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Principals rols des del punt de vista ambiental 

“VÍCTIMA”  

Els contaminants 

originats per l’activitat 

humana (metalls pesants, 

hidrocarburs aromàtics 

policíclics – PAHs, etc.) i 

els canvis en les 

condicions ambientals 

(temperatura, pH, etc.) els 

afecten negativament 

 

 

Efectes sobre la cèl·lula 

individual (p.Ex. 

fotosíntesi) i sobre la 

població de microalgues 

(biodiversitat). Això 

afecta, entre altres, a la 

producció primària, base 

de les xarxes tròfiques, i 

l’equilibri de l’ecosistema. 

Microalga: tot un món en una paraula 

Rols ambientals de les 

microalgues 

“AGRESSOR” 

Algunes espècies, i/o en 

algunes condicions 

ambientals concretes, 

poden proliferar (“bloom”, 

donant lloc a 

eutrofitzacions, danys a 

estructures aquàtiques o 

aparells de pesca, etc.) i/o 

produint compostos 

tòxics (cianotoxines, 

toxines marines, aldehids 

poliinsaturats). 

 

 

Efectes sobre l’economia 

(aqüicultura, turisme) i la 

salut pública. 

GRÀFIC O IMATGE 
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Anabaena sp. Microcystis sp. Dinophysis sp. Asterionellopsis glacialis  

Imatges de Synechococcus 

nodulans, Thalassiosira 

anguste-lineata i 

Asterionellopsis glacialis 

cedides per Karl Bruun. Imatge 

d’Oceanospirillum sp. 

obtinguda de Terasaki (1979). 

Imatges d’AlgaeBase 

(http://www.algaebase.org/): 

Noctiluca scintillans de Robin 

Raine i Ethmodiscus sp. de 

Manuela Maranhão i Manfred 

Kaufman. 

CIANOBACTERS DINOFLAGEL·LATS DIATOMEES 

Diagrama il·lustratiu dels dos principals rols de les 

microalgues en el context de l’anàlisi i gestió ambiental.  

 

 

Un rol no exclou l’altre 
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Per exemple, la diferència de mides entre les microalgues 

equivalen a la diferència que hi ha entre una persona de 1,7 m i 

una muntanya de 6.800 m. 

En parlar de microalgues ens referim 

principalment a tres grups: cianobacteris, 

diatomees i dinoflagel·lats. Són organismes 

unicel·lulars amb característiques molt diferents, 

que inclouen procariotes i eucariotes (sense o 

amb nucli definit respectivament); organismes 

autòtrofs (capaços de nodrir-se tan sols de 

substàncies inorgàniques) i altres amb diferents 

graus de mixotrofia (capaços d’obtenir energia a 

partir de fotosíntesi o a partir d’éssers vius); 

cèl·lules individuals i colònies; mòbils o 

immòbils; planctònics i bentònics (que viuen al 

fons del mar); simbionts i paràsits; amb cicles 

de vida sexuals i asexuals (molts cops 

alternats); cists de resistència; etc. 
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http://www.algaebase.org/


Per mantenir la seva població... 

Com les estudiem? 

Els contaminants poden afectar a la capacitat de 

proliferació de les microalgues. Un efecte advers 

evident és la inhibició del creixement de cultius 

de microalgues. Aquest és un dels assajos més 

utilitzats en ecotoxicologia, i un dels acceptats 

normativament per a determinar la toxicitat d’una 

mostra o compost. 

 

L’assaig d’inhibició del creixement ha 

canviat essencialment poc des de la seva 

estandardització als anys 80. Millores com 

l’ús de plaques permeten la miniaturització, 

l’ús de menys quantitat de reactius i 

mostres i fer més rèpliques. 

Aprofitant les semblances i recordant les diferències... 
L’assaig es fonamenta en les semblances entre microalgues (creixement autòtrof, cicle de vida, mida...) però ha de tenir en compte les diferències 

entre grups i espècies (temps de creixement, taxa de divisió, sensibilitat a contaminants...) 

Placa de 96 pouets on s’han exposat microalgues 

(R. subcapitata) a mostres, i s’han fixat amb lugol 

després del temps d’exposició estipulat. 

Fluorescència i absorbància 

per a quantificar el 

creixement. 

 

La fluorescència de la 

clorofil·la i l'absorbància 

d'una mostra són mesures 

indirectes de la densitat de 

cèl·lules. 

Altres mesures indirectes 

Pulse Amplitude Modulation 

fluorometer (PAM) per a la 

toxicitat. 

 

Certs contaminants afecten 

parts molt concretes de l’aparell 

fotosintètic. Així, el PAM, una 

tècnica que mesura una sèrie 

de paràmetres lumínics 

relacionats amb la fotosíntesi, 

permet detectar els efectes del 

contaminant en pocs minuts.  

Aquests tests donen 

informació 

complementària 

sobre la toxicitat, en 

avaluar-la a diferents 

nivells biològics i 

temps. 
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MALGARES 

Exploring the feasibility of 

microalgae-based 

pollutant detection kits 

Els assajos es fan durant la 

fase exponencial, que és quan 

la taxa de divisió és màxima 

Els cultius es divideixen en grups que 

s’exposaran, durant un temps limitat 

(mínim 48 h, màxim 96 h), a la mostra o 

compost en qüestió, o seran els controls 

Un dels molts mètodes de 

quantificació de 

microalgues és el 

recompte a la càmara 

Neubauer 

Exemple de resultats obtinguts amb dues espècies 

de microalgues exposades a arsènic (As). 

S’observa una disminució en la concentració de 

cèl·lules a mesura que augmenta la concentració 

d’As, molt més marcada en el cas de N. pelliculosa 

Assaig d’inhibició del creixement 

Fem créixer les microalgues en condicions controlades 
Observem el creixement al llarg del temps. Es fixa amb lugol les diferents 

mostres a diferents temps per aturar el creixement i fer una foto “fixa”, així, es 

passarà a fer el recompte d’individus i reconstruir la corba de creixement. 



Per controlar els seus efectes nocius... 

Com ho fem?  

El mètode utilitzat pels 

programes de vigilància es 

basen en el mètode Utermöhl, 

que consisteix a fixar les 

mostres d’aigua amb formol o 

lugol, deixar-les sedimentar 

durant 24-48h en cambres 

calibrades (imatges superiors) 

i identificar i contar les 

diferents espècies al 

microscopi òptic (imatge 

inferior). 

Mètodes de detecció i quantificació 

  

Els dinoflagel·lats tòxics formen part de les 

comunitats de microalgues naturals, 

normalment en concentracions molt baixes. 

En condicions favorables, la seva proliferació 

o bloom, conegut com a Harmful Algal 

Bloom (HAB) o marea roja, representa un 

risc per a la salut pública, ja que les toxines 

que produeixen s’acumulen en organismes 

marins filtradors de consum humà, com 

musclos i ostrons.  
 

Formen part de les 

poblacions naturals de les 

costes de Catalunya espècies 

amb capacitat de produir 

toxines paralitzants, 

amnèsiques i diarreiques.  

INCONVENIENTS 

No totes les espècies de 

microalgues tòxiques, 

presenten diferències 

clares al microscopi 

òptic respecte les no 

tòxiques. El nombre de 

mostres que es poden 

analitzar és molt limitat, i 

hi ha retard entre el 

mostreig i el resultat. 

Seqüències de diferents gens estan 

públicament disponibles en GenBank i 

altres bases de dades. Les tècniques de 

biologia molecular, fonamentades en la 

còpia de les seqüències d’ADN/ARN 

mitjançant la Polymerase Chain Reaction 

(PCR), han avançat molt en els darrers 

anys.  

Les tècniques de Next-Generation 

Sequencing (NGS) permeten separar i 

copiar individualment cada seqüència d’una 

mostra sense haver de separar prèviament 

els individus/cèl·lules que les contenen. 

Tenen un gran potencial en la identificació 

i quantificació de microalgues. 

Next-Generation Sequencing 

Aproximació normalment utilitzada (requadre daurat) i comparativa entre 

la limitació del mètode Sanger i el potencial de Next-Generation 

Sequencing, en l’ús d’aquestes tècniques moleculars per a l’anàlisi de 

mostres de camp amb microalgues. 

Alexandrium minutum, productor 

de toxines paralitzants 

Alexandrium taylori, productor 

de toxines paralitzants  
Dinophsyis acuta, productor 

de toxines diarreiques 

Gambierdiscus sp., productor 

de toxines ciguatèriques (risc 

emergent a Europa) 

 

Projecte TECSPR14-2-0012 

ALEXNEXT 

Alexandrium sp. analysis by Next Generation Sequencing 

Els dinoflagel·lats tòxics marins  


