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Introducció 

Els ecosistemes marins han estat utilitzats des de l’antiguitat per a l’obtenció de 

recursos, per a la navegació, l’oci... Totes aquestes activitats humanes causen un 

impacte ambiental acusat i insostenible. El medi marí és un gran difusor i 

transportador de la contaminació causada per aquestes activitats: pot ocasionar 

impactes molt lluny del seu origen (alta mar, grans fons, etc.) i afectar l’estructura 

dels ecosistemes marins. 

L'estructura i dinàmica de les comunitats marines està íntimament lligada a les 

característiques i a la variabilitat de les propietats físiques de l'hàbitat, per això han 

estat objecte d’estudi des del 1977 fins avui en dia. 

Un dels objectius més importants de l'estudi dels ecosistemes marins és el 

coneixement de la seva biodiversitat, entesa com el conjunt d'elements (seqüències 

genètiques, espècies, comunitats) potencialment presents en un hàbitat determinat. 

L'estudi de la diversitat biològica és necessari per a la comprensió de la dinàmica 

de les comunitats naturals i és fonamental per a l'avaluació i gestió de manera 

sostenible dels recursos naturals. 

1.1 Estructura marina 

Al mar, segons el  tipus d’hàbitat s’hi troben dos grans grups d’organismes: els 

pelàgics, que viuen a la columna d’aigua, i els bentònics, que viuen als fons. En 

aquest estudi ens centrarem en els organismes pelàgics. 

 Entre els organismes pelàgics, es pot distingir el nècton i el plàncton. El nècton 

són els organismes que neden activament (peixos, mamífers, cefalòpodes, etc.), 

mentre que el plàncton viu en suspensió en la columna d’aigua. Es diferencia entre 

fitoplàncton (organismes autòtrofs amb capacitat fotosintètica), que és el 
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responsable d’aproximadament la meitat de la producció primària de la Terra, i 

zooplàncton (heteròtrofs que s’alimenten del fitoplàncton o de zooplàncton) (Gasol 

et al, 2005; Massana, 2006). 

Entre tots els éssers que conformen el plàncton (petits crustacis, algues, 

meduses,...), els microorganismes en són els principals. D’ara en endavant ens 

centrarem en aquells microorganismes planctònics entre 0,2 i 3 µm de diàmetre: el 

picoplàncton (veure Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

El picoplàncton el formen comunitats de microorganismes procariotes (cèl·lules 

sense nucli), com bacteris i arqueus, i comunitats d’eucariotes, ja siguin fototròfics 

(productors primaris), o heterotròfics (per exemple petits flagel·lats consumidors 

de bacteris). Aquests microorganismes flagel·lats són fonamentals en els cicles 

biogeoquímics marins (Díez et al, 2001a i b; Moreira & López-García, 2002; 

Massana et al, 2004a i b; 2006b). 

1.2 Picoeucariotes heterotròfics 

Els picoeucariotes marins (picoplàncton eucariòtic) són els eucariotes més 

abundants de la Terra, són úbics de tots els ambients marins (Laybourn-Parry, 

Picoplàncton 
(0,2 – 3 µm ø) 

Procariotes 
(Bacteris i Arqueus) 

Eucariotes 

Autòtrofs Heteròtrofs 
(p.ex. flagel·lats) 

Figura 1: Nivells d’organització del plàncton marí. Ens centrarem en els flagel�lats heterotròfics 
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Parry, 2000) i la seva concentració varia entre 102 i 104 cèl·lules per mil·lilitre a la 

zona fòtica (on arriba la llum solar) (Díez et al, 2001a i b; Massana et al, 2006b; 

2004b). 

Els picoflagel·lats heterotròfics (PFH) són considerats bàsicament bacterívors, és 

a dir, s’alimenten de bacteris, i juguen un paper fonamental en la recirculació de 

nitrogen, fòsfor i carboni a la xarxa tròfica marina. Les seves preses són una font de 

nutrients: els PFH obtindran els nutrients quan s’alimentin dels bacteris, i els 

nivells tròfics superiors els obtindran a través del consum dels flagel·lats, en el que 

s’anomena el bucle microbià (Azam et al, 1983; Jürgens and Güde, 1990; Laybourn-

Parry and Parry, 2000; Massana et al, 2006a). 

1.3 Identificació taxonòmica 

El poc coneixement sobre els PFH que es tenia fins fa uns anys s’explica perquè 

els PFH no presenten trets morfològics característics. Tradicionalment, la 

metodologia emprada eren els cultius i l’observació microscòpica. Aquestes 

tècniques estan basades en criteris fenotípics, per tant, tenen limitacions en 

descriure la composició picoplanctònica a causa de la mida petita d’aquests i en la 

falta de trets morfològics distintius (Moon-van der Staay et al, 2001).  

En els darrers anys la incorporació de tècniques de biologia molecular (com les 

biblioteques genètiques de clons, la DGGE, ...) ha permès l'obtenció d'informació 

molt valuosa sobre l'estructura genètica d'espècies dels microorganismes marins 

que no presenten gaire variabilitat morfològica, tot i que són els principals actors 

en els cicles biogeoquímics dels ecosistemes marins (Countway, 2005; Massana, 

2006). 
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Objectius 

Encara no es coneix el funcionament exacte de les xarxes tròfiques marines,  ni 

totes les transferències que s’hi donen, tot i que des dels primers intents, l’any 

1970, fins avui en dia s’ha avançat molt. Per exemple, l’any 2001, es va descobrir 

una gran diversitat de flagel·lats que actuaven com a microorganismes 

consumidors de fitoplàncton, en el que s’anomena el bucle microbià (Gasol et al, 

2005). 

Tot i la importància d’aquests flagel·lats en la transferència de nutrients i 

energia a la xarxa tròfica, i considerant que diferents espècies impliquen 

diferències funcionals (en termes d’alimentació o d’interaccions depredador - 

presa), se’n sap molt poc de la diversitat in situ dels flagel·lats heterotròfics (Arndt 

et al, 2000; Massana et al, 2006a). 

Per arribar a comprendre el funcionament del bucle microbià cal conèixer la 

gran diversitat de PFH que hi ha a les aigües marines. Una manera d’aconseguir-

ho és estudiar el seu ADN, concretament l’ADN que codifica per a l’ARN de la 

subunitat petita dels ribosomes, d’ara en endavant anomenat ADNr 18S. Aquestes 

molècules són molt estables i tenen poca variabilitat, és a dir, no acostumen a 

donar-s’hi mutacions espontànies. D’aquesta manera, es pot utilitzar l’ADNr 18S 

com un rellotge evolutiu, sabent en quin moment van formar-se les diferents 

espècies. 

Alhora, també es volen comparar les tècniques d’anàlisi de diversitat: les de 

cultiu respecte les moleculars. Les tècniques basades en cultius només mostren 

aquells organismes que poden viure en grans concentracions de nutrients, i 

normalment no s’hi troben organismes abundants a les aigües marines.  Per altra 
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banda, amb les tècniques moleculars es pot caracteritzar la diversitat in situ, 

mostrant els organismes habituals al mar. 

Per aquest motiu s’ha realitzat un experiment amb 5 condicions diferents 

d’enriquiments, per a una mateixa aigua de mar de Blanes. Sempre s’incuba sense 

llum per inhibir el creixement d’organismes fotosintètics. Les condicions són les 

següents: 

• O enriquiment zero (sense matèria orgànica afegida) 

• L enriquiment amb extracte de llevat al 0,1 % 

• M enriquiment amb extracte de llevat a l’1 % 

• R enriquiment amb extracte d’arròs a l’1 % 

• P enriquiment amb un 1% de matèria orgànica repartida segons el coeficient 

de Redfield, és a dir, C:N:P = 106:16:1 

Mitjançant tècniques moleculars, com la PCR, la DGGE i les biblioteques de 

clons, es donarà a conèixer la diversitat genètica de PFH que hi ha a cada 

enriquiment. Es podran saber els biaixos entre ambdues tècniques, i caracteritzar 

millor les xarxes tròfiques. 
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Material i Mètodes 

3.1 Mostreig 

El mostreig es va dur a terme a l’Observatori Microbià de la Badia de Blanes 

(OMBB), a la costa catalana, al nord oest del Mediterrani (41º 40’ N, 2º 48’ E) el mes 

de maig del 2006. La zona es troba a 800 m de la costa i té un fons de sorra a uns 20 

m de fondària (veure Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les aigües d’aquesta zona són típicament mediterrànies: templades (amb una 

temperatura mínima mitjana de gener a març que varia entre 11 i 12ºC una 

temperatura màxima mitjana que oscil·la entre 25 i 26ºC d'agost a setembre), amb 

una salinitat elevada (salinitat mitjana de 37 a 38,9), oligotròfiques (clorofil·la anual 

al voltant de 0,5 µg/l) i amb la columna d’aigua estratificada a l’estiu. 

Figura 2: Localització del municipi de 
Blanes i situació de la zona de mostreig 
(requadre petit gris fosc), a uns 800 m 
de la costa i 20 m de fondària. 

Ramon Massana 
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Les aigües mostrejades (costaneres) es troben separades de les aigües 

oceàniques (més llunyanes) per un corrent en direcció sud-oest associat al talús 

continental (situat a unes 10 ó 20 milles de la costa) (veure Figura 3). Malgrat això, 

s’observen entrades episòdiques d'aigua oceànica causades pel canó de Blanes. En 

general, és una zona on hi ha poca influència antropogènica i d’aigües dolces 

(Duarte et al, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mostres d’aigua de mar superficial es recullen un cop al mes des del 

setembre del 2000, alhora que es mesuren in situ la salinitat i la temperatura 

mitjançant una sonda al llarg de la columna d’aigua. Actualment s’usa un CTD (de 

les sigles angleses: Conductivity, Temperature, Depth) per a aquestes mesures, i a més 

a més inclou una sonda per mesurar la fluorescència. Amb l’objectiu de mesurar 

 

Figura 3: Costa nord-oest 
mediterrània, amb el talús 
continental (línia negra i 
prima) i el seu corrent sud-
oest associat (fletxes) 

Ramon Massana 
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l’atenuació de la intensitat de llum al llarg de la columna d’aigua s’utilitza un 

radiòmetre, i per mesurar la terbolesa de l’aigua s’empra un disc de Secchi. 

L’aigua de mar es prefiltra a la barca amb una malla de 200µm, per tal 

d’eliminar partícules en suspensió i els organismes de talles superiors a la malla, i 

es  guarda en ampolles de 25 l de plàstic per un temps no superior a les dues hores, 

mentre es transporta fins al laboratori, a Barcelona (Schauer et al. 2003). 

Per obtenir la biomassa microbiana menor de 3 µm (fracció picoplanctònica), es 

filtren entre 5 i 15 l d’aigua de mar gravitacionalment a través d’un filtre de 

Policarbonat (Millipore, EUA) de 3 µm de mida de porus. Per a aquelles mostres 

que s’hagi d’extreure l’ADN, es farà una segona filtració amb un filtre Sterivex 

(Duapore, Millipore, EUA) de 0,2 µm. En ambdós casos, l’equip Sterivex s’omple 

amb 1,8 ml de lysis buffer (40 mM EDTA, 50 mM Tris-HCl i 0,75 M sucrosa) i es 

guarda a -80ºC fins a la seva extracció. 

3.2 Experiment 

Un cop l’aigua està filtrada i només conté microorganismes entre 0,2 i 3 µm, es 

creen les cinc condicions d’enriquiment en ampolles de plàstic, amb dues rèpliques 

per a cada una: no afegint res (O), incorporant extracte de llevat al 0,1 i 1% (L i M, 

respectivament), extracte d’arròs (R), i una concentració coneguda de nutrients 

C:F:N  de 106:16:1 a l’1% (P). 

Per a la condició O, en temps zero, s’agafen uns 200 µl per a extreure’n els àcids 

nucleics (veure apartat 3.3). Posteriorment s’incuben totes les ampolles en fosc 

durant 8 dies, i cada dia s’analitza la quantitat de PFH que hi ha. 

En el pic de màxim creixement de flagel·lats, basant-se en comptatges de DAPI 

realitzats prèviament (del Campo et al, dades no publicades), s’agafen uns 200 µl 
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de cada una de les cinc condicions d’enriquiment per a extreure’n els àcids 

nucleics. El pic màxim de PFH per a l’enriquiment O va ser el dia 3 (a partir d’ara 

O3), per a l’L el 5è dia (L5), l’M als 7 dies (M7), l’R als 5 dies (R5) i el P al cap de 7 

dies (P7). 

3.3 Extracció d’àcid nucleic  

L’extracció d’àcids nucleics del plàncton marí comprèn una primera lisi 

enzimàtica, i una segona part on es procedeix a l’extracció fenòlica del lisat. 

Primerament s’afegeix lisozim, fins obtenir una concentració final d’1 mg/ml, i 

s’incuben els filtres a 37ºC durant 45 minuts. Després s’addiciona sulfat dodecil de 

sodi (concentració final 1%) i proteïnasa K (concentració final 0,2 mg/ml) i 

s’incuben els filtres a 55ºC durant 60 min. Els lisats s’extreuen dues vegades 

mitjançant extraccions amb igual volum de fenol:cloroform:isoamil alcohol 

(25:24:1), descartant la fase orgànica i conservant la fase aquosa, que és la que conté 

els àcids nucleics; el fenol residual s’elimina amb una extracció d’igual volum de 

cloroform:isoamil alcohol (24:1). Finalment, els extractes de d’àcid nucleic són 

purificats, dessalats i concentrats amb un Centricon-100 (membrana especialment 

dissenyada per retenir els àcids nucleics), i després es guarden a -80ºC fins que no 

s’analitzin. 

3.4 PCR (Polymerase Chain Reaction) 

La reacció en cadena de la polimerasa (PCR de les sigles en anglès de Polymerase 

Chain Reaction) és una tècnica de biologia molecular que té per objectiu obtenir un 

gran nombre de còpies d'un fragment d’ADN particular, partint d'una quantitat 

mínima. Actualment els equips són prou bons com per fer-ne a partir d'una sola 
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còpia. El procés fou descrit el 1965 per Kary B. Mullis, guanyant el Premi Nobel de 

Química el 1993. 

Una PCR es duu a terme en un termociclador (Thermo Electron Corporation, 

EUA), aparell que té un bloc termal amb forats on es col·loquen els tubs amb la 

barreja de PCR.  Després, el termociclador augmenta i disminueix la temperatura 

del bloc, segons es preprogrami. Els passos bàsics en una PCR són els següents: 

• Desnaturalització de l’ADN a alta temperatura (per sobre els 90ºC), per tal 

que s'obri la doble hèlix i es tinguin dues cadenes simples. 

• Acoblament dels encebadors (molècules que indiquen on ha de començar a 

replicar-se l’ADN) a les cadenes desnaturalitzades, per a que només es copiï 

el fragment desitjat i no tot l’ADN. La temperatura es baixa fins a uns 55ºC 

aproximadament depenent del disseny dels encebadors. 

• Formació de les cadenes complementàries a les desnaturalitzades, 

mitjançant l’enzim DNA polimerasa i nucleòtids afegits (dNTP), a una 

temperatura lleugerament superior als 70ºC. 

Si aquest cicle es repeteix moltes vegades s’obtenen moltes còpies només del 

fragment d’ADN que es desitja. 

La PCR és una tècnica que permet la posterior aplicació d’altres tècniques 

emprades en la Biologia Molecular (com la DGGE i les biblioteques de clons) que 

permeten determinar la diversitat genètica de la nostra mostra de picoplàncton. 

Depenent de la tècnica que es vulgui aplicar, es determinen les condicions 

específiques de la PCR. 
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Per a la DGGE, s’usen 10 ng d’ADN i els encebadors específics per a l’ADN 

ribosòmic (ADNr) 18S d’eucariotes EukA i EukGC-516r (Díez et al, 2001b), que 

amplifiquen un fragment d’aproximadament 560 parells de bases. La reacció (de 50 

µl) de PCR conté: MgCl2 1,5 mM; el tampó de PCR que se subministra amb 

l’enzim; cada dNTP (A, T, C, G) a una concentració de 200 µM; cada encebador a 

una concentració de 0,5 µM i 1,25 unitats de Taq DNA  polimerasa (Promega, 

EUA). Les reaccions tenen lloc en un termociclador amb els cicles següents: 

desnaturalització inicial a 94ºC durant 130 segons, seguit per 35 cicles de 

desnaturalitzacions a 94ºC durant 30 segons, acoblament a 56ºC i 45 segons, i 

extensió a 72ºC durant 130 segons. Al final s’afegeix un últim cicle a 72ºC durant 10 

minuts per completar l’extensió de les cadenes. 

Per comprovar els resultats de la PCR, es realitza una electroforesi en un gel 

d’agarosa a l´1%, amb una alíquota del producte de la PCR i es tenyeix amb 

bromur d’etidi (aquest colorant s’intercala entre les bases dels àcids nucleics i els fa 

visibles a la llum UV). Es resultats es visualitzen en un aparell de captació d’imatge 

i es quantifica utilitzant Low DNA Mass Ladder (Invitrogen, EUA), solució de 

molècules d’ADN de diferents llargades que s’utilitza en els gels d’agarosa com a 

referència per estimar la mida de l’ADN. 

Per a les biblioteques de clons s’amplifica el gen ADNr 18S (de 800 parells de 

bases), amb els encebadors específics EukA i EukB (la seqüència es detalla a Díez et 

al, 2001b). La barreja de PCR (100 µl) conté: MgCl2 1,5 mM; el tampó de PCR que se 

subministra amb l’enzim; cada dNTP (A, T, C, G) a una concentració de 200 µM; 

cada encebador a una concentració de 0,5 µM i 1,25 unitats de Taq DNA 

polimerasa (Promega, EUA). Les reaccions tenen lloc al termociclador amb els 

cicles següents: una desnaturalització inicial a 94ºC durant 3 minuts, 30 cicles de 
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desnaturalitzacions a 94ºC i 45 segons, acoblament a 55ºC durant un minut, 

extensió a 72ºC i 3 minuts, i una extensió final a 72ºC durant 10 minuts. 

3.5 DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) 

L’electroforesi en gel amb gradient de desnaturalització (a l’àmbit científic 

referida per l’abreviació en anglès DGGE) és una tècnica de rastreig molecular 

(coneguda en anglès com molecular fingerprinting) usada en diverses disciplines de 

la biologia i la química, que consisteix en la separació de les dobles cadenes d’ADN 

en funció del seu punt de desnaturalització. 

La tècnica de DGGE va ser descrita inicialment per S. G. Fischer i L. S. Lerman 

el 1983, però no va ser fins el 1993 que G. Muyzer, E.C. de Waal i A.G. Uitterlinden 

van aplicar-la tal com s’ha fet en aquest experiment. 

Bàsicament, es tracta de separar cadenes dobles d’ADN (desnaturalitzant-les a 

cadenes simples), segons la composició de nucleòtids que tinguin. És a dir, es 

poden diferenciar dues dobles cadenes d’ADN de la mateixa mida, però de 

seqüència diferent. D’aquesta manera es pot tenir una idea de la diversitat genètica 

de microorganismes que hi ha en una mostra. Cal tenir en compte que la resolució 

teòrica de la tècnica és de l´1%, és a dir, només les espècies que es trobin 

representades amb més de l´1% dins la comunitat seran potencialment observables. 

El seu principal avantatge respecte les biblioteques de clons (que ens permeten 

un nivell de resolució de la diversitat superior) és que es poden analitzar moltes 

mostres alhora (fins a un total de 18 mostres per gel) i comparar-les entre elles. 

Un fragment d’ADN de doble cadena pot ser desnaturalitzat per mitjans físics i 

químics (agents desnaturalitzants com la urea i la formamida). El punt de 

desnaturalització del fragment d’ADN augmentarà per dues causes: la mida de la 
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seqüència i la composició dels nucleòtids. Com més llarga i més guanina i citosina 

tingui una seqüència, més alt serà el seu punt de desnaturalització. 

Quan un fragment d’ADN es troba a les condicions que produeixen la seva 

desnaturalització, es desenrotlla la doble hèlice, la migració de les cadenes en una 

electroforesis en gel s’alenteix i finalment s’atura definint una banda que tindrà 

una posició concreta en el gel. 

La DGGE s’ha dut a terme al sistema DGGE-2000 (CBS Scientific Company, 

EUA), tal com s’ha descrit anteriorment (Muyzer et al, 1997). L’electroforesi s’ha 

realitzat amb un gel de poliacrilamida al 6% i de 0,75 mm de gruix (la proporció 

d’acrilamida i bisacrilamida era 37,5:1) submergit en un tampó de TAE 1x (40 mM 

Tris, 40 mM àcid acètic, 1 mM EDTA, a pH 7,4) i a una temperatura de 60ºC. 

Aproximadament, entre 800 i 1000 ng de producte de PCR es carrega a cada 

pou individual del gel i es deixa córrer 16 hores a 100 volts. El gradient de la 

DGGE s’elabora barrejant solucions de 45 i 65% d’agents desnaturalitzants. 

El gel es tenyeix amb SybrGold (Molecular Probes, Invitrogen, EUA) durant 45 

minuts, s’esbandeix amb el tampó de TAE 1x i es visualitzen els fragments d’ADN 

amb llum ultraviolada (UV) en un equip de captació d’imatge, Chemidoc (Bio-Rad, 

EUA), acoblat a un PC. Amb el programa Quantity One (Bio-Rad, EUA) s’obtenen 

imatges d’alta resolució que permeten detectar les bandes de DGGE, quantificar la 

seva intensitat i identificar la mateixa posició a través del gel. 

3.6 Biblioteques de clons 

Les biblioteques de clons, també anomenades biblioteques genètiques, es basen 

en el procés de la clonació molecular. La clonació molecular és el procés d’aïllar, 
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purificar i replicar fragments específics d’ADN (Brown, 2001). Es pot dividir en 

diferents passos (veure Figura 4): 

• Obtenció d’una molècula d’ADN recombinant. Un fragment d’ADN, que 

conté el gen ADNr 18S, s’insereix dins una molècula d’ADN circular, 

anomenada plasmidi, per produir la molècula d’ADN recombinant. 

• Transport cap a la cèl·lula hoste. El plasmidi actua com un vehicle que 

transporta el gen fins a l’hoste, que normalment és el bacteri Escherichia coli. 

• Multiplicació de la molècula d’ADN recombinant. Dins la cèl·lula hoste el 

plasmidi es multiplica, produint moltes còpies idèntiques al gen que porta. 

• Divisió de les cèl·lules hoste. Quan el bacteri Escherichia coli es divideix, les 

còpies de la molècula d’ADN recombinant passen a la descendència i es 

donen més replicacions del plasmidi. 

• Moltes divisions cel·lulars donen lloc a una colònia de clons. Després d’una 

divisió cel·lular es produeix un clon, idèntic a la cèl·lula hoste. Cada cèl·lula 

conté una o més còpies de la molècula d’ADN recombinant; ja es pot dir que 

el gen portat per la molècula recombinant està clonat. Quan es donen moltes 

divisions cel·lulars, s’obté una colònia amb tots els seus membres idèntics: 

una colònia de clons. 
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Per la construcció i anàlisi de les biblioteques genètiques de l’ADNr 18S es va 

seguir la metodologia descrita a Díez et al, 2001a. Després d’haver fet la PCR 

(veure apartat 3.4), els productes de PCR es netegen amb l’equip de purificació 

QIAGEN PCR (Qiagen, EUA) i són clonats amb l’equip de clonatge TOPO-TA 

(Invitrogen, EUA), seguint les recomanacions del fabricant. El producte clonat (és a 

dir, el nostre insert dintre del plasmidi) és introduït a les cèl·lules competents 

mitjançant transformació per xoc tèrmic. Un cop transformades, les cèl·lules es 

sembren en plaques amb medi sòlid LB-agar on també s’ha afegit l’antibiòtic 

kanamicina, i es deixen créixer a 37ºC tota la nit.  

Només creixeran les cèl·lules competents que hagin estat transformades. Les  

cèl·lules que contenen el plasmidi tenen incorporat un gen de resistència a 

l’antibiòtic kanamicina; en canvi, els hostes que no estiguin transformats (i no 

continguin el plasmidi), no tindran aquest gen i no podran créixer a les plaques. 

Figura 4: Creació d’una biblioteca de clons a partir de mostres ambientals. 
Modificat de Byron C. Crump, 2005 
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El nostre mètode de selecció de colònies positives consisteix en aprofitar el gen 

que expressa la ß-galactosidasa present al vector o plasmidi (veure Figura 5). Si el 

vector ha incorporat eficientment el nostre insert, aquest gen no es podrà 

expressar. A les plaques s’afegeix l’indicador X-gal que passa de color blanc a blau 

mitjançant l’acció de l’enzim ß-galactosidasa. Això permet diferenciar entre les 

colònies amb presència del nostre insert (les blanques) i les que no l’han incorporat 

(blaves). 

Les colònies blanques es transfereixen a una placa de 96 pous amb medi líquid 

LB i glicerol al 7% (que actua com a crioprotector), i després es guarda a -80ºC; es 

pot utilitzar successives vegades. 

Figura 5: Mètode de selecció de colònies mitjançant l’expressió de l’enzim β-
galactosidasa. A les colònies positives l’insert inhibeix l’enzim, evitant que l’indicador (X-
gal) viri de color i obtenint colònies blanques. 
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La presència de l’insert al gen ADNr 18S de les colònies es comprova fent una 

PCR amb els mateixos encebadors (EukA i EukB, descrits a Díez et al, 2001b), 

utilitzant-ne una petita alíquota com a mostra. 

3.7 Seqüenciació 

La seqüenciació és el procés de determinar l’ordre de les bases nitrogenades 

(adenina, A; timina, T;  citosina, C i guanina, G) d’un fragment d’ADN. Aquest 

mètode requereix una cadena simple d’ADN com a mostra, uns encebadors, un 

enzim polimerasa, nucleòtids marcats amb substàncies fluorescents que acaben 

l’elongació de la cadena d’ADN (dideoxinucleòtids o ddNTP). Hi ha quatre tipus 

de dideoxinucleòtids: ddATP, ddCTP, ddGTP i ddTTP; cada un d’ells es tenyeix 

d’un color diferent, i serà fluorescent a una longitud d’ona diferent. Els encebadors 

indicaran per quin punt s’ha de començar a obrir la cadena d’ADN. Posteriorment 

els nucleòtids (dNTP) començaran a incorporar-s’hi, fins que per últim un 

dideoxinucleòtid (ddNTP) amb substàncies fluorescents s’enganxa a la cadena i es 

para la reacció, obtenint diversos fragments d’ADN de diferents llargades. Aquests 

fragments s’han de separar mitjançant una tècnica anomenada electroforesi per 

capil·laritat, que consisteix en separar espècies iòniques (els fragments d’ADN) 

segons la seva càrrega i la seva força de fricció. Un cop els fragments són separats, 

es poden detectar els nucleòtids que els formen, obtenint així la seqüència d’ADN. 

La detecció es realitza amb aparells que mesuren la llum que emeten els ddNTP, 

que com ja s’ha dit, cada un d’ells emet en diferent longitud d’ona. D’aquesta 

manera, cada nucleòtid de la cadena es pot identificar amb un color, i s’obtenen 

gràfics (o cromatogrames) com els de la Figura 6. Mitjançant el programari 

corresponent, es poden veure les seqüències, comparar-les i editar-les. En el nostre 

cas, s’ha fet servir el programa informàtic 4Peaks. 
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Figura 6: Cromatograma del programa 4 Peaks, on cada pic de color correspon a la presència 
d’una base nitrogenada, indicada a sobre (adenina verda, timina vermella, citosina blava i 
guanina negra). A la finestra de la dreta hi ha la seqüència analitzada. En ambdues finestres, en 
groc, hi ha la mateixa part de la seqüència seleccionada. 

Modificada de: http://osx.iusethis.com/screenshot/4peaks.png 

 

Els productes de PCR de cada clon són purificats amb l’equip de purificació 

QIAquick (Qiagen, EUA) i quantificats en un gel d’agarosa. Posteriorment es 

procedeix a la reacció de seqüenciació, en què s’utilitzen entre 10 i 20 ng del 

producte de PCR purificat, l’encebador 528f, l’equip de seqüenciació Bigdye 

Terminator Cycle v2.0 (PE Biosystems, EUA) i un seqüenciador automàtic ABI 

PRISM model 377 v3.3 (PE Biosystems, EUA). 

3.8 Anàlisi de seqüències 

Les seqüències obtingudes es comparen amb una base de dades pública, 

utilitzant l’algoritme BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) (Altschul et al, 

1997) per determinar l’afiliació filogenètica (veure Figura 7).  

Aquesta eina, el BLAST, s’usa en bioinformàtica per comparar seqüències (ja 

siguin d’aminoàcids, de proteïnes o de nucleòtids, com és en aquest cas). Un 

registre BLAST permet comparar seqüències problema (la nostra) amb una base de 

dades de seqüències, i identificar quines s’assemblen més, dins un cert rang. Per a 
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poder-ho realitzar cal entrar a la pàgina web del NCBI , el National Center for 

Biotechnology Information, (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/), seleccionar 

l’opció de nucleòtid blast i apareix una finestra com la de la Figura 7, s’insereix la 

seqüència a comparar i s’apreta el botó BLAST. 

 

 

Figura 7: Finestra que permet introduir la nostra seqüència de nucleòtids (a la primera casella) i 
la compara amb les ja existents al servidor. National Center for Biotechnology Information. 

 

Un cop entrada la seqüència, apareix una taula amb el número d’accés, la 

descripció, la puntuació màxima, la cobertura de la seqüència problema, l’e-valor i 

la identitat màxima. El número d’accés és una identificació que té cada organisme 

a la base de dades pública. La descripció indica el nom de la seqüència. La 

puntuació màxima són els bits màxims que es poden obtenir. La cobertura de la 

seqüència és el percentatge de la meva seqüència que és coberta per la base de 

dades. L’e-valor és el nombre d’encerts que es trobarien per atzar en buscar una 

seqüència a la base de dades. Això implica que com més baix sigui l’e-valor, més 

significativa serà la seqüència parella trobada. La identitat màxima és el 

percentatge de similitud del tros de seqüència que comparo amb la base de dades. 

Amb aquests paràmetres es pot decidir l’organisme que correspon a la meva 

seqüència problema, però per a realitzar l’anàlisi dels clons, ens basarem en la 
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correspondència més propera (l’organisme més proper filogenèticament), el 

número d’accés, la similaritat (percentatge de bases nitrogenades que estan al 

mateix lloc en ambdues seqüències) i el grup filogenètic al que pertany cada clon. 

A partir d’aquests paràmetres, i amb l’ajuda del programa 4Peaks, es comparen 

les seqüències problema amb les de màxima similaritat de la base de dades. 
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Resultats 

4.1 DGGE 

La diversitat de PFH s’analitza, primerament, fent una DGGE de tots els 

enriquiments (amb dues rèpliques per a cada un d’ells), i amb la mostra O0 (que 

correspon a aigua de mar sense incubar) i se’n fa una fotografia. Aquesta, mostra 

les 11 mostres corregudes en un mateix gel, amb les bandes corresponents (veure 

Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anàlisi del gel dóna un total de 145 bandes repartides en 39 posicions 

diferents; el nombre de bandes per mostra varia entre 6 (M7) i 19 (O0 i O3), sent la 

mitjana de 13. Hi ha bandes que només es troben en un enriquiment, per exemple a 

19   19   19    12   12    6     6      14  14   12 12      Número de bandes 

Figura 8: Fotografies del mateix gel de DGGE per a cada enriquiment, amb les bandes marcades 
en verd (a) i sense marcar (b). La primera columna correspon a O0, després hi ha dues rèpliques 
de O3, L5, M7, R5 i P7, respectivament. Les lletres A i B indiquen de quina rèplica es tracta.  
 
A la figura 8a) es mostren en verd les bandes de cada línia, amb el seu número corresponent, fins 
a un total de 39 posicions diferents. A la figura 8b) es mostra la morfologia de les bandes. 

a) O0 OA3 OB3  LA5 LB5 MA7 MB7 RA5 RB5 PA7 PB7 b) O0  OA3  OB3 LA5 LB5 MA7 MB7 RA5 RB5 PA7 PB7 
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la mostra O0 hi ha 16 bandes úniques (la 3, 6, 10, 12, 16, 21, 23, 28, 31-35 i 37-39), a 

la M n’hi ha només una (la 36), a la P n’hi ha quatre (la 5, 17, 24 i 29), i les altres no 

en tenen. Alhora, també hi ha bandes on apareixen a totes les condicions, com són 

la 2 i la 14. 

A partir de la posició de les bandes i de la seva intensitat relativa, es construeix 

un dendrograma que mostra les semblances entre les diferents mostres (veure 

Figura 9). Està construït amb els algoritmes “Mètode de Ward” i “City-block 

(Manhattan) distances”, que són específics per a dades de diversitat.  

Al dendrograma s’hi pot veure com totes les rèpliques s’assemblen molt i estan 

agrupades juntes. Per altra banda, la mostra O0 està molt propera a les altres O i 

allunyada de la resta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Dendrograma calculat a 
partir de la intensitat relativa i de 
la presència de bandes a totes les 
mostres. 
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4.2  Biblioteques de clons 

Per obtenir informació filogenètica dels PFH, es realitzen biblioteques de clons 

a partir de l’ADNr 18S de cada un dels cinc enriquiments. Analitzant-les, trobem 

que a la biblioteca O3 hi ha 21 clons positius (veure Taula 1 i Taula 3 a l’Annex) 

que pertanyen a 11 organismes diferents, entre els quals 8 encara no s’han cultivat: 

M4_18BD7, UEPAC41p3, UEPAC48p3, NAMAKO-14, BL010320.6, CD8.15, 

G03N10 i E222. 

El percentatge de similaritat varia entre el 92 i el 100%, però la meitat dels clons 

es troben per sobre del 99%. La similaritat dóna idea de la semblança entre la 

seqüència del nostre clon amb les que hi ha a la base de dades pública. Com més 

elevat és el percentatge, més s’assemblen les dues seqüències i més probabilitat que 

el nostre organisme sigui com el de la base de dades. 

Els 21 clons estan compresos en cinc grups filogenètics: Prasinofícies, 

Crisofícies, Nous Alveolats II, Cercozous i Nous Estramenòpils Marins (MAST), 

sent les crisofícies el grup més abundant (veure Figura 10). MAST correspon a 

marine stramenopile, descrits per primera vegada per Massana et al, 2004a. 
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La biblioteca L5 conté 25 clons positius que corresponen a 11 organismes 

diferents (veure Taula 1 i Taula 3 a l’Annex). D’entre aquests, sis no han estat 

cultivats al laboratori: RA000907.57, C2-E018, IND60.8, UEPAC1p5, LG21-05 i 

E222. 

El percentatge de similaritat mínim és del 91,8%, mentre que el màxim és del 

99,9%. Cal dir que hi ha dues terceres parts d’organismes amb similaritats 

superiors al 99,0%. 

Els organismes d’aquesta biblioteca estan agrupats en 4 grups filogenètics: les 

crisofícies, els MAST (4, 7 i 8), les prasinofícies i les bolidofícies; sent les primeres el 

grup dominant (veure Figura 10). 
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Taula 1: Clons trobats a cada biblioteca, segons el grup filogenètic al que pertanyen. Entre 
parèntesi hi ha el nombre de clons diferents de cada categoria. En negreta apareixen els clons no 
cultivats. 

A la biblioteca M7 s’han trobat 20 clons positius corresponents a tres 

microorganismes diferents (veure Taula 1 i Taula 3 a l’Annex): Oikomonas sp. SA-

2.1, Paraphysomonas imperforata i Paraphysomonas foraminifera, tot i que bàsicament 

només hi ha Oikomonas. Tots tres han estat cultivats al laboratori. 

El percentatge de similaritat varia entre el 97,8 i el 100%, però la majoria 

d’organismes tenen similaritats superiors al 98%, i només dos clons superen el 99% 

de similaritat. 

En aquesta biblioteca, M7, tots els organismes pertanyen al mateix grup 

filogenètic: les crisofícies (veure Figura 10). 

La biblioteca R5 conté 14 clons positius corresponents a quatre organismes 

diferents (veure Taula 1 i Taula 3 a l’Annex): Paraphysomonas imperforata, P. 

foraminifera, IND60.8 i NOR46.20. Els dos últims encara no són cultivables al 

laboratori.  

 Total Crisofícia MAST Prasinofícia Bolidofícia 
Nou 

Alveolat 
II 

Cercozou 

O3 
21 (11) 
13 (8) 

16 (7) 
10 (6) 

1 (1) 
1 (1) 

2 (1) 
- 

- 
- 

1 (1) 
1 (1) 

1 (1) 
1 (1) 

L5 
25 (11) 

7 (6) 
20 (6) 
4 (3) 

3 (3) 
3 (3) 

1 (1) 
- 

1 (1) 
- 

- 
- 

- 
- 

M7 
20 (3) 

- 
20 (3) 

- 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

R5 
14 (4) 
2 (2) 

12 (2) 
- 

1 (1) 
1 (1) 

- 
- 

1 (1) 
1 (1) 

- 
- 

- 
- 

P7 
19 (5) 
1 (1) 

18 (4) 
- 

1 (1) 
1 (1) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
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El percentatge de similaritat en tots els casos és del 99%, concretament varia 

entre 99,2 i 99,9%. 

Paraphysomonas és una crisofícia, mentre que els altres dos clons no cultivables 

corresponen al grup filogenètic MAST-4 i a les bolidofícies, respectivament (veure 

Figura 10). 

A la biblioteca P7 s’han trobat 19 clons positius corresponents a 5 

microorganismes diferents (veure Taula 1 i Taula 3 a l’Annex): Paraphysomonas 

imperforata, P. foraminifera, Spumella 1006, Spumella JBA536 i el clon no cultivat 

BAQA232. Paraphysomonas domina aquesta biblioteca. 

El percentatge de similaritat varia entre 97,3 i 100%, però la majoria dels valors 

són superiors al 99%. 

El grup filogenètic majoritari és el de les crisofícies, però també es pot observar 

el grup dels MAST-1 (veure Figura 10). 

4.3 Índex de Shannon 

Ja s’ha obtingut la composició de picoflagel·lats heterotròfics (PFH) que hi ha a 

cada condició d’enriquiment, però per poder-los comparar entre sí cal saber la seva 

diversitat. Una manera és calculant l’índex de Shannon (Shannon, 1948) per a cada 

enriquiment (veure Taula 2), mitjançant la fórmula següent: 

 

on H’ és l’índex de Shannon, S és el número d’espècies (riquesa) de PFH i pi és 

l’abundància relativa de cada espècie, és a dir, la proporció de PFH d’una espècie 

respecte el total de PFH de la biblioteca. 
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Taula 2: Índexs de Shannon per a cada condició d’enriquiment (O, L, M, R i P) 

 

L’índex de Shannon s’usa per mesurar la biodiversitat. És un número positiu, i 

el màxim trobat és de 5 ó 6 en llocs on la diversitat és molt gran (boscos tropicals, 

barrera de corall). Aquest índex és major quan hi ha espècies úniques i/o quan hi 

ha més espècies diferents, és a dir, quan augmenta la riquesa d’espècies. 

 O L M R P 

Índex 

Shannon 
2,227 1,774 0,731 0,707 1,236 
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Discussió 

Tota tècnica molecular emprada presenta certes limitacions, però tant la DGGE 

com la PCR permeten determinar la diversitat.  Per exemple, una PCR comporta 

una sèrie de problemes metodològics (Von Wintzingerode et al, 1997) que poden 

canviar la concentració relativa dels productes de PCR: alguns grups filogenètics 

poden ser amplificats en major mesura, en detriment d’altres. I en una DGGE, hi 

ha poca informació de la seqüència (les bandes són curtes i variables) i poca 

resolució en la separació de bandes molt properes. Tot i això, la DGGE és útil per 

determinar l’afiliació filogenètica extensa, però inadequada si es vol un anàlisi 

precís. Tot i aquestes limitacions, el número de bandes obtingudes en l’anàlisi de la 

DGGE mostra la diversitat dels diferents microorganismes. 

Les biblioteques de clons s’han convertit en una tècnica molt utilitzada a l’hora 

d’analitzar la diversitat de microorganismes sense necessitat d’emprar mètodes de 

cultiu (Sogin 1989; Giovannoni et al, 2000; DeLong et al, 2001). Aquesta 

metodologia presenta l’avantatge que és relativament senzill amplificar, clonar i 

seqüenciar mostres ambientals. A més, les seqüències d’ADN mostren informació 

sobre la riquesa d’espècies, així com de la identitat dels diferents grups 

filogenètics; i posseeixen suficient variabilitat que permeten diferenciar entre grups 

filogenètics a nivell de gènere, tot i considerar només seqüències parcials. 

Per altra banda, tot i que les biblioteques de clons són efectives, també són 

costoses monetàriament i requereixen de molt temps per a realitzar-se. Alhora, hi 

ha una limitació pràctica del nombre de biblioteques que es volen dur a terme i 

seqüenciar. 
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Primer de tot cal dir que a la DGGE, les dues rèpliques de cada enriquiment (A 

i B) han sortit idèntiques (veure Figura 8), és a dir, no hi ha hagut problemes amb 

la tècnica. Un altre fet que indica aquesta redundància és el dendrograma de la 

Figura 9: cada rèplica d’un mateix enriquiment està a la mateixa distància, i 

s’assembla més a aquesta que a cap altre enriquiment. Per tant, a partir d’ara es 

consideraran com una sola mostra sense tenir en compte les rèpliques. 

Hi ha dues bandes presents a totes les condicions, que indiquen que el fet 

d’incubar no malmet els organismes, i que aquests es mantenen en l’hàbitat 

artificial semblant al seu que se’ls hi ha proporcionat. 

La diversitat a l’enriquiment O és alta, ja que aquest mostra el màxim de 

bandes de DGGE (19 bandes) (veure Figura 8), el seu índex de Shannon és el més 

elevat (2,227) (veure Taula 2) i és on hi ha més grups filogenètics diferents (veure 

Figura 10). Per altra banda, a mesura que augmenta la concentració de matèria 

orgànica disminueix la diversitat. Es pot veure comparant els enriquiments L i M. 

L’M té més matèria orgànica i menor nombre de bandes de DGGE (veure Figura 8), 

un índex de Shannon menor (0,731 enfront de 1,774 de l’L) (veure Taula 2) i només 

està format per un grup filogenètic (veure Figura 10).  

La disminució de diversitat de PFH en presència de matèria orgànica afegida, al 

nostre experiment, és un exemple del que s’anomena biaix de cultiu. En addicionar 

nutrients, els bacteris poden créixer molt i ràpidament, fent que puguin assolir 

mides més grans que al medi natural. D’aquesta manera, els seus depredadors, els 

petits flagel·lats, no poden consumir-los; només ho podran fer els més grans, per 

tant, variarà la composició de les mostres naturals (Giovannoni, 1990; Lim et al, 

1999). 
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També es pot observar com preval la concentració enfront del tipus de matèria 

orgànica amb els índex de Shannon (veure Taula 2), on els enriquiments M i R 

tenen un índex molt semblant (al voltant de 0,7) i tenen un 1% d’extracte de llevat i 

d’arròs, respectivament. A més a més, els enriquiments L i M (ambdós amb 

extracte de llevat) tenen índexs més diferents: 1,774 i 0,731, respectivament. 

Per altra banda, veiem que a l’enriquiment O0 s’hi presenten la majoria de les 

bandes de DGGE úniques (són aquelles que només es troben en una mostra), 

concretament n’hi ha 16, mentre que a les altres pràcticament no n’hi ha. Això 

indica que el fet d’incubar aigua marina durant uns dies, encara que sigui sense 

afegir matèria orgànica (com a l’enriquiment O), altera la composició de flagel·lats 

que hi podria haver a les mostres. 

A mesura que augmenta la concentració de matèria orgànica, augmenta la 

presència de Paraphisomonas, sobretot P. imperforata (veure Taula 1 a l’annex), 

podent arribar fins al 98% de picoflagel·lats, però representa menys d’un 1% dels 

PFH als ecosistemes naturals (Díez et al, 2001a). És a dir, el biaix dels medis de 

cultiu explica perquè els flagel·lats heterotròfics cultivats són escassos a les mostres 

moleculars (tenen baixa abundància in situ) i perquè aquestes mostres recullen 

organismes no cultivats. Un exemple d’aquest biaix s’obté quan es cultiva amb 

extracte de llevat, els bacteris augmenten la seva abundància en dos ordres de 

magnitud, i poden arribar fins a 108 cèl·lules/ml (Massana et al, 2006a). Si hi ha un 

biaix en els bacteris, també hi serà per als seus consumidors: els flagel·lats. 

Observant els clons trobats a cada biblioteca (veure Taula 1 a l’annex) es veu 

que hi ha més flagel·lats no cultivats a l’enriquiment O (12 clons) que a cap altra 

biblioteca. També s’han trobat resultats semblants en d’altres estudis recents 

(Moon-van der Staay et al, 2001; Countway et al, 2005; Massana et al, 2006a i b;), 



38 

 

que indiquen que al picoplàncton hi ha organismes que representen noves línies 

filogenètiques o encara no descrites; alguns dels quals podrien correspondre als 

clons no cultivats que s’han trobat a les nostres biblioteques. 

Analitzem, ara, els diferents grups d’organismes trobats a cada biblioteca. 

Les crisofícies són un grup d’organismes que conté flagel·lats fototròfics, 

mixotròfics i heterotròfics, de gran diversitat, i que tan poden ser cultivades com 

no cultivades. 

Un fet important és la dominància d’aquestes crisofícies en tots els 

enriquiments (veure Figura 10), amb un mínim del 76% (biblioteca O) fins a arribar 

al 100% (biblioteca M) de presència dins els PFH. En altres estudis de la zona de 

Blanes (Massana et al, 2006a i b; Massana et al, 2004b) no és així: dominen els 

MAST, els nous alveolats i en menor mesura es troben les crisofícies. Hi ha dues 

hipòtesis que podrien explicar aquest fet. Per una banda, una entrada d’aigua 

dolça i sediments del riu Tordera, aportant nutrients al mar; i per altra banda, una 

entrada d’aigua oceànica (rica en nutrients i de salinitat elevada) a través del canó 

de Blanes. En ambdós casos hi hauria una aportació extra de matèria orgànica a la 

zona d’estudi. Les crisofícies, tot i ser organismes d’ambients oligotròfics, poden 

viure en concentracions més altes de nutrients que els MAST (Pringsheim, 1952), 

per tant, dominaran les crisofícies enfront dels altres organismes (MAST i nous 

alveolats). 

Els MAST són un altre grup d’organismes amb importància dins les 

biblioteques analitzades (veure Taula 1 a l’annex). Considerant la seva relativa 

abundància, els MAST podrien ser els responsables del 10% de la remineralització 

de nutrients de les àrees superiors dels oceans (Massana et al, 2006b). A més a més, 
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també tenen un paper clau en les xarxes tròfiques com a consumidors de bacteris i 

com a aliment de zooplàncton més gran (Massana et al, 2004b).  

En totes les biblioteques apareixen (amb excepció de la M); però no tots els 

MAST hi són presents (hi ha fins a 12 línies filogenètiques diferents), sinó que 

només apareixen els MAST-1, 4, 7 i 8. Els MAST-1, 4 i 7 representen el 74% de tots 

els MAST (hem trobat els més abundants) i corresponen a organismes encara no 

cultivats, amb distribucions globals, trobats tan a mar obert com en ambients 

costaners i abundàncies significatives a tots els mars i oceans (Massana et al, 2004; 

2006a i b). La seva presència és menor que en altres estudis (Massana et al, 2004; 

2006a i b), per les dues possibles hipòtesis comentades anteriorment. 

Les prasinofícies són algues verdes primitives (Moon-van der Staay et al, 2001) 

que no s’haurien de trobar a les nostres biblioteques perquè no poden viure sense 

la seva font principal d’energia: la llum. I les nostres mostres s’han incubat a la 

foscor, inhibint el creixement d’aquests organismes, per tant, la seva presència és 

accidental. 
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Conclusions 

La diversitat de PFH és alta a l’enriquiment O, sobretot a l’aigua sense incubar 

(O0), i va disminuint a mesura que augmenta la concentració de matèria orgànica 

afegida, independentment del tipus d’extracte de què es tracti (llevat o arròs). 

El biaix de cultiu és important: es detecta un augment d’organismes cultivables 

en presència de matèria orgànica afegida (enriquiments M, L, R i P) ; i se’n detecten 

més de no cultivats quan no n’hi ha (O). 

La incubació d’aigua marina en fosc altera la composició de microorganismes 

de la comunitat.  

La dominància de crisofícies en detriment dels MAST es deu a l’entrada d’aigua 

oceànica rica en nutrients a través del canó de Blanes. 

L’aparició d’organismes fototròfics com les prasinofícies és accidental. 

Els enriquiments ajuden a descobrir les propietats biològiques i els 

requeriments de creixement, i poden ser utilitzats com a primers passos en d’altres 

intents de cultivar organismes no cultivats fins ara, però no serà possible 

determinar el paper ecològic dels organismes desconeguts fins que no hi hagi més 

seqüències ambientals analitzades, ja que la gran diversitat de PFH ha d’anar 

lligada a un gran ventall de rols funcionals, i és necessària més investigació per 

aconseguir-ho. 
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Paraules clau 

ADN: material genètic que contenen totes les cèl·lules. Està format per dues 

cadenes enrotllades en forma de doble hèlix. 

Bucle microbià: cicle en el qual el carboni orgànic dissolt dels ecosistemes marins 

és reintroduït a la xarxa tròfica mitjançant el consum de bacteris per part dels 

flagel·lats. 

Clonació molecular: aïllament i incorporació d’un fragment d’ADN dins un vector 

en el qual pot replicar-se. 

Desnaturalització: destrucció irreversible d’una macromolècula, per exemple la 

destrucció d’una proteïna per efecte de la calor. 

DGGE (electroforesi en gel amb gradient de desnaturalització): tècnica de 

rastreig molecular que consisteix en la separació de les dobles cadenes de 

l’ADN en funció del seu punt de desnaturalització. 

Diversitat: variabilitat d'organismes vius de qualsevol font, inclosos, els 

ecosistemes terrestres i marins i altres ecosistemes aquàtics i els complexes 

ecològics dels que formen part; comprèn la diversitat dins de cada espècie, 

entre les espècies i dels ecosistemes. 

Enriquiment: utilització de medis de cultiu i condicions d’incubació selectius per 

aïllar microorganismes directament de mostres naturals. 

Eucariota: cèl·lula o organisme que conté, a més d’altres orgànuls, un nucli 

veritable envoltat per una membrana unitària. Els protists són unicel·lulars, 

mentre que animals, plantes i fongs són pluricel·lulars. 



50 

 

Nucleòtid: unitat monomèrica d’àcid nucleic, que consta d’un sucre, un fosfat i 

una base nitrogenada . Habitualment, la base és una purina (adenina i guanina) 

o una pirimidina (timina i citosina), i el sucre acostuma a ser desoxiribosa o 

ribosa. 

Oligotròfic: hàbitat en el qual els nutrients estan en baixes concentracions. 

PCR (Reacció en cadena de la polimerasa): mètode utilitzat per amplificar una 

seqüència específica d’ADN, mitjançant cicles repetits de síntesi, utilitzant 

encebadors específics i la DNA polimerasa. 

PFH (Picoflagel·lat heterotròfic): microorganisme eucariota heterotròfic d’entre 0,2 

i 3 µm de diàmetre, amb mínim un flagel, que s’alimenta de bacteris. 

Plàncton: conjunt d’organismes de diferents mides, metabolismes i taxonomies 

que viuen en suspensió a la columna d’aigua marina, i no tenen capacitat de 

nedar activament. Si són autòtrofs (amb capacitat fotosintètica) s’anomenen 

fitoplàncton; si són heteròtrofs (s’alimenten de fitoplàncton o d’altres 

organismes) reben el nom de zooplàncton. 

Procariota: cèl·lula o organisme que li manca un nucli i altres orgànuls envoltats 

d’una membrana, generalment amb el seu ADN en una única molècula circular. 

La majoria són unicel·lulars, però alguns poden ser pluricel·lulars. 

Replicar: síntetitzar ADN nou utilitzant una cadena d’ADN com a motlle. 

Riquesa d’espècies: és una mesura de la diversitat, on simplement es 

comptabilitzen el número d’espècies diferents en una determinada àrea. 

Vector de clonació: element genètic dins el qual els gens es poden recombinar i 

replicar. 
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Acrònims 
A: Adenina 

ADN: Àcid Desoxiribonucleic 

ADNr: Àcid Desoxiribonucleic ribosòmic 

ARN: Àcid Ribonucleic 

BLAST: Basic Local Alignment Search Tool 

C:  Citosina 

DGGE: Denaturing Gradient Gel Electrophoresis. Electroforesi en gel amb 

gradient de desnaturalització 

ddNTP: Dideoxinucleòtid Tri Fosfat 

dNTP: Desoxinucleòtid Tri Fosfat 

G: Guanina 

NCBI: National Center for Biotechnology Information 

OMBB: Observatori Microbià de la Badia de Blanes 

PCR: Polimerasa Chain Reaction. Reacció en cadena de la polimerasa 

PFH: Picoflagel·lat Heterotròfic 

T: Timina 
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Pressupost 

En sumar tots els costos (veure Taula 3), s’obté un resultat final d’ 13.161 €. És el 

que ha costat realitzar aquest projecte. 

Tipus de cost Descripció Quantitat Preu per unitat 
Cost 
total 

Hores de feina 
al laboratori, cerca 

d’informació, 
redacció, ... 

370 h 10 €/h 3.700 € 

10 Extraccions 
d’ADN 

10 €/extracció 100 € 

911 reaccions 
de PCR 

7 €/PCR 6.377 € 

32 Gels 
d’agarosa 

8 €/gel 256 € 

118 Reaccions 
de 

seqüenciació  
8 €/seqüenciació  944 € 

5 Biblioteques 60€/biblioteca 300 € 

Material de 
laboratori 

tubs, plaques, 
pipetes, reactius, ... 

11 DGGE 18 €/DGGE 198 € 

Material de 
papereria 

fotocòpies, 
impressions, CD’s ... 

500 fulls 
3 CD 

4 €/paquet 
0,90 €/CD 

4 € 
2,70 € 

Desplaçaments 
targetes de transport 

públic 
12 T-10 d’una 
zona (60 dies) 

6,90 €/targeta 82,80 € 

Amortització 
de capital 

telèfon, llum, 
ordinadors, 

maquinària de 
laboratori, etc. 

 
10% del total de 
costos anteriors 

1.196,4 € 

Taula 3: Especificació dels costos de realització d’aquest projecte 
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 Programació 

Aquest projecte es va començar a principis del mes de novembre del 2006 

(veure Taula 4), i s’ha acabat a finals de setembre del 2007. S’ha de tenir en compte 

que durant els mesos de febrer i juny del 2007 aquest ha estat aturat, fet que suposa 

un total de 9 mesos de realització del projecte. 

 Anàlisi al 

laboratori 

Anàlisi dels 

resultats 

Cerca i lectura 

d’informació 

Redacció de la 

memòria 

Novembre 2006     

Desembre  2006     

Gener 2007     

Febrer 2007     

Març 2007     

Abril 2007     

Maig 2007     

Juny 2007     

Juliol 2007     

Agost 2007     

Setembre 2007     

Taula 4: Especificació de les feines dutes a terme per a l’elaboració d’aquest projecte. 
En gris es marquen els mesos en què s’ha realitzat l’activitat corresponent.  
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 Annex 
 

Taula 3: Correspondència més propera dels clons positius trobats a les biblioteques O3, L5, M7, 

R5 i P7, indicant el número d’accés, el percentatge de similaritat i el grup filogenètic al que 

pertanyen. 

Clon 
Correspondència 
més propera 

Número 
d’accés 

Percentatge 
similaritat 

Grup filogenètic 

O3.01 Bathycoccus prasinos AY425315 99,9 % Prasinofícia 

O3.02 Uncultured marine eukaryote clone M4_18BD7 DQ103782 98,4 % Crisofícia 

O3.03 Bathycoccus prasinos AY425315 99,9 % Prasinofícia 

O3.04 Uncultured marine eukaryote clone UEPAC41p3 AY129042 100 % Nou alveolat II 

O3.05 Uncultured eukaryote isolate E222 AY256286 98,6 % Crisofícia 

O3.06 Spumella like flagellate JBAS36 AY651079 95,9 % Crisofícia 

O3.07 
Uncultured eukaryote gene for SSU, 
partialsequence, clone: NAMAKO-14 

AB252754 97,4 % Cercozou 

O3.08 Uncultured eukaryote clone BL010320.6 AY381207 99,3 % MAST-7 

O3.09 Uncultured marine eukaryote clone CD8.15 DQ647516 99,4 % Crisofícia 

O3.10 Spumella like flagellate JBAS36 AY651079 95,9% Crisofícia 

O3.13 Spumella like flagellate JBAS36 AY651079 93,0 % Crisofícia 

O3.14 Spumella like flagellate JBAS36 AY651079 92,6 % Crisofícia 

O3.15 Uncultured marine eukaryote clone G03N10 EF172970 98,0 % Crisofícia 

O3.16 Uncultured marine eukaryote clone G03N10 EF172970 99,6 % Crisofícia 

O3.17 Uncultured eukaryote isolate E222 AY256286 96,5 % Crisofícia 

O3.18 Paraphisomonas imperforata AF109323 97,5 % Crisofícia 

O3.19 Uncultured eukaryote isolate E222 AY256286 95,8 % Crisofícia 

O3.20 Uncultured marine eukaryote clone G03N10 EF172970 99,4 % Crisofícia 

O3.22 Uncultured marine eukaryote clone UEPAC48p3 AY129063 96,8 % Crisofícia 

O3.23 Paraphisomonas imperforata AF109323 99,5 % Crisofícia 

O3.24 Uncultured marine eukaryote clone G03N10 EF172970 99,6 % Crisofícia 

     

L5.01 Paraphysomonas imperforata AF109323 99,3 % Crisofícia 

L5.02 Paraphysomonas imperforata AF109323 97,3 % Crisofícia 

L5.03 Paraphysomonas imperforata AF109323 99,2 % Crisofícia 

L5.05 Paraphysomonas foraminifera AF174376 99,4 % Crisofícia 

L5.06 Spumella like flagellate JBAS36 AY651079 96,1 % Crisofícia 

L5.07 Paraphysomonas imperforata AF109323 99,8 % Crisofícia 

L5.08 Uncultured stramenopile RA000907.57 AY295520 99,9 % MAST-8 

L5.09 Uncultured eukaryote isolate C2-E018 AY046808 99,7 % Crisofícia 

L5.10 Paraphysomonas imperforata AF109323 99,9 % Crisofícia 

L5.11 Spumella like flagellate JBAS36 AY651079 96,0 % Crisofícia 

L5.12 Paraphysomonas imperforata AF109323 99,3 % Crisofícia 

L5.13 Uncultured marine eukaryote clone IND 60.8 DQ234593 99,9 % MAST-4 

L5.14 Uncultured marin eukaryote clone UEPAClp5 AY129067 99,6 % MAST-7 

L5.15 Paraphysomonas imperforata AF109323 99,8 % Crisofícia 
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L5.16 Pterosperma cristatum AJ010407 91,8 % Prasinofícia 

L5.18 Paraphysomonas imperforata AF109323 99,3 % Crisofícia 

L5.19 Paraphysomonas imperforata AF109323 99,5 % Crisofícia 

L5.20 Bolidomonas pacifica AF123595 94,9 % Bolidofícia 

L5.21 Uncultured freshwater eukaryote clone LG21-05 AY919756 95,4 % Crisofícia 

L5.22 Uncultured eukaryote isolate E222 AY256286 98,6 % Crisofícia 

L5.23 Uncultured eukaryote isolate E222 AY256286 98,6 % Crisofícia 

L5.24 Paraphysomonas imperforata AF109323 99,5 % Crisofícia 

L5.25 Paraphysomonas imperforata AF109323 99,3 % Crisofícia 

L5.26 Paraphysomonas imperforata AF109323 99,9 % Crisofícia 

L5.27 Paraphysomonas imperforata AF109323 99,5 % Crisofícia 

     

M7.01 Oikomonas sp. SA-2.1 AY520450 98,2 % Crisofícia 

M7.02 Oikomonas sp. SA-2.1 AY520450 98,0 % Crisofícia 

M7.03 Paraphysomonas imperforata AF109323 99,5 % Crisofícia 

M7.04 Oikomonas sp. SA-2.1 AY520450 98,2 % Crisofícia 

M7.05 Oikomonas sp. SA-2.1 AY520450 98,0 % Crisofícia 

M7.06 Paraphysomonas foraminifera AF174376 98,2 % Crisofícia 

M7.07 Oikomonas sp. SA-2.1 AY520450 98,0 % Crisofícia 

M7.08 Paraphysomonas imperforata AF109323 100 % Crisofícia 

M7.09 Oikomonas sp. SA-2.1 AY520450 98,1 % Crisofícia 

M7.10 Paraphysomonas foraminifera AF174379 97,8 % Crisofícia 

M7.11 Oikomonas sp. SA-2.1 AY520450 97,8 % Crisofícia 

M7.12 Oikomonas sp. SA-2.1 AY520450 97,8 % Crisofícia 

M7.13 Paraphysomonas imperforata AF109323 98,6 % Crisofícia 

M7.15 Oikomonas sp. SA-2.1 AY520450 98,2 % Crisofícia 

M7.16 Oikomonas sp. SA-2.1 AY520450 98,2 % Crisofícia 

M7.17 Oikomonas sp. SA-2.1 AY520450 98,0 % Crisofícia 

M7.18 Oikomonas sp. SA-2.1 AY520450 98,2 % Crisofícia 

M7.19 Oikomonas sp. SA-2.1 AY520450 98,2 % Crisofícia 

M7.20 Oikomonas sp. SA-2.1 AY520450 98,2 % Crisofícia 

M7.21 Oikomonas sp. SA-2.1 AY520450 98,2 % Crisofícia 

     

R5.01 Paraphysomonas imperforata AF109323 99,8 % Crisofícia 

R5.02 Paraphysomonas foraminifera AF174376 99,2 % Crisofícia 

R5.03 Paraphysomonas foraminifera AF174376 99,3 % Crisofícia 

R5.04 Paraphysomonas imperforata AF109323 99,9 % Crisofícia 

R5.06 Paraphysomonas imperforata AF109323 99,9 % Crisofícia 

R5.07 Uncultured marine eukaryote clone IND 60.8 DQ234593 99,6 % MAST-4 

R5.08 Paraphysomonas imperforata AF109323 99,5 % Crisofícia 

R5.09 Paraphysomonas imperforata AF109323 99,6 % Crisofícia 

R5.10 Paraphysomonas imperforata AF109323 99,3 % Crisofícia 

R5.11 Paraphysomonas imperforata AF109323 99,9 % Crisofícia 

R5.12 Paraphysomonas imperforata AF109323 99,9 % Crisofícia 

R5.13 Paraphysomonas imperforata AF109323 99,2 % Crisofícia 

R5.16 Paraphysomonas imperforata AF109323 99,6 % Crisofícia 

R5.17 Uncultured marine eukaryote clone NOR46.20 DQ062509 99,4 % Bolidofícia 
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P7.3 Paraphisomonas foraminifera AF174376 99,6 % Crisofícia 

P7.5 Paraphisomonas foraminifera AF174376 98,5 % Crisofícia 

P7.6 Paraphisomonas foraminifera AF174376 99,8 % Crisofícia 

P7.7 Paraphisomonas foraminifera AF174376 99,4 % Crisofícia 

P7.8 Paraphisomonas foraminifera AF174376 99,6 % Crisofícia 

P7.9 Paraphisomonas foraminifera AF174376 99,6 % Crisofícia 

P7.10 Paraphisomonas foraminifera AF174376 99,6 % Crisofícia 

P7.11 Spumella like flagellate 1006 DQ388558 100 % Crisofícia 

P7.12 Paraphisomonas imperforata AF109323 100 % Crisofícia 

P7.13 Paraphisomonas foraminifera AF174385 99,4 % Crisofícia 

P7.15 Uncultured stramenopile clone BAQA232 AF372760 99,8 % MAST-1 

P7.17 Spumella like flagellate 1006 DQ388558 99,9 % Crisofícia 

P7.18 Paraphisomonas foraminifera AF174385 98,6 % Crisofícia 

P7.20 Paraphisomonas imperforata AF109323 99,9 % Crisofícia 

P7.21 Paraphisomonas imperforata AF109323 99,8 % Crisofícia 

P7.22 Paraphisomonas foraminifera AF174385 99,4 % Crisofícia 

P7.23 Paraphisomonas imperforata AF109323 99,4 % Crisofícia 

P7.24 Spumella like flagellate JBA536 AY651079 97,3 % Crisofícia 

P7.25 Paraphisomonas imperforata AF109323 100 % Crisofícia 

 


