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8.1 SUMMARY

In this study, phylogenetic relationships among genera, species and biogeographic
representatives of single Cladophora species within the Cladophorales were analyzed using
rDNA gene and spacer sequences. Based on phylogenetic analysis of 18S rRNA gene
sequences, the Cladophora complex is shown to be paraphyletic with respect to Cladophora
species and includes several genera which were traditionally ascribed to the Siphonocladales
(Chapter 3). These genera do not form a monophyletic group within the Cladophora complex,
but consist of three separate lineages. The complex consists of lineages exhibiting old
vicariance imprints (e.g., Cladophoropsis membranacea), interspersed with lineages having a
more recent biogeographic history (e.g., species within the Cladophora albida/sericea clade)
in which dispersal is more important as structuring factor of biogeographic distributions
(Chapter 4). Intermediate lineages are represented by the cosmopolitan Cladophora
vagabunda, in which both vicariance and dispersal have played an important role (Chapter 5).
This complex pattern is consistent with a worldwide distribution of an evolutionarily old
complex. Phylogenetic structure within the Cladophora complex therefore reflects a wide
range of biogeographic and evolutionary timespans.

rDNA ITS sequence evolution in some lineages of the Cladophora complex is
characterized by the presence of discrete ITS sequence types without intermediary forms. Six
ITS types were found in the C. albida/sericea clade, four of which exhibited virtually no
within-type sequence divergence (Chapter 4). In the cosmopolitan C. vagabunda clade one
ITS type was found in which within-type sequence diversity was ~18% (Chapter 5). Within
the Cladophora complex, ITS types are in general species- or genus-related. As this is not the
case for green (macro)algae in general, the utility of ITS sequences as a source of
phylogenetic characters has to be evaluated on a case-by-case basis. This can present a
problem in a priori estimation of how useful ITS sequences are likely to be in resolving a
particular phylogenetic question.

rDNA ITS sequence divergence rates are calculated to be 0.8-2.0% per Ma in Cladophora
(Chapter 4), as compared against 18S rRNA molecular clocks in the same class. This rate is
comparable to the sequence divergence rate in noncoding single-copy DNA (Chapter 6) and
therefore provides good phylogenetic resolution for mid-Miocene to Pleistocene timeframes,
i.e., within-ITS type sequence divergence of 0-20%. Therefore rDNA ITS regions have great
potention as a source of characters in green algal phylogenetic and phylogeographic studies.
Caution must be taken, however, when extensive sequence divergence and high levels of
indels and repeat motifs are encountered. Here alignment of ITS sequences becomes even
more critical. Optimalization of the ITS sequence alignment should be based on secondary
structure in order to warrant reliable homology assignment of characters (Chapter 1, section
1.7). Subsequent phylogenetic analysis should be based on conserved regions within the ITS
regions, whereas fast evolving regions (often consisting of simple repeat motifs) are useful for
delineating biogeographic groupings (Chapter 2). In conclusion, the patterns of ITS sequence
evolution observed in the Cladophora complex provide a range of pathways attesting to the
complexity of spacer evolution.
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8.2 SAMENVATTING

Cladophora is één van de meest voorkomende benthische groenwier-geslachten op aarde. Het
is verspreid van arctische tot tropische zones en kent zowel zoetwater-taxa als mariene
vertegenwoordigers. Naast de belangrijke ecologische rol die Cladophora speelt in zijn
habitat, is het de evolutionaire ouderdom, de kosmopolitische verspreiding en het grote aantal
onderscheiden soorten, die Cladophora tot een aantrekkelijke keuze maken voor het
bestuderen van evolutionaire diversificatie op mondiale schaal. Momenteel worden ongeveer
100 mariene Cladophora-soorten onderscheiden, waarvan echter de onderlinge fylogenetische
(evolutionaire) verwantschappen, maar ook die met andere genera binnen de Cladophorales,
onduidelijk zijn. Om hier duidelijkheid in te verschaffen, werd divergentie in nucleair
ribosomaal DNA (het 18S rRNA gen en de internal transcribed spacers ITS1 en ITS2)
bepaald, waarbij ook aspecten van functie en secundaire structuur werden betrokken.
Aannemende dat de hoeveelheid divergentie in homologe DNA sequenties een weerspiegeling
is van de evolutionaire verwantschap tussen taxa, werden met deze benadering in dit
proefschrift de volgende vragen bestudeerd: Wat zijn de fylogenetische verwantschappen
binnen het Cladophora-complex, zowel tussen genera en soorten, als tussen biogeografische
isolaten van één soort? Welke soorten zijn ouder en welke van meer recente oorsprong? Wat
is de rol van vicariantie-gebeurtenissen (het openbreken van voormalig coninue
verspreidingsgebieden) uit de geologische en (paleo)klimatologische geschiedenis in het
totstandkomen van biogeografische verspreidingen, en wat is de rol van dispersie
(verspreiding) hierin? Tenslotte, wat hebben we geleerd over de evolutie van het nucleaire
rDNA cistron in zo'n divers complex als Cladophora?

De maximale 18S rRNA sequentie-divergentie binnen het Cladophora-complex (tussen
Cladophora albida en C. coelothrix) is ~6% (hoofdstuk 3). Ter vergelijking, van de homologe
posities is ~5% divergent tussen Homo sapiens en Xenopus laevis, of ~2% tussen
monocotylen onderling, of ~5% tussen mono- en dicotylen. Op basis van fylogenetische
analyse van 18S rRNA-sequenties kan worden gekonkludeerd dat het Cladophora-complex
parafyletisch is met betrekking tot Cladophora soorten, d.w.z. dat niet alle afstammelingen
van de gemeenschappelijke voorouder van Cladophora als zodanig worden herkend, maar dat
het Cladophora-complex een aantal genera bevat die traditioneel tot de orde Siphonocladales
werden gerekend. Deze genera vormen tezamen geen monofyletische groep binnen het
Cladophora-complex, maar komen voort uit drie verschillende evolutionaire lijnen. Binnen het
Cladophora-complex kunnen, aan de hand van het evolutie-patroon van rDNA ITS
sequenties, zowel lijnen met sporen van een biogeografisch oude vicariantie, als ook lijnen met
een biogeografisch recenter historie worden onderscheiden. Een voorbeeld van een
biogeografisch oude lijn is de (tropisch verspreide) Cladophoropsis membranacea-tak, terwijl
jonge lijnen gerepresenteerd worden door soorten uit de Cladophora albida/sericea-tak, die
meestal een koud gematigde tot boreale verspreiding kennen. Dispersie lijkt hier een meer
belangrijke strukturerende faktor van biogeografische verspreiding dan vicariantie.
Cladophora vagabunda, als representant van een intermediaire lijn, is kosmopolitisch
verspreid en heeft een brede temperatuur-tolerantie. rDNA ITS sequentie-divergentie binnen
deze tak duidt op een vicariante "imprint" op de basale struktuur van de tak, en op dispersie in
de eind-takken. Anders gezegd, de biogeografie is slechts gedeeltelijk weerspiegeld in de
fylogenie. Kort samengevat, de fylogenetische struktuur binnen het Cladophora complex
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omvat een grote range aan evolutionaire en biogeografische timespans.
Een opvallende eigenschap van rDNA ITS-evolutie in de onderzochte lijnen van het

Cladophora-complex is de aanwezigheid van diskrete ITS sequentie-typen zonder
intermediaire vormen. In de C. albida/sericea tak werden zes ITS-typen gevonden, waarbij de
"within-type" sequentie-divergentie voor vier van deze zes typen vrijwel nul was (hoofdstuk
4). In de C. vagabunda tak werd één ITS-type gevonden met ~18% "within-type" sequentie-
divergentie (hoofdstuk 4). ITS-typen binnen het Cladophora complex zijn voornamelijk
gerelateerd aan soorten of genera. Omdat dit niet opgaat voor groenwieren in het algemeen,
moet de bruikbaarheid van rDNA ITS sequenties als bron van fylogenetische kenmerken per
groep worden vastgesteld. Dit is een potentieel probleem voor de a priori inschatting van het
nut van ITS-sequenties voor het oplossen van een bepaalde fylogenetische vraagstelling.

Divergentie-snelheid van rDNA ITS sequenties in Cladophora is berekend op 0,8 tot 2,0%
per miljoen jaar, gebaseerd op vergelijking met een 18S-rRNA-molekulaire klok in dezelfde
klasse (hoofdstuk 4). Deze snelheid is vergelijkbaar met de snelheid van sequentie-divergentie
in niet-coderend single-copy DNA (hoofdstuk 6), en biedt daardoor een goede fylogenetische
resolutie voor midden-Miocene tot Pleistocene perioden (met "within-ITS type" sequentie-
divergenties van 0-20%). rDNA ITS regio's vormen dus potentieel een belangrijke bron van
kenmerken voor fylogenetisch en fylogeografisch onderzoek in zeewieren. Voorzichtigheid is
echter geboden bij hoge ITS sequentie-divergentie, vaak gecombineerd met veel lengte-
variatie. Het alignen van ITS sequenties wordt dan kritiek, en om een betrouwbare
homologiebepaling tussen kenmerken te garanderen, moet optimalisatie van het alignment
gebaseerd zijn op de secundaire struktuur van de ITS (indien bekend). Fylogenetische analyse
kan dan het best gebaseerd worden op evolutionair gekonserveerde gebieden van ITS-
sequenties. Snel evoluerende gebieden van ITS-sequenties bestaan meestal uit simpele "repeat
motifs" en zijn bruikbaar voor het afbakenen van biogeografische groepen (hoofdstuk 2). De
konklusie is daarom dat rDNA ITS sequentie-evolutie patronen, zoals gevonden in het
Cladophora complex, vormen een belangrijke bijdrage tot nieuw inzicht in de complexiteit van
spacer evolutie.


