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Volgens de m eest recente toekom stpro jectie  van de Verenigde Naties zal het globale  
bevolkingsaantal tegen het eind van deze eeuw  10 m iljard overschrijden. Deze aangroei, alsook de 
stijgende w elvaart van bepaalde ontw ikke lingslanden, stuw t de toenem ende m ondiale vraag naar 
dierlijke producten. Conventionele visserij kan die vraag niet beantw oorden gezien  het grote aantal 
m axim aal en overgeëxplo iteerde visbestanden. Daarentegen nam de globale aquacultuurproductie  
substantieel toe gedurende het laatste decennium . M et een jaarlijkse  aangroei van 8 à 10% is 
aquacultuur de sterkst groeiende vleesproducerende sector te r w ereld. M om enteel brengt deze  
industrie jaa rlijks  m eer dan 50 m iljoen ton visproducten voort en lost daarm ee ongeveer de helft 
van de jaarlijkse  vraag in.

De aquacultuurindustrie  w ordt echter geconfronteerd  m et de veranderingen en uitdagingen van de 
21e eeuw. M ariene ecosystem en w orden bedreigd door o.a. klim aatsverandering, overbevissing, 
vervuiling, eu tro fiëring , fysieke destructie van hab itat en invasieve soorten. D ieze lfde factoren  
liggen aan de bron van het toenem ende voorkom en van schadelijke algenbloei. Daarnaast 
produceren som m ige m icroalgen toxinen  die via b iom agnificatie  doorheen de voedselketen ernstige  
gezondheidsris ico ’s inhouden voor zow el mens ais dier. Tw ee van deze fycotoxinen , d o m o izu u r en 
okadazuur, w orden respectievelijk geproduceerd door d iatom eeën en d inoflage llaten. Beide kunnen  
na het consum eren van besm ette organism en schelpd ierverg iftig ing  veroorzaken  bij de mens. Het 
re la tief frequente voorkom en van deze aandoening bevestigt dat schadelijke algenbloei voo rko m t in 
de productieve gebieden van de aquacultuur.

Naarm ate de om vang van de aquacultuur toeneem t, d ient de sector in toenem ende mate te kunnen  
rekenen op de beschikbaarheid van hoge kw aliteitslarven. Er is echter w einig in form atie beschikbaar 
o m tren t de m ogelijke effecten van deze fycotoxinen op de larvicultuur van com m ercieel belangrijke  
soorten. D it o nd erzoek beoogt daarom  deze beperkte kennis uit te breiden voor de mossel M ytilus  
edulis en het peke lkreeftje  A n e m ia  franciscana. C oncreet lag de nadruk op de ontw ikkeling  en 
overleving van de larven gedurende de eerste 48  uur. Daarnaast w erden effecten op de aangeboren  
im m uunrespons van deze organism es eveneens onderzocht. D it werd bestudeerd aan de hand van 
de feno loxidase-activ ite it die instaat voor de m elanisatie van lichaam svreem de deeltjes.

Hiertoe w erden stockoplossingen van d om oizu ur en o kad azuu r aangekocht. V anu it deze stocks 
w erden realistische om gevingsconcentratiereeksen verdund. D aarnaast w erden tw ee toxische  
m icroalgen in cu ltuur gebracht. Vanwege zijn  verm ogen om d om oizu ur te produceren w erd de 
diatom ee Pseudo-nitzschia m ultiseries  geteeld. Daarnaast werd de d ino flage llaa t P rorocentrum  lim a  
gecultiveerd om dat deze o kad azuu r in het m edium  brengt. Vanu it deze culturen w erden eveneens  
b lootstellingsexperim enten  o pg ezet w aarbij een reeks van natuurlijk  voorkom ende celdensiteiten  
werd gebru ikt.

A rtem ia larven w erden bekom en door het ontlu iken  van de ruststadia onder axenische  
om standigheden. G lazen flesjes w erden gevuld m et lO m l ASTM artificieel zeew ater waaraan 10 
nauplii en de diverse behandelingen w erden toegevoegd. Incubatie gebeurde afgescherm d van het 
licht gedurende 4 8  uur bij 28°C. Na 24  en 48  uur werd de m o rta lite it in e lk flesje gekw antificeerd . 
Adulte mosselen w erden bem onsterd van de Belgische kust. Na acclim atisatie w erden deze in vitro  
to t reproductie gebracht. Diverse behandelingen m et toxinen  o f algen w erden voorbereid  in ASTM  
artificieel zeew ater. Replicaten van 2m l van elke oplossing w erden samen m et 180 em b ryo ’s in een 
m ultiw ell geplaatst. De m ultiw ell platen w erden eveneens gedurende 4 8  uur geïncubeerd bij 15°C in 
het donker. Na tw ee dagen w erden alle larven afgedood m iddels toevoeging van 4 6 piI fo rm aldehyde  
en werd de larvale ontw ikkeling  beschouwd. Op basis van de em bryonale schelp w erden larven 
hiervoor ingedeeld in verschillende categorieën.

Daarnaast w erden eveneens grotere opstellingen u itgew erkt. In deze w erden grote aantallen larven 
van beide soorten blootgesteld aan zow el het toxine ais de levende algen. Deze experim enten
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produceerden voldoende cellu la ir m ateriaal voor een e iw itextractie . Aan het bekom en e iw itextract 
werd vervolgens L-DOPA toegevoegd. Het aanw ezige feno loxidase in d it ex tract kan d it L-B,4-di- 
hydroxy-phenylalanine om zetten  in het fo tom etrisch  detecteerbare dopam ine. Door de optische 
densiteit van dopam ine te kw antificeren gedurende 72 uur was het m ogelijk  de gew ijzigde  
im m uunrespons van beide soorten te vergelijken.

Op basis van onze resultaten konden we geen nefaste effecten van d om oizu ur en o kad azuu r op de 
larven van de mossel M ytilus edulis en het pekelkreeftje  A n e m ia  franc iscana  rapporteren. Zelfs bij 
concentraties die de gerapporteerde w aarden van de natuurlijke om geving ruim overschrijden  
werden geen acute effecten gedetecteerd . V erder w erden eveneens geen negatieve effecten  
gevonden in aanw ezigheid  van Pseudo-nitzschia m ultiseries. De d inoflage llaat P rorocentrum  lim a  
veroorzaakte , zoals verw acht uit de literatuur, echter wel hoge m o rta lite it onder de larven van 
A. franciscana. Gezien de to leran tie  voor hoge dosissen o kad azuu r is het achterliggende  
m echanism e hiervan nog onbekend. Daarnaast bleek de feno loxidase activ ite it van A. franc iscana  
nauplii te reduceren in aanw ezigheid  van dom oizuur. Dit resultaat was in strijd m et een voorgaande  
studie w aaru it bleek dat d om oizu ur m ogelijks een bescherm ende w erking had tegen bacteriële  
infecties. Tenslotte  leek d om oizu ur een positieve invloed te hebben op de larvale ontw ikke ling  van 
M. edulis. Deze drie opm erkelijke  observaties zijn  nu onderw orpen aan verder onderzoek.
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