Het gevolg is bandverbreding en smeer, die 
respectievelijk zorgen voor een zekere onzekerheid en een verhoogde achtergrond. Op 
Figuur 4.1 en Figuur 4.2 kan de smeer en bandverbreding waargenomen worden, zo ook 
werd de suboptimale SNR vastgesteld. Het superponeren van een acrylamidegradiënt 
boven de denaturerende kan een oplossing bieden, daar de gradiënt verder migratie door 
heteroduplexvorming kan vermijden (Cremonesi et al., 1997). De toepasbaarheid van DG-
DGGE in mariene context werd reeds bevestigd (Petri & Imhoff, 2001). 

Concreet zou deze toepassing kunnen leiden tot scherpere bandpatronen (en dus ook 
scherpere densitogrammen) en een betere SNR. Optimale SNR’s laten het gebruik van 
deconvolutie toe, waardoor signaalsterktes kunnen bekomen worden die automatische 
bandherkenning misschien mogelijk maken. 

5.3.3 Verdere optimalisatie PCR protocol 

Diverse problemen werden reeds gerapporteerd, waar het PCR in context van DGGE 
leidde tot onvolmaaktheden, o.a. chimeravorming (Qiu et al., 2000), vorming van ssDNA-
fragmenten (Muyzer & Smalla, 1998), heteroduplexvorming (Muyzer & Smalla, 1998) en 
dubbele bandvorming (Janse et al., 2003). Deze onvolmaaktheden kunnen leiden tot het 
vormen van artificiële banden en smeer. Concreet bestaan 2 optimalisatiestrategieën in 
deze topic: het gebruik van nucleasen, die specifiek digestie van ssDNA uitvoeren en 
voorzien van exonucleolytische activiteit tijdens PCR, meer bepaald proofreading. Kušar 
& Avguštin pasten beide strategieën toe. Ze gebruikten het “mungboon”-nuclease en de 
“High Fidelity PCR Enzyme Mix” (Fermentas, Thermo Fisher Scientific Inc.) op 
gelyofiliseerde pensvloeistofstalen. Ze concludeerden dat beide strategieën bijdragen in 
het verwijderen van artificiële banden en smeer (Kušar & Avguštin, 2011).  

Er moet geëvalueerd worden of beide applicaties een meerwaarde bieden naar 
betrouwbaarheid van resultaten en smeerreductie toe.  

Een ander aandachtspunt dat kan leiden tot verdere optimalisatie, is de 
annealingtemperatuur van het PCR-programma. Het is geweten dat deze parameter 
direct correleert aan primer mismatching (Ischii & Fukui, 2001).  

Concreet zou het variëren van deze parameter kunnen geëvalueerd worden, naar PCR-
rendement en verschil in kwantitatieve informatie, in de bekomen fingerprint.  
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5.3.4 GC-klem deletie 

GC-klem deletie is het afbreken van de GC-klem, van het amplicon. Sun et al. 
observeerden GC-klem deletie tijdens purificatie van PCR-producten, via 
agarosegelelektroforese. Ze concludeerden dat deze niet afkomstig was van UV-radiatie 
of staal-eigen fenomenen. De hypothese werd opgesteld dat het fenomeen afkomstig was 
van de gebruikte agarose en het zorgde voor verschillen in bandintensiteit, in het DGGE 
patroon (Sun et al., 2014).  

Concreet kan dit fenomeen simpel geobserveerd worden door bv. ethanolprecipitatie en 
agarosegelelektroforese te vergelijken met DGGE. Modificatie van de GC-klem zal leiden 
tot verschil in smelttemperatuur, wat kan geobserveerd worden als verschillende discrete 
banden. 

5.3.5 Verwijderen van artificiële banden: “dubbele banden”   

Het “dubbele band” fenomeen werd reeds geobserveerd in verschillende DGGE-analyses. 
Het is het voorkomen van een artificiële band, dicht bij een reeds bestaand band. Janse et 
al. hypothiseerden dat het voorkomen van secundaire DNA structuren het Taq-
polymerase hindert en de elongatiestap te vroeg gestopt wordt. Een oplossing voor het 
fenomeen was het incuberen van het staal op 72°C, die dan volgens de hypothese het 
vormen van secundaire structuren vermindert (Janse et al., 2003). 

Concreet kan deze strategie eenvoudig toegepast worden en geëvalueerd of het “dubbele 
band” fenomeen ook bij deze analyse voorkomt. 
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6. Besluit 

Het doel van deze thesis was het optimaliseren van een bestaand DGGE-protocol, waar 
de optimalisatie zich situeerde in de clustering van de DGGE-profielen, als het protocol 
zelf. 

Omtrent de kwaliteit van de DGGE-profielen, die bekomen werden na uitvoering van het 
protocol, werden twee pijnpunten geïdentificeerd: een te lage signal-to-noise ratio (.TIFF-
extensie) en een zekere afwijking van de gradiënt, aan denaturerende agentia. Deze 
afwijking werd bepaald op basis van referentiebanden, waar de nodige toleranties 
bepaald werden om tot een correcte clustering te kunnen komen. Die aanpak leerde niet 
enkel de grootteorde van afwijking (minstens 2% op de totale lengte van het bandpatroon, 
dient getolereerd te worden), maar ook dat de afwijking niet consistent is tussen 
verschillende herhalingen (verschillende toleranties werden bekomen). Een validatie van 
de impact van deze afwijking op de foutmarge van de clustering is noodzakelijk. Zo zal het 
voor toekomstige analyses, in context van snelle monitoring, a priori geweten zijn welke 
fout mogelijk gemaakt werd en kan geanticipeerd worden op gebied van het gekozen 
clusteringalgoritme (bv. gebruik robuustere algoritmen, zoals curve-based clustering). Het 
effect van het tweede pijnpunt, namelijk de suboptimale SNR (in de handleiding van 
“Bionumerics” wordt een minimum waarde van 50 als optimaal vermeld) is allicht 
verschillend voor de gehanteerde clusteringsmethoden. Bij band-based methoden is het 
gevolg allicht moeilijkheden bij het bandherkenningsproces (al dan niet manueel), waar dit 
bij curve-based methoden allicht resulteert in een zekere fout op de gevonden 
correlatiecoëfficiënt. Een gevonden invalshoek die tot optimalisatie kan leiden, is een 
mogelijke positieve correlatie tussen de kleuringstijd van de DGGE-gels en de SNR. 
Mogelijks kan door een hogere kleuringstijd te hanteren, de optimale SNR wel gehaald 
worden. 

Verdere mogelijkheden tot optimalisatie die geëvalueerd werden, zijn de GC-PCR 
strategie, effect van de bewaringsmethode van het sedimentstaal op het DGGE-profiel en 
het gebruik van BSA als PCR-enhancer. Het gebruik van de GC-PCR strategie, waar het 
aantal PCR-cycli met GC-klem geminimaliseerd wordt, zorgde voor een verlies aan 
kwalitatieve informatie (dus het aantal banden). De hypothese werd geformuleerd dat de 
ampliconconcentratie met GC-klem mogelijks te laag is, daar 1000 ng aan amplicons 
totaal geladen werd en de verhouding amplicons met of zonder klem niet gekend is. 
Indien enkel de bekomen profielen beschouwd worden, lijkt het gebruikt van de GC-PCR 
strategie niet aangewezen. Lyofilisatie wordt vooropgesteld als bewaarmethode t.o.v. 
invriezen, daar ten eerste meer DNA geëxtraheerd kan worden uit gelyofiliseerd sediment 
en dit meer zekerheid geeft voor het halen van voldoende amplicons, voor de uiteindelijke 
DGGE-analyse. Ten tweede werd geobserveerd dat de bekomen DGGE-profielen 
scherper zijn, wanneer vertrokken wordt van gelyofiliseerde stalen. Ten slotte kan 
geconcludeerd worden dat het toevoegen van BSA aan de PCR-mix opportuun is, daar 
een hogere ampliconopbrengst bekomen wordt en het uiteindelijke product zuiverder is 
(t.o.v. wanneer dit niet het geval is). Dat laatste aspect kan van belang zijn wanneer de te 
extraheren matrix PCR-inhibitoren bevat, die mogelijks niet te verwijderen zijn via de 
gebruikte extractiemethode (“Powersoil” kit). 

Op gebied van optimalisatie, omtrent de clustering van DGGE-profielen, werd het gebruik 
van curve-based clustering vooropgesteld. De DGGE-analyses dienen gebruikt te worden 
voor snelle monitoring van de microbiële gemeenschappen. Curve-based methoden zijn 
minder arbeidsintensief dan band-based, alsook robuuster. Hierdoor zijn ze meer geschikt 
voor de analyses. Bovendien bieden curve-based methoden een extra dimensie aan de 
analyse, verschillen in abundantie van micro-organismen beïnvloeden het 
correlatiemodel. Op die manier kan een correlatiemodel opgesteld worden met 
kwantitatieve en kwalitatieve informatie. Verder wordt het gebruik van wollige-logica als 
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compenserende maatregel t.o.v. fouten uit first-band matching algoritme aangeraden. Het 
gebruik van dit algoritme beïnvloedt de bekomen dendrogrammen sterk en geeft reden 
om aan te nemen dat deze fout groot is. Ten slotte bleek de keuze tussen een aritmische 
filter of mediaan filter, bij conversie pixelarray naar densitogram irrelevant, daar de invloed 
van die keuze slechts tot kleine verschillen leidt, op gebied van de bekomen 
densitogrammen.    
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