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Abstract 
 
 
Ostreopsis cf. ovata is an epiphytic/benthic dinoflagellate that produces powerfully toxins 

(playtoxin and ovatotoxins). Blooms of this dinoflagellate seems to be increasing in 

frequency and geographic distribution, being noticed in the Mediterranean Sea those last 

years. Nowadays, O. ovata is considered an important toxic species because its important 

effects on human health and mortalities of some marine organisms that play important 

ecological roles such as Paracentrotus lividus. 

 

The aim of this study is to evaluate the effects of nitrogen (N) and phosphorous (P) in 

different concentrations on cell growth, cell size and toxin production of an O. cf ovata 

strain isolated from the North-West Mediterranean Sea (Catalonia). The approaching 

used in this work was based on the comparison between four different treatments: one 

under high availability of nutrients and high N:P ratio (f/2), one in Redfield ratio (f/10), 

one under low phosphorous concentration (-P) and the last one under low nutrient limited 

conditions (-N). 

 

Our hypothesis was that a different availability of nutrients (N & P) would differently and 

importantly affect the physiological and chemical conditions of the four strains we 

designed for our study. A large supply of nutrients and a mismatch in the N:P ratio will 

lead to a rapid cell growth; but low nutrient availability seems to show increased toxin 

production. Also, different nutrient availability seems to show different survival 

strategies (cyst induction), indicated by changes in cell size and shape. 

 

We show that Ostreopsis blooms seems to be closely related to nutrient availability. 

Although the results of this work cannot be regarded as completely conclusive, they can 

serve for a broader consideration on the effect of nutrient ratio and nutrients availability 

in the development of these problematic blooms generated by O. cf ovata. 
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1. Introducció. 

 

Des de ja fa unes quantes dècades, és conegut que l’home està exercint una forta pressió 

cap a tot un seguit d’ecosistemes actualment molt vulnerables, entenent aquests com a 

subconjunts del sistema econòmic aptes per a esser explotats i maltractats (Chiffel & 

Dalmaso, 2013). Un d’aquests sistemes tant malmesos avui en dia és l’ecosistema 

costaner, una zona altament alterada i modificada per l’activitat humana. En concret i 

entrant més en detall, les costes de la mar Mediterrània han patit una enorme 

transformació d’origen antròpic degut a les construccions i alteracions que ha estat 

suportant al llarg del segle XX i XXI (Martí & Ponce, 2011). L'alta massificació de les 

costes nord occidentals del mar Mediterrani no només ha comportat problemes pel que fa 

a l'ordenació del territori i a l’alteració de l’hàbitat, sinó també moltes altres 

problemàtiques associades a aquest fet. L’augment del comerç i del trànsit marítim a 

escala global (actualment circulen al voltant d’unes 220.000 embarcacions diàries1) i al 

mar Mediterrani, també està comportant problemes de contaminació i d’introducció 

d’espècies invasores via aigües de llast, algunes problemàtiques i perilloses per als nostres 

ecosistemes. 

 

Un dels resultats de les pressions humanes sobre el medi són les anomenades 

proliferacions d'algues nocives o Harmful Algal Blooms (“HABs”) en anglès. El fenomen 

de les HABs consisteix en una proliferació d’organismes fotosintètics (macroalgues, 

microalgues, cianobacteris, etc.) tòxics o nocius que provoquen efectes negatius en el 

medi aquàtic, els serveis ecosistèmics o la salut humana. Un nom tradicional, el de 

"marees roges" o "purgues de mar", indiquen que les HABs són un fenomen natural 

conegut des de l’antiguitat. Tanmateix, l’eutrofització antròpica, la construcció de ports 

o platges artificials, la sobrepesca, la degradació dels hàbitats naturals poden afavorir 

també les HABs. Aquest treball està centrat en el cas de l'Ostreopsis cf. ovata (Fukuyo, 

1981), una dinoflagel·lada bentònica que creix associada a macroalgues i fondos sorrencs 

o rocosos poc profunds i ben il·luminats formant grans agregats mucilaginosos (Taylor, 

1979; Totti et al., 2010; Vila et al., 2016). L'Ostreopsis ocasiona episodis de 

                                                
1 Marine Traffic : https:// www.marinetraffic.com/en/ais/home/ 
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proliferacions massives en zones tropicals i subtropicals, i darrerament en zones 

temperades com les costes del Mediterrani (Shears & Ross, 2009; Rhodes, 2011). Cal dir, 

però, que el gènere Ostreopsis sembla tenir un origen tropical, però no està clar que la 

seva presència en zones temperades sigui deguda a la dispersió per aigües de llast dels 

vaixells, ni que sigui una espècie invasora. Potser ja hi era present des de fa molt de temps, 

però ara, canvis en el medi ambient poden estar afavorint el seu creixement. 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1: Micrografia d’un conjunt de 
cèl·lules d’Ostreopsis cf. ovata al 
microscopi d'scanning.  
Escala: 50µm.  
Fotògraf: Romagnoli T. 
 

 

Molts autors ja han descrit els darrers anys aquests episodis de proliferacions recurrents  

d’O. ovata al Mediterrani durant l’època estival i principis de tardor (p. e. Bianco et al., 

2007; Aligizaki et al., 2008; Mangialajo et al., 2011) i, degut a les enormes agregacions 

que forma i la perillositat de les seves toxines, s’ha classificat com a un problema 

ambiental important. En concret, l’espècie O. ovata produeix anàlegs de la palytoxina,  

sobretot ovatoxina (Ciminello et al., 2010). En zones tropicals, la palytoxina i l'Ostreopsis 

s'han associat a intoxicacions alimentàries molt greus per ingesta de peix contaminat amb 

aquesta toxina. Tanmateix, per sort, a la Mediterrània aquest fet no s'ha detectat, i les 

afectacions en humans consisteixen principalment en irritacions lleus a la pell i a les vies 

respiratòries de banyistes i residents de primera línia de mar (Vila et al., 2008) exposats 

als aerosols de la zona on prolifera l'Ostreopsis. Paral·lelament, també s’han descrit 

episodis de grans mortalitats de macroalgues (Vale & Ares, 2007) i d’invertebrats 

d’escassa mobilitat, com ara eriçons, estrelles de mar o musclos (Vila et al., 2008; Totti 

et al., 2010; Mangialajo et al., 2011). La recurrència de les proliferacions a les platges 

mediterrànies ha dut a molts investigadors a estudiar i intentar entendre aquesta dinàmica 
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de les proliferacions de l'O. ovata (espècie que més prolifera en el Mediterrani), tant al 

camp com en condicions controlades al laboratori. Paràmetres com la temperatura, l’acció 

de les onades i la tipologia del substrat sembla que tenen un paper més que destacable en 

el seu creixement (Pistocchi et al., 2011); però el rol que juga la disponibilitat de nutrients 

o el desequilibri d’aquests sobre el creixement d’O. ovata i la producció de les seves 

toxines està menys estudiat (Vanucci et al., 2012). El paper del fòsfor, del nitrogen i de 

la seva relació (N:P) són variables importants en la formació d’aquests “blooms” produïts, 

de forma general, per les comunitats algals, molts cops propiciades per una eutrofització 

generada de forma antròpica (Heisler et al., 2008). Aquests canvis en la disponibilitat de 

nutrients i la relació N:P, propiciada per aportacions de nutrients des de terra, afecten el 

creixement cel·lular i, per tant, a la composició de les comunitats de microalgues. A més, 

a nivell cel·lular hi ha canvis en el metabolisme i en la composició bioquímica de les 

cèl·lules (John & Flynn, 2000). Així doncs, la major o menor disponibilitat de nutrients 

presents al medi jugaran un paper destacable en el desenvolupament d’aquests “blooms” 

generats per O. ovata a les costes del nostre país. 

 

L’objectiu del present estudi és, doncs, estudiar i determinar l’efecte dels nutrients i la 

seva major o menor disponibilitat sobre alguns paràmetres fisiològics i químics de la soca 

OOBM18 (Llavaneres) d’Ostreopsis cf. ovata; principalment el creixement cel·lular, el 

consum de nutrients, la producció de toxines i el volum cel·lular. Mitjançant la preparació 

de 4 medis de cultiu amb diferents concentracions i relacions de nutrients, hem pogut 

observar al llarg de 14 i 30 dies com han evolucionat al laboratori les 4 poblacions 

d’aquesta dinoflagel·lada. 

 

Les hipòtesis en les que es basa el treball són les següents: 

 

a) La diferent disponibilitat de nutrients essencials (nitrogen i fòsfor) i les seves 

relacions (N:P) influeixen sobre les característiques fisiològiques i morfològiques 

de l’Ostreopsis cf. ovata. 

 

b) El nombre de cèl·lules final comptades d’Ostreopsis cf. ovata (t30) serà superior 

en aquell tractament amb major disponibilitat de nutrients i major equilibri entre 

el nitrogen i el fòsfor (f/2), i menor en aquell amb una menor disponibilitat i un 

major desequilibri entre nitrogen i fòsfor (-N). 
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c) El creixement màxim exponencial i la corresponent taxa de duplicació dependran 

de les diferents concentracions i relacions de nutrients.  

 

d) La relació nutritiva del medi influirà en la velocitat de consum dels nutrients 

concrets.  

 

e) Les diferents concentracions de nutrients i la seva disponibilitat tindran un efecte 

sobre la producció de toxines (ovatoxina) de l’Ostreopsis ovata. 

 

f) La disponibilitat de nutrients al medi influirà a l’estratègia de supervivència de les 

diferents soques. 
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2. Materials i mètodes 

 

2.1.  Àrea d’estudi  

 

Tot i que l’estudi s’ha dut a terme íntegrament als laboratoris de l’Institut de Ciències del 

Mar (ICM) és necessari, per tal de poder avaluar correctament l’efecte de la disponibilitat 

dels nutrients sobre alguns paràmetres fisiològics i químics de l’Ostreopsis ovata, detallar 

d’on prové la població emprada durant l’estudi.  

 

La soca utilitzada per realitzar els nostres experiments ha estat obtinguda a la platja de 

Llavaneres (municipi situat a 38 km al nord de Barcelona, a la costa del Maresme) davant 

dels apartaments de “Blau Mar”, una zona de grans blocs de roca emergits que deriven a 

un fons de sorra pla i obert d’aproximadament un metre de fondària. La zona està altament 

colonitzada per macroalgues, principalment rodofícies (Corallina spp. i Jania spp.) i 

feofícies (Dictyota spp., Padina spp., etc.) que formen un tapís al llarg del substrat 

sedimentari (Vila. et al, 2016). Les cèl·lules d’Ostreopsis viuen com a epífits sobre aquest 

tapís de macroalgues, tot i que també es poden trobar nedant lliurament en el plàncton o 

bé formar part d’escumes que suren. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Mapa de la costa del Maresme (Catalunya) i fotografia aèria de la zona costanera de Blau 
Mar. 
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Les cèl·lules d’Ostreopsis s’obtenen recollint macroalgues amb aigua de mar (uns 250 

ml) acompanyant. Un cop al laboratori, s'agita el flascó que conté aquesta mostra de 

manera que les cèl·lules de la dinoflagel·lada es desprenen de la macroalga. 

Immediatament, es cola l'aigua per un sedàs de 200 micres de malla. Es posa una petita 

quantitat d'aquesta mostra en un portaobjectes i observant-les al microscopi òptic, s' aïllen 

de manera individual les cèl·lules amb un capil·lar. Les cèl·lules es posen en uns petits 

pous que contenen aigua de mar amb una mica de nutrients. S'espera uns dies a que vagin 

reproduint-se i finalment es passen en ampolletes de cultiu en medi f/2. La soca 

s’anomenà OOBM18 i serà la mare de les soques emprades en els experiments. 

Periòdicament es fan transferències en medi de cultiu nou. En la incubadora es mantenen 

tres generacions de cultiu: la mare, la filla i l'àvia. 

 
 
2.2. Preparació dels medis i tractaments 

 

Com que ja disposàvem d’una soca ja mostrejada durant la campanya anterior a la platja 

de Llavaneres (OOBM18), la primera fase de l’experiment va consistir en realitzar la 

preparació dels tractaments i dels medis (vegis taula 1) on realitzaríem els inòculs de les 

cèl·lules. Com a pas previ, però, es va fer una primera ressembra de la soca en una nova 

ampolla de 250 ml de medi f/10 i es va deixar créixer durant una setmana a la zona de 

cambres i aquaris experimentals (ZAE) en condicions de 14h de llum i 10h de foscor a 

23ºC. A partir d’aquí vàrem realitzar, doncs, un primer experiment de catorze dies 

(l’anomenat pre-experiment) per a observar la viabilitat i la vitalitat de la soca 

recol·lectada i per a “pre-adaptar” les cèl·lules en els seus respectius tractaments de cara 

al següent experiment. D'aquesta manera també em vaig familiaritzar amb la manipulació 

de cèl·lules d’Ostreopsis al laboratori. Posteriorment, vam realitzar la ressembra de les 

noves cèl·lules ja adaptades a cadascun dels seus nous medis per a dur a terme 

l’experiment replicat de trenta dies (experiment amb cèl·lules pre-adaptades). 

 
Els tractaments seleccionats per a dur a terme els experiments han estat els següents: 

 

f/2: alta disponibilitat de nitrogen i fòsfor, ric en nitrogen (medi Guillard & Keller, 1984). 

f/10: relació nutritiva “Redfield” (Alfred C. Redfield, 1934). 

-N: baixa disponibilitat de nitrogen en relació al fòsfor. 

-P: baixa disponibilitat de fòsfor en relació al nitrogen. 
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L’element clau i la variable destacada en cadascun dels dos experiments ha estat, doncs, 

la disponibilitat de nutrients (nitrogen i fòsfor) en cadascun dels medis de cultiu i la seva 

relació nutritiva (N:P). Els tractaments (f/2, f/10, -N, -P) presenten, doncs, substancials 

diferències en quant a aquestes concentracions i relacions nutritives. Aquests medis de 

cultiu han estat seleccionats basats en l'estudi de Vanucci et al. 2012, sobre la producció 

de toxines per Ostreopsis cf. ovata. La literatura indica que sovint existeix una diferent 

resposta a les concentracions de nutrients segons les soques de les microalgues. Nosaltres 

vam escollir exactament aquestes concentracions per tal de poder comparar els nostres 

resultats amb la d'aquest estudi realitzat amb cèl·lules de les costes de l'Adriàtic. 

 

CÀLCULS TEÒRICS DE LES PREPARACIONS 
DELS MEDIS 

TRACTAMENT N:P N (μM) P (μM) 

f/2 24 883 36.3 

f/10 16 105 6.56 

-N 5 30 6.56 

-P 92 105 1.14 
 
Taula 1: Tractaments i les seves corresponents relacions nutritives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3: Ampolles on creixien els cultius, guardades a la ZAE a 23ºC. 
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- Pre-experiment 

 

Primerament, doncs, vàrem realitzar l’anomenat pre-experiment de 14 dies on la mare 

inicial (OOBM18) del que serien els primers 4 tractaments havia estat creixent en un medi 

f/10. Cal notar que en la col·lecció de cultius, l'Ostreopsis es manté sempre en f/2. Per 

tant, es va fer la preadaptació en un medi menys ric (f/10). D'altra banda, les cèl·lules dels 

primers inòculs que realitzaríem als nous medis preparats per a cadascun dels 4 

tractaments tampoc estarien del tot adaptades. 

 

Es van preparar 150 ml de cada solució medi (descrites anteriorment) i es va inocular 50 

ml de la soca mare d’OOBM18 en f/10 a cadascun dels medis per a realitzar els 4 

tractaments determinats. Es van preparar dues rèpliques (A i B) per a cadascun dels 4 

tractaments, i es van obtenir així un total de vuit flascons. La rèplica A va ser emprada 

per dur a terme el recompte de cèl·lules i la rèplica B per a realitzar les extraccions de 

toxines corresponents. 

 

(50 ml de soca mare  + 150 ml de medi  = 200ml de tractament) 

 

La soca mare inoculada contenia aproximadament unes 1471 cèl/ml (estimades pel 

mètode Sedgewick-Rafter), fet que, a l’inocular 50 ml en els 150 ml de cada solució medi, 

vàrem obtenir una concentració inicial de cèl·lules molt més diluïda, d’aproximadament 

unes 350 cèl/ml per a cada tractament, tal i com la bibliografia recomana obtenir com a 

valors inicials (Vanucci et al. 2012).   

 

- Experiment amb cèl·lules pre-adaptades: 

 

Al setè dia (t7) del pre-experiment es va transferir un inòcul de 40ml de cadascun dels 

tractaments (de les rèpliques A) a un nou medi fresc de 160ml per tal de disposar d’un 

volum apropiat i fresc per realitzar, una setmana després, totes les ressembres pel nou 

experiment. Considerant que les cèl·lules ja es varen adaptar als seus nous medis durant 

aquesta setmana, aquesta ressembra ens dona millors garanties que les cèl·lules en el nou 

medi creixeran amb un metabolisme adaptat a la disponibilitat de nutrients de cada 

tractament. Es varen inocular diferents concentracions de cadascun dels quatre 

tractaments emprats en el pre-experiment sobre un volum de medi calculat (vegis a 
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continuació) en 5 pots (A, B, C, D i E) per tal de disposar tres rèpliques per a fer el 

recompte (A, B i C) de les cèl·lules i dues rèpliques per a fer les posteriors extraccions de 

toxines (D i E). El procés es va repetir per a cadascun dels quatre tractaments, obtenint 

finalment un total de vint flascons.  

 

Com que es volia començar l’experiment de les cèl·lules ja pre-adaptades, de nou, amb 

uns valors aproximats d’entre tres-centes cinquanta i quatre-centes cèl·lules, vàrem haver 

d’estimar quin volum de cadascuna de les quatre soques hauríem d’afegir als medis, ja 

que les concentracions de cèl·lules eren diferents per a cada tractament. Es va realitzar el 

recompte de les cèl·lules ressembrades dels quatre tractaments el catorzé dia del pre-

experiment (t14), degut a aquesta setmana d’adaptació després de la ressembra del t7, i 

els volums estimats varen ser els següents: 

 

f/2: 2005 cèl/ml à 40ml afegits en 160ml de medi f/2. 

 

f/10: 2435 cèl/ml à 30 ml afegits en 170ml de medi f/10. 

 

-N: 1005 cèl/ml à 70ml afegits en 130ml de medi -N. 

 

-P: 2813 cèl/ml à 25ml afegits en 175ml de medi -P. 

 

2.3.  Manipulació de les soques per a realitzar el recompte  

 

Un cop dissenyats i preparats els medis de cultiu, així com també seleccionades les dates 

de mostreig d’ambdós experiments, es van anar prenent les mostres per al recompte i les 

extraccions de toxines de les diferents soques els dies establerts. El protocol dut a terme 

ha estat metòdic i igual per ambdós experiments. En primer lloc, doncs, es barrejava 

enèrgicament cada flascó de cultiu (aproximadament unes trenta sacsejades suaus) per tal 

de desfer els forts grumolls que genera Ostreopsis cf. ovata i que poden comportar 

importants errors de mostreig durant el posterior recompte de les cèl·lules al microscopi. 

A continuació, s’afegia cinc mil·lilitres de cada pot de cultiu en un seguit de tubs tipus 

Falcon (10 ml) prèviament etiquetats i, un cop sacsejats de nou, es fixaven les mostres 

amb un lugol fins assolir una coloració "whisky". Un cop fixada la mostra i agitada de 

nou, un cop més, es dipositava amb una pipeta de Pasteur un mil·lilitre de la solució dins 
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d’una càmera de recompte Sedgewick-Rafter d’un mil·lilitre de capacitat i es cobria amb 

un cobreobjectes. D’aquesta manera les mostres quedaven fixades i preparades i realitzar 

el recompte de les cèl·lules al microscopi. 

 

2.4.  Recompte de cèl·lules 

 

El recompte de les cèl·lules es va estimar mitjançant un microscopi invertit amb l'objectiu 

de 10 augments i, tant per les soques del pre-experiment com per a les pre-adaptades, es 

van fer recomptes dels quatre tractaments (f/2, f/10, -P i -N) i durant els dies prèviament 

seleccionats (t2, t4, t7, t10, t14 en el cas de les soques del pre-experiment i t2, t4, t7, t10, 

t14, t18, t22, t27 i t30 per a les soques pre-adaptades). Pel que fa a les soques del pre-

experiment només es va realitzar recompte a la rèplica A, ja que la rèplica B només es va 

preparar per realitzar extraccions de toxines. Això es fa degut a que cal un mínim de 

volum per a analitzar les toxines. Si s'haguessin mostrejat alhora toxines i cèl·lules, 

s'hagués acabat el volum del cultiu ben aviat. D'altra banda, això implica que les rèpliques 

dels flascons són bones. Això ho havia verificat l'equip de l'CM en anteriors experiments.  

Per tot això, en l'experiment amb les soques pre-adaptades només es van fer els recomptes 

a les rèpliques A, B i C ja que les D i E es van destinar a l'obtenció de mostres per a 

l’anàlisi de toxines.  

 

El procediment de comptatge consisteix, doncs, en dur a terme un recompte de fins a un 

número aproximat al de quatre-centes cèl·lules, coneixent en tot moment el nombre de 

quadrats comptats. Sabent que cada càmera de recompte Sedwick-Rafter està formada per 

mil quadrats d’un µl (50mm x 20mm x 1mm de profunditat) en un volum total d’un 

mil·lilitre, podem esbrinar el nombre molt aproximat de cèl·lules presents en un mil·lilitre 

de mostra. 
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Figura 4: Imatge d’un conjunt de cèl·lules del tractament f/2 (t7), presa al microscopi invertit amb 
x10 augments durant el procés de recompte de cèl·lules (experiment amb les soques pre-adaptades). 
 
2.5.   Extracció de toxines 

 

Les extraccions de toxines s’han realitzat en ambdós experiments. Pel que fa al pre-

experiment, es va prendre dues mostres de la rèplica B de cadascun dels quatre 

tractaments. Per a l’experiment amb les soques ja pre-adaptades s’ha realitzat les 

extraccions a les rèpliques D i E (dues mostres per cada rèplica) dels quatre tractaments, 

a excepció del t30, que s’ha extret la mostra de les rèpliques A, B i C degut a la falta de 

volum a les altres dues rèpliques. El procés d’extracció ha estat metòdic i s’ha realitzat 

els dies preestablerts per a cada experiment (t5, t13, t25 per al pre-experiment; t2, t7, t18 

i t30 per a l’experiment amb soques pre-adaptades).  

El procediment consisteix en separar un volum mostra de cadascun dels pots de cultiu 

dels quatre tractaments en tubs “Falcon” prèviament etiquetats. Les mostres es van passar 

per la rampa de filtració, a un pressió no superior a 5 atmosferes per no trencar les 

cèl·lules, i es va recollir la part filtrada en un filtre de 0.7 µm que, un cop etiquetat 

degudament, es va dipositar temporalment en un congelador de -20ºC i posteriorment en 

un de -80ºC per tal de conservar la mostra fins el seu posterior anàlisi. 

 

L’anàlisi de les toxines (palytoxina i ovatotoxina a-g) ha estat realitzat a la Universitat de 

Barcelona (UB), a la facultat de Química i Física mitjançant un equip de cromatografia 

de líquids d’elevada eficàcia (Accela 1250 de bomba quaternària, injecció Accela i 
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“column oven”, de Thermo Fisher Scientific)  acoblat a un espectròmetre de masses d’alta 

resolució (Q-Exactive Orbitrap Fourier-trasform, de Thermo Fisher Scientific).   

 

2.6.  Seguiment en viu 

 

S’ha realitzat un seguiment dels cultius en viu de totes les rèpliques de les quatre soques 

pre-adaptades durant els dies de recompte de cèl·lules (t2, t4, t7, t14, t18, t22, t25), 

exceptuant el t10 i el t30 que per problemes logístics no es va poder realitzar. Les 

observacions es van fer amb les mateixes ampolles de cultiu amb el microscopi invertit a 

x10 i x20 i es prenia nota del color, la forma, la mida, el moviment, el mucílag i la 

granulació.  

 

2.7.  Quantificació de la concentració de nutrients en el medi 

 
Les mostres per a la quantificació de les concentracions de nutrients es van obtenir abans 

de començar ambdós experiments i al finalitzar-los: el catorzè dia (t14) per al pre-

experiment i el trentè (t30) per a l’experiment amb les soques pre-adaptades (es varen 

prendre mesures de les rèpliques A, B i C). D’aquesta manera es podia fer una 

comparativa entre els valors inicials sense presència de cèl·lules i els valors finals dels 

nutrients presents a cada tractament. De cada flascó experimental escollit es van obtenir 

10ml en tubs de plàstic que es van congelar a -20C. L’anàlisi dels nutrients (nitrats, nitrits, 

amoni i fosfats) s’ha dut a terme a l’Institut de ciències del mar (ICM) mitjançant un equip 

AA3 (Bran+ Luebbe) i els resultats han estat expressats en µmol/L. 

 

 2.8.  Mesura de les cèl·lules (bio-volums) 

 
Per a realitzar els càlculs dels bio-volums s’ha realitzat, prèviament, la mesura 

transversal, apical i de la superfície d’un total de 600 cèl·lules. Per tal de poder dur a 

terme les mesures s’han realitzat un seguit de fotografies a deu augments al microscopi 

invertit. Els tractaments seleccionats han estat f/2 i -N, ja que són els tractaments que 

mostren uns resultats més distants. S’han seleccionat tres dies per a cadascun dels dos 

tractaments: t2, t7 i t14 per al tractament f/2 i t2, t4 i t14 per al tractament –N i s’ha 

fotografiat un total de cent cèl·lules de cadascun dels dies d’ambdós tractaments. Els dies 
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seleccionats són una mostra representativa de diferents moments dins del creixement de 

les cèl·lules: inici de l’experiment (t2), fase exponencial (t4 i t7) i fase estacionaria (t14). 

 

El protocol dut a terme ha estat metòdic i igual per ambdós tractaments. S’ha extret un 

mil·lilitre de medi (ja fixat prèviament amb lugol) i s’ha dipositat en una cambra 

Sedgewick-Rafter. Les mostres s’han dut al microscopi per a esser observades a deu 

augments i s’han realitzat les fotografies fins a disposar de mínim cent cèl·lules 

fotografiades per a cadascun dels tractaments i dels dies seleccionats, obtenint un total de 

sis-centes cèl·lules fotografiades.  

 

F/2: cent cèl·lules fotografiades per a cada dia establert (t2, t7, t14). 
 
 
-N: cent cèl·lules fotografiades per a cada dia establert (t2, t4, t14). 
 
 

Les fotografies han estat tractades amb 

el programa ImageJ i calibrades per 

obtenir els valors de píxels en 

micròmetres. Mitjançant petits 

segments es vorejava tota la superfície 

de cadascuna de les cèl·lules obtenint, 

així, valors màxims i mínims 

corresponents al diàmetre apical i 

transversal respectivament. 
Figura 5: Il·lustració de l’anàlisi de la mesura de la distància apical, transversal i superficial d’una 
cèl·lula aleatòria del tractament f/2, (t2). 
 
 
2.9.  Tractament de dades 
 

Els valors del recompte de les cèl·lules s’han calculat mitjançant el sistema de comptatge 

de la cambra Sedgewick-Rafter, emprant la següent equació: 

 

cèl · lules/ml	 = 	
𝑛º	𝑐è𝑙 · 𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑛º	𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑠	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑥	1000 
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Pel que fa als resultats del creixement exponencial màxim, per a tots els tractaments (i 

per ambdós experiments) s’ha seleccionat com a creixement màxim exponencial els tres 

primers dies mostrejats (t2, t4 i t7). El criteri establert ha estat objectiu, considerant 

aquests tres dies com els que mostren un creixement exponencial durant les primeres 

etapes de l’experiment, allà on els nutrients estan disponibles en la seva totalitat (Guillard, 

1987).  

 

Els valors de la taxa de creixement exponencial s’han calculat mitjançant la següent 

equació: 

𝜇 = 	
𝐿𝑛(𝑁𝑡 𝑁0)C

(𝑇𝑡 − 𝑇0)  

 

Essent Nt i N0 el nombre final i inicial de cèl·lules comptades; i Tt i T0 el temps final i inicial 

del període del creixement exponencial. 

 

El valor de la taxa de duplicació s’ha extret del càlcul de la variable k, deduïda mitjançant 

la següent equació: 

𝑘 = 	
𝜇

𝐿𝑛	2 

 

Entenent 𝜇	com als valors de la taxa de creixement exponencial. 

 

Els valors de toxines s’han calculat fent el promig entre les diferents rèpliques obtingudes 

(toxina 1 i 2 per a les soques del pre-experiment; i toxina 1, 2, i 1, 2, 3 en el cas del t30, 

per a les soques pre-adaptades) i calculant la seva desviació estàndard. 

 

Per a veure les tendències dels canvis del bio-volum en cada tractament, s’han generat 

box-plots comparant els dies seleccionats (2, 4/7 i 14) entre cadascun dels tractaments 

(f/2 i -N). Les variables mesurades han estat el diàmetre apical, transversal i l’àrea. 
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3. Resultats 

 

3.1.  Creixement de les cèl·lules 

- Pre-experiment: 
 

El nombre de cèl·lules final observat (t14) varia en funció del tractament emprat, oscil·lant 

entre uns valors màxims de 6800 fins a uns mínims de 1043 cèl·lules·ml-1. Al tractament 

f/2, allà on la disponibilitat de nutrients és més alta, s’observa el major nombre de cèl·lules 

final, clarament superior a la resta de tractaments. Seguidament, el medi f/10 i el de 

deficiència de fòsfor (-P) i, amb els valors més baixos, el tractament deficient en nitrogen 

(-N, vegis figura 6).  

 

La tendència del tractament f/2 és créixer de forma exponencial fins al setè dia i la de 

mantenir un creixement suau però sostingut a partir d’aquest moment, corresponent a la 

fase estacionària. El tractament amb f/10 segueix una tendència similar a la del f/2, però 

amb una concentració de cèl·lules inferior. Els tractaments -P i –N varen créixer 

exponencialment fins el dia 4 només, i després es va estabilitzar, en la fase estacionària. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llegenda   
Verd F/2 

Vermell F/10 
Blau -P 
Lila -N 

 
Figura 6: Concentració de cèl·lules al llarg de cadascun dels tractaments. Valors de les rèpliques A 
(pre-experiment). 

- Pre-adaptades: 

 

El nombre de cèl·lules final observat el trentè dia  (t30) varia, de nou, en funció del 

tractament emprat, oscil·lant entre valors màxims de 9110 fins a mínims de 1005 cèl/ml. 

Al tractament f/2, allà on la disponibilitat de nutrients és més alta,  s’observa el major 
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nombre de cèl·lules final, clarament superior a la resta de tractaments i superant els valors 

del t14 del pre-experiment. Seguidament, el medi f/10 i el de deficiència de fòsfor (-P) 

presenten valors inferiors i, amb els valors més baixos, trobem el tractament deficient en 

nitrogen (-N, vegis figura 7).  

 

La tendència del tractament f/2 és créixer exponencialment fins el dia 7 i després mantenir 

un creixement sostingut a partir del t10 entrant, després, en una fase estacionària. Els 

tractaments f/10 i i -P seguirien una tendència similar amb un suau decreixement, 

probablement inici de l'etapa de senescència a partir del dia 25 (vegis figura 7). El 

tractament -N sembla mostrar només un creixement exponencialment fins el dia 4, tot i 

que després sembla que remunta una mica fins el dia 10 i, a continuació, entra en fase 

estacionària.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llegenda   
Verd F/2 

Vermell F/10 
Blau -P 
Lila -N 

 
Figura 7: Concentració de cèl·lules al llarg de cadascun dels tractaments. Promig de les tres 
rèpliques (experiment soques pre-adaptades). 
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Llegenda   
Verd F/2 
Lila -N 

 
 
Figura 8: Comparativa de les tres rèpliques (A, B i C) il·lustrant el nombre de cèl·lules per dia dels 
tractaments f/2 i - N, expressat en número de cèl·lules i dies. 
 
 
 

3.2. Creixement exponencial màxim i taxa de duplicació 

- Pre-experiment: 

 

Els resultats obtinguts de les dades del pre-experiment mostren diferències respecte el 

tractament emprat, oscil·lant entre 0.171 i 0.512 divisions per dia. La clara tendència a 

una baixa taxa de duplicació del tractament deficient en nitrogen és notòria. Mentre els 

tractaments amb major disponibilitat de nitrogen assoleixen una taxa de duplicació 

semblant, essent f/2 lleugerament superior, el tractament –N mostra uns valors molt 

inferiors a la resta de tractaments.  

 

 

 

 

 

 

 
Taula 2: Dies, pendent de la recta, valor de R2 i taxa de duplicació de creixement exponencial de 
cadascun dels tractaments (pre-experiment).  
 

 

400

4000

0 5 10 15 20 25 30

N
º	C

ÈL
·L
UL

Es

DIES

f/2	vs.	-N	(A,B,C)

Tractament Dies μ	(d-1) R2 K2	(duplicació*d-1)
f/10 2,4,7 0.2972 0.999 0.4288
f/2 2,4,7 0.3552 0.989 0.5124
P 2,4,7 0.3104 0.715 0.4478
N 2,4,7 0.1188 0.748 0.1714
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Llegenda   
Verd F/2 

Vermell F/10 
Blau -P 
Lila -N 

 
Figura 9: Comparativa del creixement exponencial dels quatre tractaments, expressat en logaritme 

neperià de cèl·lules i dies (soques pre-experiment). 

 

- Pre-adaptades: 

 

Pel que fa als resultats obtinguts en l’experiment amb les soques pre-adaptades, els valors 

de duplicació en els diferents tractaments han oscil·lat entre 0.141 i 0.627 divisions per 

dia essent, en el seu conjunt, els de f/2 lleugerament més elevats respecte els altres tres 

tractaments. De nou, el tractament deficitari en nitrogen sembla mostrar uns valors 

inferiors, tot i l’elevat valor observat a la rèplica A, probablement degut a un error durant 

la fase de recompte en un dels primers dies de mostreig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taula 3: Dies, pendent de la recta, valor de R2 i taxa de duplicació de creixement exponencial de 
cadascun dels tractaments i les seves corresponents rèpliques (pre-adaptades). 
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Comparativa	entre	tractaments

Tractament Dies μ	(d-1) R2 K2	(duplicació*d-1)
f/10	A 2,4,7 0.3317 0.973 0.4785
f/10	B 2,4,7 0.2823 0.873 0.4073
f/10	C 2,4,7 0.3409 0.997 0.4918
f/2	A 2,4,7 0.3317 0.973 0.4785
f/2	B 2,4,7 0.3731 0.996 0.5383
f/2	C 2,4,7 0.3409 0.997 0.4918
P	A 2,4,7 0.3059 0.987 0.4413
P	B 2,4,7 0.3641 0.991 0.5253
P	C 2,4,7 0.2958 0.978 0.4267

??? N	A 2,4,7 0.4345 0.19 0.6269
??? N	B 2,4,7 0.1090 0.854 0.1572

N	C 2,4,7 0.098 0.971 0.1414
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Llegenda   
Verd F/2 

Vermell F/10 
Blau -P 
Lila -N 

 
Figura 10: Comparativa del creixement exponencial dels quatre tractaments, expressat en logaritme 
neperià de cèl·lules i dies (soques pre-adaptades). 
 
 

3.3. Observacions en viu 
 

Durant les observacions en viu s’ha revisat l’evolució del color, la forma, la mida, el 

moviment, el mucílag generat i la granulació de les cèl·lules. Els resultats obtinguts han 

estat de caire orientatiu, ens han estat útils per veure en quin estat es trobava cadascuna 

de les soques dels quatre tractaments a mesura que l’experiment avançava. La variable 

més destacable ha estat la diferència de moviment entre tractaments, essent les soques de 

-N aquelles que mostren clarament un menor moviment ja des de els primers dies de 

mostreig. La resta de tractaments mostren una tendència a disminuir lentament el seu 

moviment a mesura que avancen els dies de mostreig, però mostren molta mobilitat els 

primers dies de mostreig. El color també ha estat una variable diferenciable entre 

tractaments, essent les cèl·lules de f/2 les més verdoses, a diferència de la resta de 

tractaments que eren de coloració molt més fosca. La presència de mucílag observada ha 

estat substancialment diferent entre el tractament f/2 i la resta de tractaments, essent 

aquest l’únic tractament que ha presentat una acumulació de mucílag important. Pel que 

fa a la forma, la granulació i la mida, no hi ha cap tendència destacable ni diferenciable 

durant les observacions en viu que s’han fet entre tractaments o dia mostrejat.  
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3.4. Concentració intracel·lular de toxines 

 

La concentració intracel·lular de toxines detectades durant el pre-experiment ha variat en 

funció del tractament i del dia mostrejat. Pel que fa a la variable tractament mostrejat, f/2 

ha mostrat els valors menys elevats respecte a la resta de tractaments. F/10 és el 

tractament que mostra valors més elevats l’últim dia de mostreig (t25), mentre que el 

tractament deficitari en fòsfor no mostra diferències entre el t13 i el t25. La variable dia 

no sembla mostrar, si més no, cap tendència més enllà del tractament f/10, que si deixa 

entreveure una major presència de toxines a mesura que avança el dia de mostreig (vegis 

figura 11). Els valors han oscil·lat entre uns mínims de 72 fins a uns màxims de 380 pico 

grams de toxina per cèl·lula. No s’ha pogut fer una extracció de toxines del tractament 

deficitari en nitrogen degut a la falta de volum, ja que es necessita un volum mínim per 

arribar al nivell de detecció. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 4: Promitjos i desviació estàndard 
del total de toxines detectades en 
cadascun dels tres tractaments i dels dies 
mostrejats. Expressat en pico grams de 
toxina per cèl·lula. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llegenda   
Verd F/2 

Vermell F/10 
Blau -P 

 
Figura 11: Evolució de la concentració de toxines detectades en cadascun dels tres tractaments (f/10, 
f/2, i -P) durant els tres dies de mostreig (t5, t13,  i t25), expressat pico grams de toxina per cèl·lula. 

Tractament Dia Total	toxin Desvest
f/10 5 72 14.93
f/10 13 129 14.09
f/10 25 380 18.05

f/2 5 83 2.48
f/2 13 55 7.37
f/2 25 93 11.58

P 5 73 6.64
P 13 215 10.52
P 25 232 37.69
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La presència de toxines detectades durant l’experiment amb les soques pre-adaptades ha 

variat al llarg dels cultius. Pel que fa a la variable tractament mostrejat, f/2 ha mostrat 

valors certament inferiors a la resta de tractaments, que mostren valors bastant semblants 

entre ells. Els valors han oscil·lat entre uns mínims de 15.1 fins a uns màxims de 247.8 

pico grams per cèl·lula. Tot i la alta variabilitat observada en els valors obtinguts, si que 

existeix una clara tendència en els quatre tractaments a detectar major toxina cap a la fase 

estacionària (tal i com s’aprecia la figura 12).  
 
Promig (D i E; A,B i C): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 5: Promig i desviació estàndard del total de toxines detectades en cadascun dels quatre 
tractaments i dels dies mostrejats. Expressat en pico grams de toxina per cèl·lula. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llegenda   
Verd F/2 

Vermell F/10 
Blau -P 
Lila -N 

 
Figura 12: Evolució de la concentració de toxines detectades en cadascun dels quatre tractaments 
(f/10, f/2, -N i -P) durant els quatre dies de mostreig (t2, t7, t18 i t30), expressat pico grams de toxina 
per cèl·lula. 

Tractament Dia Total	toxin Desvest
f/10 2 15.1 5.22 (D,E)
f/10 7 102.6 11.14 (D,E)
f/10 18 247.8 1.03 (D,E)
f/10 30 194.3 55.84 (A,B,C)

f/2 2 33.8 1.27 (D,E)
f/2 7 78.0 8.38 (D,E)
f/2 18 124.3 7.74 (D,E)
f/2 30 136.9 9.67 (A,B,C)

N 2 68.4 5.44 (D,E)
N 7 161.9 34.39 (D,E)
N 18 206.3 13.29 (D,E)
N 30 213.7 15.68 (A,B,C)

P 2 78.4 7.47 (D,E)
P 7 88.3 14.61 (D,E)
P 18 182.5 17.23 (D,E)
P 30 171.3 21.78 (A,B,C)
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3.5. Concentració i consum de nutrients 
 
 
Els valors obtinguts pel consum de nutrients (nitrogen i fòsfor) durant ambdós 

experiments han estat extrets calculant la diferència entre els valors inicials (t0) i els 

valors finals obtinguts (t14 i t30). 

 
 

 
 
Taula 7: Concentracions inicials de cadascun dels nutrients presents en els medis, expressades en 
ymol/L. Dades extretes el t0. 
 
 
 

- Pre-experiment: 
 
El tractament f/2 és aquell que mostra un menor consum de nitrogen (66%) durant el pre-

experiment. Per contra, els tractaments f/10, - N i - P revelen uns valors de consum de 

nitrogen molt elevat, per sobre del 95% en tots tres casos. Existeixen, doncs, diferències 

importants en el consum de nitrogen entre aquell tractament amb un excés de nutrients 

(f/2) vers els tres tractaments amb una relació nutritiva menor. 

 
 
Els resultats vers el fòsfor consumit són força semblants. El tractament f/2 i, en aquest 

cas, el deficient en nitrogen són els que mostren menor capacitat de consum de fòsfor, 

amb uns valors vora el 70% consumit. Per contra, els tractaments f/10 i el deficient en 

fòsfor mostren valors de consum molt elevats per aquest nutrient, en ambdós casos per 

sobre del 97%. En efecte, doncs, existeixen diferències importants entre tractaments pel 

que fa al consum de fòsfor.  

 
 
 
 
 

Nitrats + Nitrits  Nitrats Nitrits Amonio Fosfato
NOxT                                     

∑	 (NO3-)+(NO2-)              
( µmol/L)

N-NO3-              

(µmol/L)
N-NO2-                          

(µmol/L)
N-NH4+                             

(µmol/L)
P-PO4

3-                            

(µmol/L)

F	/	2 984.214 983.947 0.267 - 37.653

F	/	10 124.586 124.139 0.447 - 6.961

	-	N 41.785 41.596 0.189 - 6.772

	-	P 126.621 126.357 0.264 - 1.302
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Taula 8: Concentracions finals de cadascun dels nutrients presents en els medis, expressades en 
ymol/L. Dades extretes el t14. 
 
 

 N consumit   P consumit   
f/2 66.40 % 70.15 % 

f/10 97.21 % 98.23 % 
- N 95.05 % 69.46 % 
- P 97.57 % 94.24 % 

 
Taula 9: Tant per cent de nutrients consumits en cadascun dels tractaments durant el pre-experiment. 
Dades del t14. 
 
 

- Pre-adaptades: 
 
 
De forma paral·lela, els resultats de les soques pre-adaptades  revelen que el tractament 

f/2 presenta, de nou, un menor consum pel que fa al nitrogen (80%). Els tractaments f/10 

i - P mostren uns valors de consum molt elevats, en torn el 92% consumit en ambdós 

casos; valors semblants als obtinguts al pre-experiment. Pel que fa al tractament - N, el 

consum de nitrogen ha estat per sota de l’esperat, en torn el 78% consumit. Comparat 

amb el valor de consum observat el t14 durant el pre-experiment (95%) sembla, “a priori” 

un valor molt inferior al previst. Existeixen, doncs, diferències destacables pel que fa el 

consum de nitrogen de les diferents soques. 

 
 
El fòsfor consumit ha estat elevat per als tractaments amb major disponibilitat de nitrogen 

al medi. F/2, f/10 i - P desvelen uns valors de consum molt elevat, en tots tres casos 

sempre per sobre del 91% consumit. El tractament en dèficit de nitrogen mostra un 

consum final, de nou, molt inferior; al voltant d’un 61%, un valor força aproximat al 

observat al pre-experiment (69%). 

Nitrats + Nitrits  Nitrats Nitrits Amonio Fosfato
NOxT                                     

∑	 (NO3-)+(NO2-)              
( µmol/L)

N-NO3-               

(µmol/L)
N-NO2-                          

(µmol/L)
N-NH4+                              

(µmol/L)
P-PO4

3-                        

(µmol/L)

F	/	2 330.690 328.005 2.685 0.320 11.240

F	/	10 3.473 3.425 0.048 0.008 0.123

	-	N 2.068 2.018 0.050 0.135 2.068

	-	P 3.074 3.021 0.053 0.158 0.075
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Taula 10: Concentracions finals de cadascun dels nutrients presents en els medis, expressades en 
ymol/L. Dades extretes el t30. 
 
 
 

 N consumit   P consumit   
f/2 80.37 % 92.64 % 

f/10 92.50 % 98.14 % 
- N 78.25 % 61.18 % 
- P 91.96 % 91.60 % 

 
Taula 11: Tant per cent de nutrients consumits en cadascun dels tractaments durant l’experiment amb 
les soques pre-adaptades. Dades del t30. 
 
 
 
3.6. Bio-volums 
 
Les mesures per a estimar els valors de bio-volums només s’ha dut a terme pels 

tractaments f/2 i -N de les soques pre-adaptades, aquells tractaments més dispars pel que 

fa a les corbes de creixement. 

  
Tant l’àrea com el diàmetre apical i transversal no mostren, en cap cas, diferències 

considerables entre els tractaments mostrejats (f/2 i - N) ni els dies seleccionats (t2, t4/t7 

i t14). L’alta variabilitat de les dades obtingudes fa que no hi hagi grans diferències 

destacables entre els dies dins de cada tractament, tot i una tendència certament oposada 

entre el tractament f/2 i el deficient en nitrogen. Mentre el tractament amb major 

disponibilitat de nutrients mostra una lleugera disminució en el volum de les seves 

cèl·lules, el tractament amb nitrogen limitat mostra una tendència contrària, les seves 

cèl·lules es fan lleugerament més grans a mesura que avança el factor temps (vegis la 

figura 13). 

Nitrats + Nitrits  Nitrats Nitrits Amonio Fosfato
NOxT                                     

∑	 (NO3-)+(NO2-)              
( µmol/L)

N-NO3-                

(µmol/L)
N-NO2-                            

(µmol/L)
N-NH4+                              

(µmol/L)
P-PO4

3-                      

(µmol/L)

F	/	2 193.206 190.448 2.759 - 2.770

F	/	10 9.345 9.287 0.058 - 0.129

	-	N 9.089 9.052 0.037 - 2.629

	-	P 10.181 10.092 0.089 - 0.109
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Figura 13: Gràfics “boxs-plots” 
representatius de cadascun dels 
tractaments i dels dies. Diàmetre 
transversal, apical i àrea respectivament. 
 
 

 

 

 

 

 



4. Discussions 

 
Els resultats d’aquest treball mostren com la disponibilitat de nutrients i les diferents 

relacions entre aquests (nitrogen i fòsfor) influeixen sobre un conjunt de característiques 

individuals i col·lectives del dinoflagel·lat Ostreopsis cf. ovata (confirmant la hipòtesi a). 

Al llarg dels 14 i 30 dies dels experiments hem trobat un clar major nombre d’individus 

per volum en el tractament f/2, allà on la relació entre el nitrogen i el fòsfor està 

equilibrada (N:P = 24), respecte els altres tres tractaments. Si bé les diferències entre l’f/2 

i la resta de tractaments són clares, no podem concloure de forma significativa els 

resultats entre el tractament f/10 i el tractament deficient en fòsfor (-P). Ambdós 

tractaments, amb mateixa presència de nitrogen al medi, mostren uns resultats numèrics 

molt inferiors al tractament f/2 pel que fa al nombre final de cèl·lules observades, però 

mostren valors molt semblants entre ells. En efecte, doncs, trobem una concentració final 

de cèl·lules molt superior en el tractament f/2, allà on la disponibilitat de nutrients és 

major. Aquest fet ens suggereix un clar efecte directe de la disponibilitat de nutrients i la 

seva relació nutritiva vers l’augment del nombre de cèl·lules al llarg del pas dels dies, tal 

i com altres autors han pogut concloure amb estudis semblants (Vanucci et al., 2012). A 

major concentració de nutrients i major rang entre la relació N:P, major ha estat el nombre 

final de cèl·lules comptades (confirmant la hipòtesi b). D’igual manera es poden entendre 

els resultats obtinguts amb el tractament deficitari en nitrogen. En aquest cas, la alta 

limitació de nitrogen al medi sembla demostrar un clar efecte directe sobre la baixa 

duplicació de les cèl·lules d’aquells tractaments deficitaris en nitrogen (Vidyarathna & 

Granéli, 2013) confirmant, de nou, la hipòtesi b. Paral·lelament, també és sabut que la 

baixa disponibilitat de fòsfor pot afectar a la regulació metabòlica, inhibint el procés de 

divisió cel·lular (John & Flynn, 2000; Graneli & Flynn, 2006), fet que ens podria acabar 

d’ajudar a entendre els nostres valors de creixement cel·lular poc elevats en els 

tractaments amb una disponibilitat no gaire alta de fòsfor (f/10 i -N) i el tractament 

limitant en fòsfor (-P). 

Encara que no de manera concloent i posant en entre dubte la hipòtesi c, els nostres 

resultats suggereixen que existeix una tendència a un major creixement exponencial 

màxim de les cèl·lules durant els primers dies en aquells tractaments on la disponibilitat 

de nutrients ha estat superior. De forma paral·lela i per als dos experiments, però, si que 

s’ha pogut concloure que aquell medi on la disponibilitat de nitrogen és escassa (-N), el 
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creixement màxim exponencial és inferior respecte la resta. Alguns autors han pogut 

confirmar aquesta clara relació entre la baixa disponibilitat d’aquest nutrient i l’escàs 

creixement de les cèl·lules durant un període prolongat, així com també durant la fase 

exponencial (Vanucci et al., 2012), i com el creixement cel·lular d’ O. ovata es veu 

substancialment més afectat per la limitació de nitrogen que no pas per la limitació de 

fòsfor (Vidyarathna & Granéli, 2010). Les nostres dades, doncs, intueixen un creixement 

exponencial d’unes quatre o sis vegades superior entre el tractament amb major i menor 

disponibilitat de nitrogen al medi. Aparentment, doncs, a l’inici de la fase 

d’estacionament (aproximadament el desè dia, t10) el tractament f/2 mostra una 

concentració de cèl·lules aproximadament entre quatre i sis vegades superior al tractament 

deficitari en nitrogen. El pendent de les corbes realitzades per al creixement dels tres 

primers dies desvelen aquesta baixa capacitat del tractament deficitari en nitrogen per a 

duplicar-se durant la fase exponencial. Tot i aquesta clara tendència, cal destacar el valor 

del tractament deficitari en nitrogen de la rèplica A (experiment amb soques pre-

adaptades), que s’alça fins arribar a les 0.63 replicacions per dia; un valor molt per sobre 

de qualsevol altre. La difícil manipulació a l’hora de mostrejar l’ostreopsis, degut a 

l’elevada presència de filaments mucilaginosos (Heil et al., 1993), ens fa pensar que ha 

estat un error de mostreig, probablement el comptatge d’un gran agregat mucilaginós ha 

fet elevar el valor del nombre de cèl·lules per mil·lilitre comptades a la rèplica A, 

augmentant dràsticament els valors del quart dia de mostreig i, per tant, de la corba 

exponencial generada a partir dels tres primers dies. 

Més enllà d’aquests efectes sobre el creixement cel·lular i el creixement exponencial, les 

diferents concentracions de nutrients dissenyades en els quatre tractaments semblen 

indicar una taxa de consum d’aquests, si més no, destacable; confirmant així la hipòtesi 

d. Les nostres dades indiquen que el consum dels nutrients és, en alguns casos, diferent 

en funció de la concentració inicial de la qual parteixen, tal i com demostren estudis 

realitzats amb especies similars (Vanucci et al., 2010), i de l’origen de les mares (essent 

pre-adaptades al medi o no). Cal tenir en compte, però, que els resultats obtinguts són 

presos en moments diferents. Mentre les dades del pre-experiment son extretes el dia 

catorze (t14), les de la soca ja pre-adaptada són del trentè dia de l’experiment (t30). Tot i 

poder generar controvèrsia, això ens permet contrastar les dades com si fossin un sol 

experiment, la continuació l’un de l’altre. Aquest fet es fa palès comparant els resultats 

d’f/2 obtinguts per ambdós experiments, amb uns valors molt coherents si s’entenen com 
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“un sol experiment”; un 66% de nitrogen total consumits al t14 seguit d’un 80% consumit 

al t30. D’igual manera succeeix amb el fòsfor consumit, essent un 78% el catorzè dia en 

front del 93% consumit el que en fa trenta. Aquesta clara tendència a augmentar el 

consum a mesura que ho fa el temps ens reflexa la clara situació del tractament f/2: 

l’altíssima abundància de nutrients i de la relació N:P permet a les cèl·lules d’ostreopsis, 

durant trenta dies, poder consumir sense “preocupació” i poder seguir creixent, ja que en 

cap cas els nutrients es semblen mostrar com a un factor limitant. D’altra banda, els 

resultats obtinguts per als tractaments f/10 i - P pel que fa al consum dels nutrients són 

molt semblants entre ells. En ambdós casos els nutrients, tant el nitrogen com el fòsfor, 

són consumits gairebé en la seva totalitat ja al dia catorze, situació que, comparativament, 

sembla anar molt de la ma amb les corbes de creixement cel·lular observades per aquests 

dos tractaments. Tot i que els valors de creixement són clarament inferiors al del 

tractament f/2, en ambdós casos les poblacions mostren una mateixa tendència: ambdues 

creixen amb força els primers dies i comencen a decréixer lleugerament el dia catorze, fet 

que no succeeix en f/2 i que pot fer deduir que en aquests dos tractaments els nutrients ja 

poden tenir un paper com a factor limitant, restringint el procés de divisió cèl·lular. 

Sembla, doncs, que el factor adaptació de les soques no juga un paper destacable per als 

tractaments amb una bona disponibilitat de nutrients.  

Més sorprenent és el cas del tractament deficitari en nitrogen. Si bé aquest era el que 

disposava d’una menor concentració i relació de nutrients i s’esperava la total consumició 

dels pocs recursos al medi, els valors no reflecteixen que els individus hagin consumit tot 

el recurs del qual disposaven. Entrant en detall al nitrogen (ja que els valors obtinguts pel 

consum de fòsfor són baixos en ambdós casos, vora 65%), aquest sembla ser consumit 

per complet durant el pre-experiment, amb una taxa de consum del 95% pel dia catorze. 

Curiosament, però, el valor de nitrogen consumit el t30 és de tant sols un 78%, un 17% 

menys que setze dies abans. Aquí, la possible pre-adaptació al medi podria jugar un paper 

destacable i ens podria estar revelant que el factor limitant per aquest tractament deficitari 

en nitrogen podria ser un altre que no fossin els nutrients, tal i com si que sembla ser en 

el cas de f/10 i - P. 

Els resultats de l’anàlisi de toxines (playtoxina i ovatotoxina a-g) mostren uns valors força 

coherents amb altres estudis realitzats amb dinoflagel·lades. Els valors obtinguts durant 

l’experiment amb les soques pre-adaptades demostren una major producció de toxines a 
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mesura que el cultiu creix, fet que altres autors ja n’han deixat constància en experiments 

realitzats també amb O. ovata (Guerrini et al., 2010; Pezzolesi et al., 2012). Tot i aquest 

augment de la producció de toxines a mesura que el cultiu creix, els valors obtinguts 

durant la fase exponencial ja ens deixen entre veure una major producció en aquells 

tractaments amb menor disponibilitat de nitrogen. Aquest fet ens suggereix que durant la 

fase exponencial la limitació en la disponibilitat de nutrients podria estar afectant de 

forma més important al creixement de la població i no pas tant a la producció de toxines 

(Vanucci et al., 2012). Paral·lelament, els resultats obtinguts al pre-experiment ens 

mostren una forta tendència del tractament f/10 a augmentar la producció de toxines a 

mesura que creix el cultiu. Confirmant la hipòtesi e, les diferencies entre el tractament 

sense limitacions de nutrients (f/2) i la resta és clara, la producció de toxines és certament 

inferior en totes les etapes del creixement en el tractament f/2. Històricament, a més, s’ha 

observat que moltes espècies de fitoplàncton produeixen un major nombre de toxines per 

cèl·lula quan creixen sota condicions subòptimes (Ogata et al., 1989; Johansson & 

Granéli, 1999a,b; Granéli et al., 2011). Per altre banda, alguns autors (Vanucci et al., 

2012; John & Flynn, 200) han notificat un elevat ús de fòsfor per a dur a terme la 

replicació cel·lular i, per tant, no involucrar aquest en la síntesi de toxines. Aquest fet 

podria explicar els nostres valors poc elevats de producció de toxines en els tractaments 

limitant en fòsfor (-P) en ambdós experiments. D’aquesta manera i confirmant de nou la 

hipòtesi e, O. ovata ha produït en tots dos experiments una major concentració de toxines 

en aquells tractaments amb una baixa disponibilitat de nitrogen respecte els tractaments 

sense aquesta limitació o, si més no, sobre el tractament amb una alta disponibilitat de 

nitrogen (f/2), tot i no poder confirmar-ho de forma estadística.  

 

Per últim i confirmant la hipòtesi f proposada, els resultats obtinguts pertinents als bio-

volums calculats semblen indicar l’existència de dues estratègies d’assignació de recursos 

diferents: una per al tractament amb alta disponibilitat de nutrients i l’altre pel tractament 

limitant en nitrogen. Les cèl·lules amb major disponibilitat de nutrients (tractament f/2) 

semblen assignar més recursos a replicar-se (tal i com mostren els resultats de les nostres 

corbes de creixement) però, per contra, mostren una lleugera tendència a disminuir el seu 

volum cel·lular o, si més no, a no augmentar-lo. A més, els resultats obtinguts pel consum 

de nutrients mostren com al t14 les cèl·lules encara no han consumit tot el nitrogen 

disponible. Això ens podria acabar de confirmar l’elevat nombre de cèl·lules final (t30) 
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que trobem respecte als altres tractaments i aquesta presència de cèl·lules de volum més 

reduït els dies finals de l’experiment. Per contra, les cèl·lules del tractament deficitari en 

nitrogen mostren un comportament si més no contrari; sembla que els individus emprin 

la poca disponibilitat de nutrients per augmentar el seu volum cel·lular i, per contra, a 

replicar-se de forma més moderada. Aquesta tendència a augmentar el volum cel·lular 

contrastada amb els valors obtinguts de les corbes de creixement, on s’observa uns valors 

de replicació baixos, ens podria acabar de confirmar aquest fet. Tal i com s’ha comentat 

prèviament, sembla que alguns autors han pogut confirmar que la baixa disponibilitat de 

fòsfor al medi pot afectar a la regulació metabòlica i inhibir el procés de divisió cel·lular 

propiciant, així, l’augment del volum cel·lular (John & Flynn, 2000; Graneli & Flynn, 

2006). Tot i aquestes tendències contrastades, l’alta variabilitat obtinguda en els resultats 

no ens permet confirmar-ho estadísticament. 

 

El present estudi, doncs, intenta no tant sols recolzar treballs anteriors sobre algunes de 

les respostes fisiològiques i químiques produïdes per la major o menor disponibilitats de 

nutrients sobre aquesta petita dinoflagel·lada sinó, especialment, posar també en 

evidència i matisar quins han estat alguns del comportaments, tant fisiològics com 

químics, que han mostrat els diferents tractaments generats per a Ostreopsis cf. ovata en 

condicions conegudes i controlades al laboratori. Tot això ha de servir per entendre una 

mica millor aquesta dinàmica entre la disponibilitat de nutrients i les poblacions 

d’Ostreopsis, una espècie cada cop més abundant a les costes del Mediterrani. 

 



5. Conclusions 
 
 
Els resultats del nostre estudi reflecteixen que, tal i com pensàvem, Ostreopsis cf. ovata 

mostra certes modificacions, tant poblacionals com també algunes individuals, en alguns 

dels seus paràmetres fisiològics, químics i de creixement degut a la major o menor 

disponibilitat de nutrients dissenyada en els diferents tractaments ideats; contrastant, així, 

les hipòtesis proposades a l’inici de l’estudi: 

 
 

a) La diferent disponibilitat de nutrients (nitrogen i fòsfor) i les seves relacions (N:P) 

han influït sobre les característiques fisiològiques i morfològiques d’Ostreopsis 

ovata. 

 
b) Si s’observa el nombre de cèl·lules finals comptades d’Ostreopsis ovata, veiem 

que ha estat superior en aquell tractament amb major disponibilitat de nutrients i 

major equilibri entre el nitrogen i el fòsfor (f/2), i menor en aquell amb una menor 

disponibilitat i un major desequilibri entre nitrogen i fòsfor (-N) per ambdós 

experiments. 

 

c) S’ha pogut apreciar que el creixement màxim exponencial i la corresponent taxa 

de duplicació durant els primers dies de l’experiment depenen, en certa mesura, 

de les diferents concentracions i relacions de nutrients presents al medi.  

 

 

d) S’ha observat que la relació nutritiva del medi influirà en la velocitat de consum 

d’aquests i al creixement de la població.  

 

e) Les diferents concentracions de nutrients i la seva disponibilitat han tingut un 

efecte sobre la producció de toxines d’Ostreopsis ovata (ovatotoxina i 

playtoxina), essent els tractaments amb major disponibilitat els que produeixen 

menys toxina. 

 

f) Sembla ser que existeix una lleugera tendència a realitzar diferents estratègies de 

supervivència de les soques en funció de la major o menor disponibilitat de 
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nutrients. Duplicar-se de forma eficient i fer créixer la població (bona 

disponibilitat de nutrients) o bé tenir una taxa de duplicació més baixa però un 

volum cel·lular més elevat (baixa disponibilitat de nutrients). 

 
 
En el present estudi s’ha intentat, doncs, deixar constància de com aquesta major o menor 

disponibilitat de nutrients te la capacitat per modificar certs paràmetres fisiològics i 

químics d’aquesta petita dinoflagel·lada, essent un dels principals motors d’alguns 

d’aquests canvis que experimenten les poblacions d’O. ovata de les costes del nostre país. 
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