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RESUM 

La nàiade allargada (Unio mancus, Lamarck 1819) és un mol·lusc amenaçat a Catalunya. Per aquesta 

raó, i emmarcat en el projecte LIFE Potamo Fauna, el Consorci de l’Estany va crear un laboratori de 

cria de nàiades on es cria en captivitat aquesta espècie per tal de fer reintroduccions i reforçaments 

poblacionals.  

Aquest treball pretén millorar el cultiu in vitro, una  tècnica de cria en captivitat d’aquesta espècie 

que evita l’ús d’un peix hoste. Per fer-ho es cultiven els gloquidis en un medi amb 3 components 

bàsics: medi M199, sèrum de conill o carpa i una barreja d’antibiòtics i antimicòtics. A més, un altre 

objectiu és aconseguir evitar la contaminació d’oomicets, per la qual cosa en alguns tractaments es 

farà ús de verd de malaquita. Els gloquidis es cultiven en una incubadora per tal de controlar la 

temperatura i el % de CO2, que permetrà mantenir el pH més estable. En segon lloc, es vol estudiar 

el protocol de cultiu in vitro per tal de millorar-lo, en aquest aspecte es proposen dues tècniques: l’ús 

de vials, o bé de plaques de cultiu i es vol saber quin dels dos mètodes és millor. Cada dia es va fer 

un canvi del 50% del medi i es va extreure la contaminació fúngica que es trobava. Es fa un seguiment 

dels gloquidis passats uns dies per veure com evolucionen. 

Els resultats obtinguts indiquen que el verd de malaquita pot ser efectiu per evitar les contaminacions 

dels oomicets. Per altra banda, els gloquidis no han aconseguit realitzar la metamorfosi i la majoria 

han mort, fet que indica que algun aspecte del cultiu no ha anat bé (precarietat d’algun component, 

contaminació dels medis, exposició massa prolongada dels gloquidis al medi de neteja MEM, o 

sobredosis d’antibiòtics o antimicòtics). La metodologia que més bons resultats dona és la dels vials, 

presentant molts avantatges respecte les plaques; com poden ser els valors més baixos de 

contaminació fúngica, menor brutícia al medi, major estabilitat en el pH i major facilitat de 

manipulació de les mostres. Per aquestes raons es proposa que per a futurs treballs es segueixi amb 

l’ús de vials i que s’implementin algunes millores proposades en aquest treball com l’ús de vials amb 

tap porós o la menor exposició de gloquidis al medi MEM, entre d’altres. 
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RESUMEN            

La náyade alargada (Unio mancus, Lamarck 1819) es un molusco amenazado en Cataluña. Por esta 

razón, y enmarcado en el proyecto LIFE Potamo fauna, el Consorci de l’Estany creó un laboratorio de 

cría de náyades donde se cría en cautividad esta especie con el fin de realizar reintroducciones y 

refuerzos poblacionales.  

Este trabajo pretende mejorar el cultivo in vitro, una técnica de cría en cautividad de esta especie 

que evita el uso de un pez huésped. Para hacerlo se cultivan gloquidios en un medio con 3 

componentes básicos; medio M199, suero de conejo o carpa y una mezcla de antibióticos y 

antimicóticos. Además, otro objetivo consiste en conseguir evitar la contaminación de oomicetos, 

por lo cual se utilizará verde de malaquita. Los gloquidios se cultivan en una incubadora para 

controlar la temperatura y el % de CO2, que permitirá mantener el pH más estable. En segundo lugar, 

se quiere estudiar el protocolo de cultivo in vitro con el fin de mejorarlo, en este aspecto se proponen 

dos técnicas; el uso de viales o bien de placas de cultivo, y se quiere saber cuál de los dos métodos 

es mejor. Cada día se realiza un cambio del 50% del medio y se extrae la contaminación fúngica que 

se encuentra. Se hace un seguimiento de los gloquidios pasados unos días para ver cómo 

evolucionan.  

Los resultados obtenidos indican que el verde de malaquita puede ser efectivo para evitar las 

contaminaciones de los oomicetos. Por otro lado, los gloquidios no han conseguido realizar la 

metamorfosis y la mayoría han muerto, esto indica que algún aspecto del cultivo no ha ido bien 

(precariedad de algún componente, contaminación de los medios, exposición demasiado prolongada 

de los gloquidios al medio de limpieza MEM, o sobredosis de antibióticos o antimicótico). La 

metodología que mejores resultados ha dado es la del uso de viales, presentando numerosas ventajas 

respecto el uso de placas; como por ejemplo los valores más bajos de contaminación, menor suciedad 

en el medio, mayor estabilidad del pH y mayor facilidad de manipulación de las muestras. Por estas 

razones se propone que para futuros trabajos se siga con el uso de viales, y que se implementen 

algunas mejoras como el uso de viales con tapón poroso, o la menor exposición de los gloquidios al 

medio MEM, entre otras. 
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ABSTRACT 

The long freshwater mussel (Unio mancus, Lamarck 1819) is a threatened mollusc in Catalonia. 
Because of this, and taking part of the LIFE Potamo Fauna project, the “Consorci de l’Estany” creates 
a freshwater mussel’s breeding laboratory, where this specie is breeded in captivity in order to carry 
out reintroductions and population reinforcements.  
The aim of this study is make improvements on the in vitro culture, a technique which allows the 
breeding in captivity of this specie without the use of a host fish. The glochidia will be cultured in a 
medium with 3 essential components; M199 medium, rabbit or carp serum and a mixture of 
antibiotics and antimicotics. In addition, another goal of this study is to prevent the fungal 
contamination caused by oomicets, because of this, malachite green will be used. The glochidia will 
be cultured in an incubator controlling the temperature and the CO2 %, fact that allows a greater pH 
stability. Besides that, it is pretended to study the in vitro protocol and to make improvements on it, 
so two techniques are proposed here: the use of vials or the use of petri dishes. The goal here is to 
figure out which one is the best. Every day a change of the 50% of medium will be done, and the 
fungal contamination will be removed. A monitoring of glochidia is done after few days to see how 
they develop.  
The results of this study indicate on one hand that malachite green has a significant effect on the 

oomycete contamination and it could be used to remove that contamination. On the other hand, the 

glochidia did not complete their metamorphosis and most of them died, so some aspect of the culture 

has failed (precariousness medium, contamination of mediums, extended exhibition of glochidia to 

clean medium MEM, or overdose of antibiotics or antimycotic). The methodology with the best 

results is the use of vials, with more advantages than the use of petri dishes. The advantages are, for 

instance, less contamination, less dirty in the medium, more pH stability and more facility when 

manipulating the samples. For this reasons, it is proposed for future studies the use of vials, and the 

implementation of some improvements, such as the use of vials with porous top or the less exhibition 

of glochidia to MEM medium. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1- Descripció biològica de l’espècie 
Les nàiades  són un grup de mol·luscs bivalves de la família Unionidae  que viu en els fons de rius, 

llacs, estanys, etc. Es distribueixen per tot el món a excepció de l’antàrtic. A la península ibèrica hi ha 

dos famílies de nàiades; Margaritiferidae i Unionidae (Araujo et al., 2009). Passen gran part del temps 

parcialment enterrats, i van filtrant aigua per captar-ne els nutrients i després retornar-la neta al 

sistema. És per això que són un grup de gran importància ja que filtren les aigües  disminuint-ne la 

càrrega de nutrients i evitant l’excés d’algues i zooplàncton. A més, suposen una important font 

d’aliment per als peixos i mamífers natius. També intervenen en la dinàmica de nutrients dels 

ecosistemes aquàtics ja que remouen el sediment i fan una bioturbació que augmenta l’oxigen del 

sediment (Araujo et al., 2009). A més, també poden ser utilitzades com a bioindicadors de la qualitat 

de les aigües ja que són molt sensibles a les pertorbacions. La taxonomia de les diferents espècies ha 

anat canviant en els últims anys i està sota revisió. En aquest projecte es  treballarà amb Unio mancus 

(Lamarck, 1819), anomenada comunament nàiade allargada (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Cicle de vida 

Les nàiades tenen un cicle de vida i 

una reproducció particulars (Figura 

2). Les nàiades mascles alliberen 

l’esperma a l’aigua i aquest 

esperma és filtrat per les femelles. 

La fertilització dels òvuls dona lloc 

a la fase larvària microscòpica 

d’aquestes espècies: els 

anomenats gloquidis. Els gloquidis 

són com petites nàiades que 

parasiten alguns peixos (cada 

espècie sol ser especialista de una 

o poques espècies de peixos) 

enquistant-se a les seves brànquies, on pateixen una metamorfosi en la que es desenvolupen els 

Regne: Animalia 

   Fílum: Mollusca 

      Classe: Bivalvia 

         Ordre: Unionoida 

            Família: Unionidae 

               Gènere: Unio 
Figura 1: Taxonimia i imatge de  Unio mancus. Font: 

http://www.iucnredlist.org/details/22737/1 

Figura 2: Cicle de vida de les nàiades (Campos et al., 2013) 
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principals òrgans interns com les brànquies, el tub digestiu, o el peu (Reece, F.T., 2014). Desprès de 

una o poques setmanes es desenquisten i cauen al substrat, on viuran la resta de la seva vida (Campos 

et al. 2013). 

Hàbitat i pertorbacions 

Les nàiades viuen als fons de rius, llacs i estanys, i ocupen llocs amb substrats tous no alterats i no 

sotmesos a episodis de anòxia (Pou et al., 2005). Hi ha tres factors fisicoquímics importants per 

aquests organismes; el medi òptim té una baixa conductivitat, i nivells elevats de calci i de oxigen 

dissolt (Owen, C. T. 2009). 

Són molt sensibles  a la contaminació i altres  pertorbacions.  Els factors principals del seu declivi 

poblacional són la fragmentació i/o desaparició dels seus hàbitats (els rius són un ecosistema molt 

antropitzat i alterat ja que es fan desviacions del curs del riu, construcció de preses per l’aprofitament 

d’aigua, construcció de centrals hidroelèctriques, etc.). També hi juga un paper important  la 

introducció d’espècies exòtiques de peixos (que poden ser depredadors seus o de l’espècie de peix  

hoste de les nàiades) i bivalves (Araujo et al., 2009). 

 

1.2-Estat de conservació i legislació 
Les nàiades són un dels  grups animals més amenaçat del planeta. A Europa les taxes d’extinció de 

les espècies del gènere Maragritifera són catastròfiques, i els altres gèneres (Unio, Potomida, 

Anodonta, Pseudanodonta i Mycrocondylaea)  tot i no estar tan amenaçats estan també en regressió 

(Araujo et al., 2009).  

La situació de les nàiades a Catalunya és delicada, l’espècie d’estudi Unio mancus a la IUCN Red List 

està catalogada com a NT (Lopes-Lima , M. & Seddon, M.B. 2014), també s’inclou en la Llista vermella 

d’invertebrats d’Espanya com a “Casi amenaçada” però a Catalunya es considera  encara en pitjor 

estat, com a  “Vulnerable”. A nivell Europeu, entra en l’Annex V de la Directiva Hàbitats i en l’Annex 

III del Conveni de Berna. 

 

1.3-Antecedents 
Conservació de l’espècie 

Els uniònids han estat estudiats durant anys, però no se’ls ha donat la importància que haurien de 

tenir. Ja al 1993 es va fer un pla de recuperació de Unio elongatulus (ara se sap gràcies a anàlisis 

moleculars que són les dos espècies Unio mancus i Unio ravioseri) (Araujo. 2012), en el que es 

remarcava el perill que patien els uniònids a Catalunya i es presentaven diverses mesures a seguir 

per a la seva conservació (Altaba, C. 1993).  Al 2003 també es va iniciar un projecte de recuperació 

de nàiades al parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa. Al 2005 es va fer també una avaluació 

de l’estat de conservació de les nàiades del Pla de l’Estany i propostes per a la urgent millora de les 

poblacions d’aquests bivalves (Pou et al., 2005).  En àmbit europeu, al 2010 es va iniciar el projecte 

LIFE Projecte Estany  (LIFE08 NAT/E/000078) per alentir o revertir el declivi de les espècies i hàbitats 
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d’interès de l’Estany de Banyoles,  i el 2014 es va iniciar el projecte LIFE Potamo Fauna (LIFE12 

NAT/ES/001091) (Consorci de l’estany, 2017). 

Aquest projecte s’emmarca en el projecte LIFE Natura de la Comissió Europea i que té com a títol 

“Conservació de fauna fluvial d’interès europeu a la xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, 

Fluvià i Muga”. El LIFE té com a objectiu principal la recuperació i conservació a llarg termini de 

diverses espècies amenaçades de fauna fluvial d’interès europeu. Per aconseguir-ho es plantegen 

diversos objectius secundaris, un del quals és la recuperació directa de les principals poblacions de 

nàiade allargada en espais xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga mitjançant 

reforços poblacionals amb exemplars de centre de reproducció en captivitat (LIFE Potamo Fauna, 

2017). És d’aquest objectiu del qual es parteix en aquest treball. El Consorci de l’Estany  és una entitat 

pública que té com a objecte la preservació i la revalorització del patrimoni natural i cultural i impulsar 

les funcions econòmiques mediambientals i socials pròpies de l’Espai d’Interès Natural de Banyoles i 

Porqueres (Consorci de l’estany, 2017). Ha participat en diversos projectes, un del quals és el LIFE 

Potamo Fauna. El Consorci té un laboratori de cria de nàiades i és allà on es farà aquest treball, 

participant en els objectius del LIFE Potamo Fauna.  S’ha aconseguit completar el cicle vital de les 

nàiades in vivo amb èxit, i ara es pretén fer-ho in vitro. Ja hi ha antecedents de cultiu in vitro de 

nàiades, tot i això la mortalitat segueix essent alta i es necessita més recerca en aquest camp. 

El cultiu in vitro té molts avantatges respecte el cultiu in vivo; pot permetre obtenir un nombre més 

elevat de juvenils, no es necessita un hoste (ni coneixement de aquest ja que no es tindrà que 

mantenir en captivitat, a més hi ha nàiades de les quals no es coneix quina és l’espècie hoste). El cost 

per obtenir cada juvenil és inferior i es fa un ús més eficient de les larves (es perden menys individus). 

Per contra, quan es fa cultiu in vitro la salut dels juvenils pot ser més delicada, es necessita un 

equipament més complex i sovint és difícil controlar els fongs i paràsits que puguin infectar el cultiu 

(Lima, P et al. 2012). 

El cultiu in vitro 

El cultiu in vitro de nàiades és un mètode artificial per tal que els gloquidis facin la metamorfosi en 

un medi preparat en comptes de fer-ho infectant les brànquies del peix. Al 1926 trobem un dels 

primers casos de cultiu de nàiades sense l’ús d’un peix hoste; Ellis &Ellis van cultivar els gloquidis en 

teixit de brànquia de peix (Ellis, M. M. & M. D. Ellis. 1926). Al 1982  Isom & Hudson van utilitzar una 

modificació de la solució “Unionid Ringer” de Ellis et al. (1930) per cultivar els gloquidis. Aquest medi 

contenia, entre d’altres,  NaHCO3 com a tampó de pH juntament amb una atmosfera enriquida en 

CO2 (un valor del 5% de CO2 es va considerar l’òptim). També van usar el medi comercial M199 com 

a font de salts, aminoàcids i vitamines. A part del medi, també calia afegir al cultiu plasma de peix i 

antibiòtics. També  van determinar una relació positiva entre el percentatge de metamorfosi dels 

gloquidis i el percentatge de plasma de peix en el medi. Es va determinar un 33% de plasma de peix 

com a òptim i econòmicament rendible (Isom, B. G. & R. G. Hudson. 1982). Keller & Zam (1990) van 

intentar substituir el plasma de peix (car i difícil d’aconseguir) per plasmes d’altres animals (mamífers 

com cavalls, cabres, ovelles, vaques, porcs, conills, etc.), però la qualitat dels juvenils es veia afectada. 

També al 1990 Hudson & Shelbourne van observar que el sèrum de conill era el més eficaç i tenia 

gairebé el mateix resultat que el plasma de peix. Tankersley (2000) va demostrar que quan s’afegia 

una solució de lípids al medi les reserves de lípids dels juvenils augmentaven i millorava la seva 
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qualitat, per aquesta raó molts projectes posteriors afegeixen 50 µl d’oli de peix. Al cultiu in vitro hi 

ha un aspecte molt important; la contaminació per fongs i/o bacteris, per això se sol usar 

carbenicil·lina, gentamicina sulfat i rifampicina a una concentració de 100 µg/l i amfotericina B a 5 

µg/l. Posteriorment es va suggerir que una concentració inferior de amfotericina B (1 µg/l) pot 

resultar més efectiva i menys citotòxica per als gloquidis (Lima, P et al. 2012). 

 

2. OBJECTIVES 

The aim of this project is to look for an effective in vitro culture method of nayads without the need 

of using a host fish. Therefore, the best in vitro conditions for the initial life cycle phase of nayads will 

be seeked. In addition, it is pretended to overcome one of the main problems of the in vitro culture; 

the contamination by bacteria and fungus. Antibiotics and antifungals will be used, besides several 

malachite green doses (attack the oomycets) and it will be established which are the optimal doses 

in order to remove the fungus without any toxic effect for the nayads. 

Also, carp plasma and rabbit plasma media will be prepared and compared (in terms of survival rate), 

to determine which one is more effective or economically viable. Finally, an undergo of the process 

will be done because of the optimization of the process. For this aim, petry dishes will be used instead 

of tubes. So, it is wanted to find a better methodology that allows to obtain more nayads in less time. 

3. METODOLOGIA 

La part experimental es dividirà en dos blocs;  un primer bloc amb un experiment per tal de millorar 

el procés de producció in vitro enfocat en superar el problema de la contaminació, i un segon bloc 

(amb 2 experiments) que té com a objectiu augmentar la producció de juvenils amb aquest mètode.  

 

3.1-Bloc 1: Experiment 01 
Aquest primer experiment es fa per tal de millorar la producció de nàiades in vitro, però sobretot per 

superar un dels gran problemes que sorgeixen en aquest procés, la infecció per fongs i bacteris, en 

especial per poder resoldre el problema que causa la infecció dels oomicets (o pseudofongs, ja que 

en realitat no pertanyen al grup fungi) (Fry, William, E. et al. 2010). Per tal de fer-ho es van cultivar 

gloquidis en vials de cultiu de 5 ml, aquests contenien quatre components bàsics: medi M199, sèrum 

de conill, un conjunt de antibiòtics i antimicòtics, i verd de malaquita (VM). El verd de malaquita es 

pot aplicar fent una neteja del gloquidis amb VM abans de posar-los al cultiu, o dins el propi medi de 

cultiu. En un principi es volien aplicar els dos mètodes, però per qüestió de temps no va ser possible 

realitzar la neteja amb verd de malaquita (s’anava a aplicar a la primera rèplica T01-01). Així doncs el 

verd de malaquita es va aplicar en forma de diverses dosis (D1, D2, D3 i D4) per a posar-les al medi 

del propi cultiu. Per tal de comprovar l’efectivitat del verd de malaquita per al control contra els 

oomicets es van fer diversos tractaments: 

1. T01-01: sense VM. 

2. T01-02: sense VM. 



     

Facultat de Ciències      Memòria del Treball Final de Grau   

11 
 

3. T01-03: VM Dosi D1. 

4. T01-04: VM Dosi 02. 

5. T01-05: VM Dosi 03. 

6. T01-05: VM Dosi 04. 

De cada tractament es van fer 6 rèpliques, i cada rèplica contenia 200 gloquidis. Cada dia es va fer un 

reemplaçament de la meitat del medi per tal de renovar-lo, eliminar possibles contaminacions i 

maximitzar la supervivència dels gloquidis.  

Fase preparatòria  

Per tal de cultivar els gloquidis in vitro en les condicions més òptimes la temperatura ha de ser de 

23ºC, i el % de CO2 del 2% (el CO2 ajuda a mantenir el pH estable) (Owen et al,. 2010). Així doncs 

abans de començar l’experiment es va fer un calibratge de la incubadora per tal de comprovar que 

els paràmetres temperatura, CO2, i pH es mantenien en els nivells que ens interessaven.  Per al 

calibratge del CO2 es va programar la incubadora  al % de CO2 que ens interessava (al 2%) i es van 

observar i anotar les fluctuacions de CO2 que marcava la incubadora cada 5 minuts durant 2 hores. 

Per a les proves de pH es van contemplar dos casos; la variació de pH sense 

canvi de medi, i com pot afectar el canvi de medi al pH. Cada cas comptava 

amb tres rèpliques. Per a la prova de pH sense canvi de medi es van posar 

sis tubs amb tot el necessari per cultivar gloquidis (medi M199, sèrum, 

antibiòtics i antimicòtics) a la incubadora, i es va mesurar el pH (Figura 3)  

en temps 0, al cap de 24 hores i al cap de 48 hores. Per a la mesura de pH 

de les 24 hores es treien 3 dels 6 tubs i es feia la mesura d’aquests (els altres 

es deixaven tapats i en la incubadora per tal que no es veiessin afectats). 

Per a la mesura de les 48 hores es treien els 3 tubs restants i se’n mesurava 

el pH. En el cas de les proves de pH amb canvi de medi es posaven 3 tubs 

amb medi a la incubadora (prèviament s’havia mesurat el pH de temps 0). 

Al cap de 24 hores es treia el 50% del medi (2,5 ml, amb una micropipeta)  

de cada rèplica, es guardava en tubs ven tapats, i s’afegia un 50% de medi 

acabat de preparar. Es retornava a la incubadora i es mesurava el pH del 50% del medi extret. Per 

últim es mesurava el pH a les 48 hores.  Per veure l’evolució de la temperatura dins la incubadora es 

va col·locar un sensor tipus botó programat per enregistrar la temperatura cada minut durant 36 

hores. Les dades es van processar amb el programa informàtic Thermo Ind. 

En la fase preparatòria també es van preparar tots els medis que s’utilitzen en els diversos 

experiments.  Els medis de cultiu utilitzats tenen quatre components bàsics: medi M199, sèrum de 

conill, una preparació de antibiòtics i antimicòtics i verd de malaquita (en les mostres que 

corresponia).  El medi M199, el sèrum i els medicaments segueixen unes proporcions 3:1:0,5 

respectivament (Owen, C. T.,2009)(Owen, C. T., et al., 2010).  

El medi M199 és un medi àmpliament utilitzat en els cultius, i que conté entre d’altres aminoàcids, 

vitamines i sals (Sigma-Aldrich, 2017). Es va obtenir comprant-lo a “LabBox”, va ser repartit en tubs 

de 40 ml i 10 ml (per tal de deixar-lo preparat per anar-lo utilitzant cada dia) i va ser guardat al 

congelador a -20 °C. 

Figura 3. Procediment 
seguit per a les mesures de 
pH. 
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El sèrum de conill ofereix als gloquidis nutrients i un medi òptim, i es va obtenir de l’escorxador de 

Banyoles “Línia Alimentària”. Per aconseguir-lo es va anar a la cadena de producció de l’escorxador 

amb la indumentària adequada (bata, guants i gorra de seguretat), els conills eren aturdits amb un 

xoc elèctric i se’ls seccionava el coll. Posteriorment es posava un 

vas de precipitats per recollir el rajolí de sang, aguantant-li 

també el coll per tal d’evitar contaminacions de pèls o pell. La 

sang s’anava recollint en vasos de precipitats, i tot seguit es 

traspassava a tubs de centrífuga de 15 ml, això es va fer de la 

manera més ràpida possible per tal de traspassar la sang abans 

que es formessin coàguls. Després es va portar la sang al 

laboratori, es van rentar els tubs, es van etiquetar i es va deixar 

reposar unes 3 hores. El pas següent era centrifugar (Figura 4) la 

sang per tal de separar la part sòlida (majoritàriament cèl·lules) 

de la líquida (el sèrum, que és el que ens interessa). Per fer-ho es va anar als laboratoris de la 

companyia “Aigües de Banyoles”, allà es van centrifugar els tubs a 4000 rpm durant 10 minuts, i es 

va separar el sobrenedant (el sèrum) en tubs estèrils de 15 ml, això es va fer amb una xeringa de 20 

ml estèril  i amb compte per no agafar cèl·lules sedimentades en el pellet. Per últim es van guardar 

els tubs al congelador a -20 °C oportunament retolats. Tot i que es va realitzar la fabricació pròpia del 

sèrum de conill, per a l’experiment es va comprar sèrum de conill i es va utilitzar el comprat, per 

assegurar així la qualitat del sèrum, ja que abans de utilitzar el sèrum fabricat caldrien fer proves per 

validar-ne la qualitat i no es comptava amb el temps necessari per realitzar un experiment de 

validació.  

Els antibiòtics que es van utilitzar són rifampicina, gentamicina sulfat i carbenicil·lina, i es van aplicar 

a una dosi de 100 µg/ml, l’antimicòtic utilitzat era l’amfotericina B a una concentració de 1 µ/ml, i el 

verd de malaquita a diferents concentracions segons el tractament, amb les dosis escalades de forma 

logarítmica (D1: 0,037 µg/ml, D2: 0,100 µg/ml, D3: 0,272 µg/ml, D4: 0,739 µg/ml).  Per preparar la 

barreja d’antibiòtics i antimicòtics es va procedir de la següent manera; primer es van preparar 

dilucions inicials de cada component per després barrejar-los obtenint la dilució final.  Es van pesar 

225 mg de cada antibiòtic en una balança de precisió i es van posar en 3 tubs d’assaig amb 90 ml 

d’aigua destil·lada estèril i ben tapats per evitar contaminació.  Per a l’antimicòtic es van pesar 9 mg 

d’amfotericina B i es va posar en un tub d’assaig amb 90 ml d’aigua destil·lada estèril (que prèviament 

havia estat portada a pH 2 amb HCl 1M ja que aquest component és soluble en medi àcid), per als 

casos en que fos necessari es va posar al vòrtex la solució per ajudar a que el solvent es dissolgués. 

Pel verd de malaquita es van pesar 25 mg i es van posar en 500 ml d’aigua destil·lada estèril per 

obtenir la solució A. Un cop es tenen totes les dilucions inicials es pot preparar la dilució final.  Es 

posa en un vas de precipitats de 150 ml, 87 ml d’aigua estèril, i s’afegeixen amb una micropipeta amb 

puntes estèrils 4 ml de cada solució d’antibiòtic i 1 ml de la solució d’antimicòtic (això es repeteix per 

acabar tot el volum de solució inicial preparat). Aquesta dilució final es reparteix en tubs de 15 ml 

ben tapats i retolats i es guarden al congelador a -20°C. Per als tractaments amb verd de malaquita, 

es posa menys aigua destil·lada per tal d’afegir una petita quantitat de verd de malaquita. Per als 

diferents tractaments es posa la següent quantitat de solució A inicial de verd de malaquita: D1: 0,074 

ml, D2: 0,2ml, D3: 0,544 ml i D4: 1,478 ml, d’aquesta manera obtenim les dosis 0,037 µg/ml, 0,1 

µg/ml, 0,272 µg/ml i 0,739 µg/ml respectivament. 

Figura 4. Centrífuga utilitzada per a 
l’obtenció dels sèrums. 
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Amb tots els components del medi disponibles al congelador, el dia abans de ser utilitzats es posaven 

a descongelar lentament a la nevera, de manera que cada dia es feia la barreja dels components 

necessaris per preparar el medi (cada dia es tenia que fer la barreja per canviar el 50% de medi de 

tots els cultius). Seguint la proporció 3:1:0,5 (M199, sèrum, medicaments) en cada vial de cultiu de 5 

ml es posaven 3,3333 ml de medi M199, 1,111 ml de sèrum i 0,556 ml de la barreja de antibiòtics i 

antimicòtics (i verd de malaquita en els casos que corresponia). La barreja es feia amb una 

micropipeta amb puntes estèrils i sota la campana. Els vials de cultiu utilitzats es van esterilitzar en 

un a estufa en sec a 140ºC abans de ser utilitzats. 

Obtenció dels gloquidis  

Les nàiades es van anar a recollir a dos dels recs que surten de l’estany de Banyoles; el Rec de Can 

Hort i el de Can Teixidor. Per recollir-les es va entrar al rec amb botes altes i amb l’ajuda de un visor 

de fons es va inspeccionar un tram del rec. Les nàiades extretes es van mesurar, i posteriorment es 

van separar les gràvides (fèrtils) de la resta. Per separar-les es van obrir una mica (amb compte de no 

obrir-les massa)  amb unes pinces fines,  les gràvides tenien les brànquies recobertes amb ous. Ja 

separades, les gràvides es van portar al laboratori i la resta es van tornar a alliberar al rec. Un cop al 

laboratori de cria de nàiades del Consorci de l’Estany,  es van posar les nàiades en 4 aquaris de 100 L 

repartides equitativament (Figura 5) . Quan les nàiades adultes van 

alliberar els gloquidis (grumoll blanquinós visible a simple vista dins 

l’aquari), es van recollir mitjançant una pipeta Pasteur de plàstic amb 

cura i intentant agafar  només gloquidis i no recollir brutícia. El grumoll 

de gloquidis es va posar en una placa de petri de vidre amb aigua de 

l’estany, i es va portar a la lupa per tal de fer la separació dels gloquidis. 

Separació dels gloquidis 

Un cop a la lupa es va separant el grumoll de gloquidis amb unes pinces fines i amb compte de no 

malmetre els gloquidis. Es van separant els gloquidis en millor estat i que estiguin néts i sols, i es 

recullen amb una pipeta Pasteur per ser transferits a una altre placa de petri neta. Es van seleccionar 

en total uns 7200 gloquidis per a l’experiment 01. Un cop seleccionats es va procedir a la filtració 

d’aquests. Per a aquest filtratge es van utilitzar tres malles de diferents mides; una primera malla de 

100 µm, una segona de 200 µm, i per últim una altre de 100 µm. Es va posar el contingut de la placa 

de petri a la malla de 200 µm, aquesta malla permet el pas de petites partícules, brutícia i 

zooplàncton, però els gloquidis hi queden retinguts. Sota aquesta malla hi havia una malla de 100 µm 

per tal de retenir possibles gloquidis que hagin pogut passar la malla de 200 µm. Després es posa la 

malla de 100 µm sobre aquestes malles i es fa passar aigua de l’estany per aquesta malla, així 

s’aconsegueix que les partícules d’aquesta aigua quedin retingudes a la malla de 100 µm i passi així 

una aigua neta que serveix per netejar els gloquidis que hi havia a la malla de 200 µm. Les malles es 

van esbandir amb aigua de l’estany, i la del mig i la de sota es van esbandir amb un ruixador amb 

aigua de l’estany (i amb compte per no trencar els gloquidis) sobre una placa de petri.  Aquests 

gloquidis es van portar a la lupa per a la seva observació, i després de comprovar que estaven en bon 

estat es van transferir a un vasos de precipitats de 250 ml.  

Neteja dels gloquidis 

Figura 5. Nàiades gràvides en 
un dels aquaris del laboratori. 
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Després d’haver separat els gloquidis en un vas de precipitats, es va procedir a netejar el vas amb 

gloquidis. Per netejar els gloquidis es va omplir el vas de precipitats que contenia gloquidis  amb aigua 

de l’estany estèril, es va agitar suaument, es van deixar precipitar els gloquidis i es va decantar dos 

terceres parts de l’aigua (amb compte de no perdre gloquidis). Aquest procés es va repetir tres 

vegades.  Després de la neteja amb aigua es va fer una segona neteja amb  

medi MEM (un medi de cultiu ric en aminoàcids i vitamines, que ajuda a 

mantenir en suspensió brutícia, bacteris i espores)(Sigma-Aldrich, 2017). Per 

a la neteja amb medi MEM es va fer ús de un decantador. Es van re-suspendre 

els gloquidis del vas de precipitats barrejant suaument, i posteriorment es va 

abocar una part de l’aigua amb gloquidis en el decantador.  El decantador era 

un recipient amb una aixeta i un filtre (Figura 6).  Després d’abocar una part 

de l’aigua es deixaven decantar els gloquidis (amb l’aixeta tancada) i tot seguir 

s’obria deixant caure només l’aigua de sota (la que contenia gloquidis), per 

contra l’aigua de sobre es descartava ja que és la que contenia més espores, 

bacteris i partícules de brutícia en suspensió. Aquest procés es va repetir tres 

vegades.  

Incubació  

Amb els gloquidis néts, ja es podrà fer la incubació. El vas amb gloquidis i medi MEM es va decantar 

en dos plaques de petri estèrils.  Es van portar les plaques a la lupa i es va fer un recompte de 

gloquidis.  Mitjançant una micropipeta i puntes estèrils es van anar col·locant 200 gloquidis en 

cadascun dels 36 vials que es van utilitzar per als tractaments explicats anteriorment. Es busquen els 

gloquidis més actius, de tal manera que es tirava una gota de sèrum de carpa a la placa de petri; els 

gloquidis actius obrien i tancaven les valves un parell de cops i després es quedaven tancats. Els morts 

o poc actius es quedaven oberts.  Un cop repartits els gloquidis en els vials, es va tornar a la campana 

i la flama per treballar sota condicions estèrils. Es va intentar extreure el màxim de medi MEM 

possible dels vials mitjançant decantació i una pipeta estèril (amb compte de no perdre gloquidis). 

Posteriorment es van agafar 5 ml del medi de cultiu corresponent i es van anar omplint els vials. El 

medi es preparava diàriament a partir dels components guardats al 

congelador. Tots els vials van ser retolats i guardats a la incubadora a 23ºC 

i amb un 2% de CO2. Cada dia es feia un recanvi del 50% del medi. Per fer-

lo es treien de la nevera els components necessaris per fer la barreja de 

cada medi, es preparava el material estèril que s’utilitza per fer les barreges 

i es disposava tot a la campana amb una flama encesa.  A la campana es 

feien totes les barreges (Figura 7) i es deixaven a la incubadora perquè el 

medi s’estabilitzés i estigués a la mateixa temperatura que el cultiu. 

Després es treien els vials de la incubadora i es mirava amb una llum si hi 

havia contaminació fúngica (es veien a simple vista els filaments fúngics). 

Si n’hi havia s’extreia amb la micropipeta amb puntes estèrils i s’acabava 

de treure el 50% del medi. El medi extret es deixava en vials ben tapats per 

després fer mesures de pH. Un cop extret s’afegia el medi acabat de 

preparar i es tornaven els vials a la incubadora. Tot el material utilitzat es rentava amb aigua 

destil·lada i es posava a esterilitzar a 140ºC en sec durant 4 hores per deixar-lo preparat per l’endemà. 

Figura 6. Detall dels 
gloquidis al decantador 
durant la neteja amb 
MEM. 

Figura 7. Realització de les 
barreges dels medis sota la 
campana. 
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També es treien del congelador els components necessaris per preparar el medi del dia següent, i es 

deixaven a la nevera de manera que es descongelessin lentament.  

Seguiment dels gloquidis 

Pel mètode in vitro proposat en aquest treball, i basant-se en experiments anteriors (Bagaria Osuna, 

Marc, 2016) es va preveure que els gloquidis tardarien uns 13 dies a fer la metamorfosi. Per tal de 

veure l’evolució dels gloquidis al llarg de l’experiment es van fer 2 revisions dels gloquidis; una el dia 

11 i l’altre el 13. Per fer aquest seguiment es van extreure gloquidis de una rèplica a l’atzar de 

cadascun dels tractaments, es van posar en un porta i es van observar al microscopi òptic. De les 

mostres extretes se’n comptaven el nombre total de gloquidis, els vius i morts, i dels  vius 

s’observaven els canvis morfològics. Els aspectes a observar eren la forma, l’interior (veure si s’anava 

compartimentant al llarg del temps), els marges de la closca, i la presència o absència de muscles, 

brànquies, cilis mantell i peu. La presència d’aquests elements es considera indicadora de l’inici de la 

metamorfosi de gloquidi a juvenil.  També era important observar l’estat de la mostra i anotar si 

estava bruta o hi havia contaminació fúngica o bacteriana. 

Recompte final i metamorfosi 

Passats 14 dies de incubació s’inicia la inducció a la metamorfosi final. Això es fa el dia que hi ha el 

màxim de juvenils amb moviment i compartimentació interior. Per fer la inducció, al fer el canvi de 

50% de medi, al medi preparat s’hi afegeix  aigua de l’estany estèril (obtenint un volum final de 50% 

de medi i 50% d’aigua estèril). Un cop preparada la barreja es retornen els vials a la incubadora i s’hi 

deixen unes 24 hores. Posteriorment, cada 30 minuts durant 2 hores s’afegeix el mateix volum 

d’aigua natural de l’estany que s’havia afegit el dia anterior, d’aquesta manera es va diluint el medi.  

Un cop passades 2 hores i 30 minuts més, es passa la solució a una placa de petri i es compten els 

juvenils vius i morts, i els transformats (es reconeixen al tenir un peu de mida gran que sobresurt de 

les valves)  i els no transformats.  

 

3.2- Bloc 2: Experiments 02 i 03 
Aquest segon bloc es fa per tal d’aconseguir una elevada productivitat i obtenir  un gran nombre de 

gloquidis. Per tal de fer-ho, es plantegen dos  experiments en els quals es cultivaran gloquidis in vitro 

en plaques de petri de vidre (que permeten 30 ml, molt més volum que els vials) amb medi M199, la 

barreja de antibiòtics i antimicòtics preparada per l’experiment 01, i sèrum. En aquest cas no 

s’utilitzarà verd de malaquita, i es canviarà el sèrum; mentre que en l’experiment 02 s’utilitzarà sèrum 

de conill, en l’experiment 03 es prepararà una barreja de 50% sèrum de conill i 50% sèrum de carpa. 

De cada un dels dos experiment es faran 6 rèpliques, i en cada placa es cultivaran uns 5000 gloquidis 

aproximadament.  

 

Fase preparatòria 

Tant el medi M199, com el sèrum de conill i la barreja de antibiòtics i antimicòtics ja s’havien preparat 
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i guardat en tubs al congelador quan es van realitzar les barreges per a l’experiment 01. Per tant, 

només es va tenir que  preparar el sèrum de carpa. Per obtenir-lo es van pescar carpes a l’estany de 

Banyoles, i van ser portades a les piscines del laboratori. Per extreure’n la sang, es van posar les 

carpes en un bidó amb uns 80 L d’aigua i essència de oli de clau (obtenint una concentració d 7,5 

mL/100 L d’aigua), d’aquesta manera passats uns minuts les carpes estaven anestesiades. 

Posteriorment s’agafaven amb un drap, es posaven en una taula de fusta, es netejaven amb aigua de 

l’estany i s’eixugaven bé. Després s’agafaven amb un drap  i amb un ganivet esmolat se’ls tallava la 

base de l’aleta caudal. Mentre s’aguantava la carpa en posició vertical es posava un vas de precipitats 

a sota per anar recollint la sang que anava caient, intentant que entrés de forma suau per evitar 

impactes forts ja que poden provocar la lisi de les cèl·lules sanguínies. Després i de la forma més 

ràpida possible es transferia la sang en tubs de centrífuga de 15 ml. Aquesta tècnica és agressiva ja 

que requereix el sacrifici dels exemplars. La sang de carpa es va deixar reposar 2 hores a temperatura 

ambient, i es va guardar a la nevera fins el dia següent. Passades unes 20 hores es va centrifugar a 

4000 rpm durant 10 minuts amb la mateixa metodologia seguida amb la sang de conill. Els tubs de 

15 ml amb sèrum de carpa van ser retolats i guardats al congelador a -20ºC preparats per ser 

utilitzats.  

La resta de metodologia requerida en la fase preparatòria dels experiments 02 i 03 és igual a la 

seguida per l’experiment 01; un cop es tenien les nàiades al laboratori i van alliberar els gloquidis 

(grumoll blanquinós visible a simple vista) es va fer la separació dels gloquidis (en aquest cas es van 

separar per als dos experiments uns 60000 gloquidis aproximadament) i es va procedir al filtratge i  

la seva neteja tal com s’ha explicat en l’experiment 01. Per seleccionar els gloquidis es va portar el 

vas de precipitats amb els gloquidis néts (acabats de netejar amb medi MEM)  a la campana amb una 

flama encesa. Allà es van fer tres pipetejades amb un gran nombre de gloquidis i es van posar en una 

placa de petri, això es va repetir per a totes les rèpliques de l’experiment 02 i 03 (en aquests casos 

no se sap el nombre exacte de gloquidis per placa, però tampoc interessa, ja que l’objectiu és 

aconseguir un gran nombre de gloquidis). Tot seguit es van afegir els 30 ml del medi corresponent 

(per a l’experiment 02 contenia sèrum de conill, per al 03 constava de un 50% de sèrum de carpa i un 

50% de sèrum de conill) en cada placa.  

Incubació 

Les  plaques de petri es van cultivar a la incubadora amb les mateixes condicions de l’experiment 01 

(a una temperatura  de 23ºC i un 2% de CO2), i de la mateixa manera que amb els vials de cultiu, es 

va fer un canvi de medi diari del 50%, i es va anar extraient la contaminació fúngica.  També es va fer 

un seguiment dels gloquidis de les plaques de l’experiment 02 i 03. Amb totes les dades de 

contaminació fúngica (dels tres experiments) es farà una ANOVA amb el programa R Commander per 

comprovar si la contaminació en els tractaments amb verd de malaquita 

és significativament diferent a la contaminació de les mostres sense verd 

de malaquita. 

Recompte final i metamorfosi 

Seguint el mateix procediment seguit en l’experiment 01, s’indueix la 

metamorfosi afegint al medi aigua de l’estany (Figura 8), i posteriorment 
Figura 8. Dilució del medi de 
les plaques. 
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es compten els juvenils vius i morts, i els transformats i no.  

 

4. RESULTATS 

4.1-Bloc 1: Experiment 01 
Fase preparatòria 

Abans de començar amb els experiments es van fer unes proves per veure si la incubadora estava 

ben calibrada. Els resultats es poden comparar amb les proves de incubadora que es van realitzar 

l’any 2016 per un experiment similar.  Per a les proves de CO2  es va programar la incubadora a un 2% 

i es va observar la seva evolució (Gràfic 1). Es va observar que el sensor de la incubadora estava mal 

calibrat i marcava com a valor 0 un 2,08% de CO2, així doncs es va prendre aquest valor com a valor 

0 (als gràfics ja està corregit). En el cas del 2% de CO2 de 2017 es pot veure com al voltant del minut 

5 la incubadora ja ha arribat al valor de CO2 marcat, i a partir d’aquest moment pateix fluctuacions 

repetitives (de un 0,5% aproximadament) per sobre aquest valor. Si calculem la mitjana i la desviació 

a partir de l’estabilització obtenim un valor de 2,35 ± 0,16 % de CO2. Respecte l’experiment de 2016, 

els valors obtinguts per a la incubadora a un 2% de CO2 van ser de 2,12 ± 0,17 % de CO2 , i pel 5% van 

ser de 4,99 ± 0,28 % de CO2 (a l’experiment de 2017 no s’han realitzat proves del 5% de CO2 ja que ja 

es va determinar que el valor òptim era del 2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 1. Fluctuacions del % de  CO2 de l’incubadora programada a un valor de 2% o 5%, i per als 
experiments d’aquest any i de 2016.  
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Pel que fa a les proves de pH, es van fer dos experiments per veure si el canvi de medi tenia algun 

efecte en les variacions de pH del cultiu (Gràfic 2). La mesura es va fer en tres temps, temps 0, al cap 

de 24 hores i al cap de 48 hores.  Al gràfic s’observa que les variacions de pH en els dos casos són 

mínimes . El valor màxim del 2% de CO2 amb canvi de medi és de 7,7 i el mínim de 7,38; per altre 

banda, el valor màxim de pH obtingut al 2% de CO2 sense canvi de medi és de 7,7 i el mínim de 7,37.  

La darrera prova de calibració de la incubadora és la de la temperatura. La temperatura d’incubació 

òptima és de 23ºC, per la qual cosa es va programar la incubadora a aquesta temperatura. La 

temperatura va ser enregistrada durant 36 hores amb un sensor (Gràfic 3).  Amb el total de dades  

enregistrades s’ha calculat la mitjana, el màxim i el mínim. La mitjana de temperatura és de 22,9 ± 

0,35 ºC, el màxim és de 24 ºC (només es va donar en 2 minuts, al voltant de les 21:00 de les 2 nits 

enregistrades), i el mínim de 22,5 ºC. 

Gràfic 2. Variacions en el pH del medi dins la incubadora en funció de si es fa o no canvi de medi i del 
valor de % de CO2 marcat en l’incubadora. 

Gràfic 3. Variació de la temperatura a l’interior de la incubadora en funció del temps. Al gràfic es 
mostren 100 minuts del total de dades enregistrades, ja que la fluctuació representada es va repetint 
la resta de temps (a excepció de les dos dades atípiques de 24ºC, que només es donen en 2 minuts). 
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Incubació  

Cada dia al llarg dels dies de incubació es va fer un canvi de medi del 50%, i es va mirar si hi havia 

contaminació fúngica, en cas de haver-n’hi s’extreia amb una micropipeta a l’hora de fer el canvi de 

medi. Al final de l’experiment es van comptar quants vials de cada tractament s’havien contaminat i 

quants dies s’havia tingut que fer neteja de cada rèplica. Els resultats de cada tractament es mostren 

al Gràfic 4. S’observa que els tractaments sense verd de malaquita han patit més contaminació; 

durant tots els dies i sumant totes les rèpliques T01-01 ha patit 42 contaminacions, i T01-02 n’ha patit 

45. Pel que fa als tractaments amb dosis de verd de malaquita; T01-03, T01-04, T01-05 i T01-06 han 

patit respectivament  41, 25, 12 i 29 contaminacions fúngiques. Al llarg de tot el període de cultiu, el 

tractament que ha patit menys contaminacions ha estat el T01-05 (que correspon a la dosi 3 de verd 

de malaquita). S’intueix una tendència de menys contaminació a mesura que augmenta la dosi de 

verd de malaquita, tot i que el tractament T01-06 fa que la tendència no sigui tant bona. Els resultats 

de l’ANOVA indiquen que el tractament T01-05 és significativament diferent a la resta (p-

valor=0,000204 ***), i que el T01-04 és lleugerament diferent a la resta (p-valor=0,031376 *).  

 

 

Un cop extreta la contaminació fúngica, i acabat el canvi de medi, amb el medi extret de cada 

tractament es mesurava el pH. Els resultats (Gràfic 5) mostren que la fluctuació de valors de pH al 

llarg dels dies d’experiment és molt baixa. Globalment (tenint en compte tots els tractaments i dies) 

el màxim és de 7,8; i el mínim és de 7,62.  

Gràfic 4. Representació del nombre de rèpliques contaminades per a cada tractament tant per als vials 
com per les plaques. La contaminació representa el % de vials amb fongs visibles a simple vista) sense 
tenir en compte l’abundància d’aquesta contaminació. 
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Seguiment de gloquidis 

El dia 11 i el dia 13 es van fer observacions al microscopi per veure 

l’evolució dels gloquidis (Taula 1 i Taula 2). Així la metamorfosi 

s’induiria el dia en que hi hagués més gloquidis amb 

compartimentació interior.  De cada mostra es miraven les 

característiques morfològiques dels individus vius, i també es 

comptaven vius i morts. Tal com es veu a les Taules 1 i 2, les 

supervivències són molt baixes. També es va observar que la 

majoria de mostres tenien restes de teixit en més o menys 

abundància, que estaven brutes, i que les que no tenien verd de 

malaquita tenien una gran quantitat de bacteris i altres 

microorganismes (algunes amb VM també presentaven 

contaminació bacteriana en menor mesura) (Figura 9).  

 

 

 

 

 

Gràfic 5. Variacions en el pH dels medis durant els dies de cultiu. El pH es va mesurar amb el medi 
sobrant de les 6 rèpliques de cada tractament.  

Figura 9. Observació al microscopi de una 
mostra contaminada. S’observen 2 gloquidis 
oberts, molts microorganismes (punts 
blancs), i restes de teixits (grumolls 
blanquinosos). 
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Taula 1. Observacions morfològiques dels gloquidis al dia 11 per a cadascun dels tractaments.  

DIA 11 T01-01 T01-02 T01-03 T01-04 T01-05 T01-06 

Forma Deltoide Deltoide Deltoide Deltoide Deltoide Deltoide 

Interior Compartimentat Glomerular Compartimentat Glomerular 80% Glomerular 
20% Compartimentat 

Compartimentat 

Marge closca Engruixit 
Poc 

engruixit 
Engruixit Engruixit Engruixit Engruixit 

Muscles No No No Si No Si 

Brànquies No No No No No No 

Cilis No No No No No No 

Mantell No No No No No No 

Peu No No No No No No 

% Vius 71,43% 8,33% 25% 66,67% 50% 34,61% 

 

Taula 2. Observacions morfològiques dels gloquidis al dia 13 per a cadascun dels tractaments. 

DIA 13 T01-01 T01-02 T01-03 T01-04 T01-05 T01-06 

Forma Deltoide Deltoide Deltoide Deltoide Deltoide Deltoide 

Interior Compartimentat Compartimentat Compartimentat Glomerular 50% Glomerular 
50% 

Compartimentat 

Compartimentat 

Marge 

closca 

Engruixit Engruixit Engruixit Engruixit Engruixit Engruixit 

Muscles No No No Si Si Si 

Brànquies No No No No No No 

Cilis No No No No No No 

Mantell No No No No No No 

Peu No No No No No No 

% Vius 50% 16,67% 36% 33,33% 36,36% 0% 

 

Recompte final i metamorfosi 

El dia 14 es va induir la metamorfosi dels gloquidis afegint al medi aigua de l’estany estèril. Passades 

24 hores es va afegir més aigua de l’estany i passades 2 hores i mitja més es va observar el contingut 

dels vials a la lupa binocular. Els individus que haguessin fet metamorfosi tindrien el peu molt 

desenvolupat i serien visiblement actius. Després d’observar tots els vials no es va trobar cap individu 
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que hagués completat la metamorfosi, i la majoria de gloquidis estaven oberts (morts) (Taula 3). 

Taula 3. Recompte final dels gloquidis dels vials per a cada tractament. Les dades estan expressades amb les mitjanes i 
desviacions estàndards de les 6 rèpliques de cada tractament. “Contaminació” representa la mitjana del total de 
contaminacions durant tots els dies de cultiu. Les “Pèrdues per neteja” s’han calculat restant al total inicial els gloquidis 
totals finals. 

 
Gloquidis 

inicials 
Contaminació 

Gloquidis 

totals final 
Oberts Tancats 

Metamorfo

si 

Pèrdues per 

neteja 

T01-01 201 ± 0,89 3 ± 1,41 
181,67 ± 

11,55 

155,83 ± 

25,94 

25,83 ± 

6,11 
0 11, 83 ± 2,93 

T01-02 201 ± 1,26 3,21 ± 1,67 
186,33 ± 

12,45 

153,67 ± 

9,85 

32,67 ± 

6,12 
0 10,67 ± 6,06 

T01-03 200 2,93 ± 1,44 
178,83 ± 

12,98 

144,17 ± 

14,26 

34,67 ± 

4,03 
0 15,67 ± 8,64 

T01-04 
200,33 ± 

0,82 
1,79 ± 1,25 187,83 ± 7,86 

159,83 ± 

14,05 

28,00 ± 

7,95 
0 11,00 ± 5,9 

T01-05 
201,83 ± 

2,64 
0,86 ± 0,77 

190,33 ± 

11,33 

149,83 ± 

5,53 

40,50 ± 

8,55 
0 7,00 ± 4,15 

T01-06 
200,33 ± 

0,52 
2,07 ± 1,21 

180,33 ± 

12,88 

146,17 ± 

13,66 

34,17 ± 

5,38 
0 14,5 ± 4,97 

 

 

4.2-Experiment 02 i 03  
Incubació 

Seguint el mateix procediment que amb l’experiment 01, amb les plaques de l’experiment 02 i 03 

també s’intentava extreure la contaminació fúngica que s’observava. Per a les plaques, la 

contaminació fúngica trobada (Gràfic 4) va ser superior a la 

dels vials, i amb un pic a l’inici de l’experiment (Gràfic 6). El 

total de contaminació (total de rèpliques amb fongs per a tots 

els dies)  per aquests experiments va ser de 52 per T02, i de 53 

per T03. Cal destacar, a més, que les plaques estaven en 

general més brutes que els vials, i sobretot a les rèpliques de 

l’experiment T03 es podia observar una capa superficial 

d’aspecte oliós o greixós, que dificultava la neteja (Figura 10).  
Figura 10. Brutícia visible a ull nu a la majoria 
de paques de T03. 
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Pel que fa a les mesures de pH que es van fer del medi extret (Gràfic 7), s’observa que el pH no fluctua 

en gran mesura, tot i que si que varia més que en el cas de les plaques.  Per a l’experiment 02 el 

màxim valor de pH enregistrat és de 7,86 i el mínim de 7,52. Per al 3 el màxim és de 7,72 i el mínim 

7,49.  
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Gràfic 6. Nombre de plaques observades amb contaminació fúngica (visible a simple vista)  al llarg 
dels dies de incubació. Es mostra per a cada tractament amb un total de 6 rèpliques el nombre de 
rèpliques que tenien fongs (no es quantifica la densitat de la contaminació). 

Gràfic 7. Variacions en el pH dels medis durant els dies de cultiu. El pH es va mesurar 
amb el medi sobrant de algunes rèpliques de cada experiment. 
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Seguiment de gloquidis 

Per a les plaques de l’experiment 02 i 03 es va seguir el mateix 

protocol per tal d’observar l’evolució dels gloquidis al llarg del cultiu. 

Els resultats (Taula 4) indiquen que a les plaques hi ha una 

supervivència molt baixa. A més, a les plaques es va observar molt 

més teixit i brutícia lliure, i una gran quantitat de microorganismes 

(Figura 11).  

 

 

Taula 4. Observacions morfològiques dels gloquidis al dia 11 i 13 de cultiu per als 
experiments 02 i 03. De l’experiment 03 al dia 11 només es va extreure 1 individu viu, i 
no es van poder descriure els trets morfològics, i el dia 13 no se’n va extreure cap.  

 DIA 11 DIA 13 

 T02 T03 T02 T03 

Forma Deltoide - Deltoide - 

Interior Compartimentat - Compartimentat - 

Marge 

closca 

Engruixit - Engruixit - 

Muscles No - No - 

Brànquies No - No - 

Cilis No - No - 

Mantell No - No - 

Peu No - No - 

% Vius 28,2% 2,6% 91,67% 0% 

 

Recompte final i metamorfosi 

Les plaques es van portar a la lupa i es van transferir 3 pipetejades a una placa néta, i es va fer 

l’observació d’aquests individus. No es va observar cap individu amb peu ben format, per tant cap 

individu observat va completar la metamorfosi. Pel que fa a les supervivències, van ser molt més 

baixes que en els vials, amb valors de individus tancats  finals de 5,82 ± 7,43 % per l’experiment 02, i 

de 3,19 ± 0,39% per l’experiment 3.  

 

Figura 11. Observació al 
microscopi de una placa. Es 
veu una gran quantitat de 
brutícia i restes de teixit. 
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5. DISCUSSIÓ 

5.1-Part experimental 
Fase preparatòria 

L’experimentació i metodologia in vitro emprada en aquest treball té una fase preparatòria molt 

extensa i important que cal realitzar per seguir amb el cultiu. El calibratge de la incubadora es fa per 

comprovar que els paràmetres ambientals que es volen controlar en el cultiu realment es puguin 

mantenir en els nivells que ens interessen. El CO2  és un factor clau ja que fa de tampó del medi i ajuda 

a mantenir el pH estable (Owen et al., 2010). Com es va veure,  el CO2 va trigar molt poc temps a 

ajustar-se al valor programat (5 minuts), i es va mantenir fluctuant en aquest nivell, per tant es va 

comprovar que la incubadora i la bomba de CO2 funcionaven correctament.  

Les proves de CO2 es fan per ajudar a mantenir el pH més estable, el pH és doncs un factor clau en 

els cultius. Per això el medi M199 emprat en la preparació de tots els medis de cultiu conté roig de 

fenol, que permet identificar visualment els canvis de pH ja que varia de groc (més àcid) cap a roig i 

després a lila (més bàsic) (Santa Cruz Biotechnology, 2017),  així es pot saber fàcilment si el pH ha 

canviat per alguna raó. Així doncs el pH és un indicador de l’evolució del cultiu al llarg del temps, per 

la qual cosa també es van fer proves de pH, que van corroborar que el pH es va mantenir estable al 

llarg del temps, patint només petites fluctuacions. En aquesta prova es va veure que les mostres en 

que es realitzava el canvi diari de medi el pH es mantenia més estable que en les mostres en què no 

es realitzava aquest canvi. Així doncs, es pot concloure que el canvi de medi ajuda a mantenir el pH 

estable. Això es deu a que el medi de la incubadora ha passat unes hores en contacte amb l’aire i el 

pH ha anat variant, el medi preparat estava ven tancat a la nevera i per tant el pH és estable, així 

doncs al afegir el 50% de medi nou s’ajuda a mantenir el pH en el valor inicial.  

Per últim, els valors de temperatura enregistrats pel sensor indiquen que aquest factor no varia de 

forma important, i es manté en el valor predeterminat de 22,9 ± 0,35 ºC. Per tant, les proves prèvies 

de la incubadora indiquen que funciona correctament, i que el cultiu es va realitzar sota les condicions 

ambientals que es van programar.  

Incubació 

Durant els dies de incubació es canviava de medi i s’extreia la contaminació fúngica observada. La 

contaminació és un altre factor important i a tenir en compte ja que també és un bon indicador de 

com evoluciona el cultiu al llarg del temps. Els resultats per a l’experiment 01 indiquen que els 

tractaments sense verd de malaquita tenen més contaminació fúngica que els tractaments amb verd 

de malaquita (T01-01 té de mitjana per dia 50 ± 23,57 % de vials contaminats, i T01-02 en té 53,57 ± 

27,87 %). La dosi 1 de verd de malaquita presenta valors molt similars; de 48,81 ± 23,99, i la ANOVA 

confirma que en aquesta dosi l’efecte del verd de malaquita encara no és efectiu contra els fongs. La 

dosi 2, però, ja presenta valors de contaminació més baixos, de 29,76 ± 20,86 % de vials contaminats 

per dia, i ja és lleugerament diferent a la resta. La dosi 3 resulta ser la més efectiva per evitar les 

contaminacions, amb un valor mitjà de 14,28 ± 12,84 % de vials contaminats, i  s’ha comprovat amb 

una ANOVA que és significativament diferent a la resta. Per contra, la dosi 4 ha patit més 

contaminacions que l’anterior, amb un resultat de 34,52 ± 20,11. Això pot ser degut a que aquesta 
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dosi ha tingut efectes nocius també contra els gloquidis, i ha permès als fongs créixer en un medi 

sense tanta competència pel recurs. Pel que fa a la contaminació en les plaques de l’experiment 02 i 

03; es veu que en ambdós casos han patit més contaminació que els vials (tot i que la ANOVA no 

mostra diferències significatives), amb valors mitjans de 61,9 ±30,96 % i 63,1 ± 30,78 % de  plaques 

contaminades per dia respectivament. La contaminació és molt major que la dels vials amb 

tractament de verd de malaquita, però també superior als vials sense verd de malaquita. Una possible 

explicació de aquesta contaminació més alta en plaques pot ser que els gloquidis del vials van estar 

seleccionats 1 a 1 a la lupa intentant agafar els més actius i néts, en canvi els gloquidis de les plaques 

van estar agafats d’entre un gran grup de gloquidis amb una pipeta, per tant és fàcil que al pipetejar-

los s’agafés també restes de brutícia, espores, etc. que haguessin pogut quedar adherides al grumoll 

de gloquidis. Malgrat la elevada contaminació inicial en totes les plaques, s’observa que les rèpliques 

contaminades baixen després dels primers dies, aquest fet pot indicar que la neteja que es fa durant 

el canvi de medi diari és realment efectiva i útil per lluitar contra les infeccions fúngiques. Malgrat 

l’efecte de la selecció, s’ha vist contaminació abundant en alguns vials. Aquest fet podria ser degut al 

protocol seguit durant la selecció. Els gloquidis es seleccionen després d’haver-los netejat amb medi 

MEM, i per tant mentre es seleccionen sota la lupa estan amb medi MEM, un medi de cultiu enriquit 

i molt nutritiu, i això podria haver afavorit que durant el temps de selecció dels 200 gloquidis de cada 

rèplica (que es fa a la lupa, on no hi ha condicions d’esterilitat) hagués entrat contaminació fúngica o 

bacteriana.  

Les proves de pH fetes al llarg de l’experiment segueixen indicant que el pH es manté estable al llarg 

dels dies de cultiu, i que el canvi de 50% del medi diari que es fa ajuda a augmentar l’estabilitat del 

pH. 

Seguiment dels gloquidis 

La primera revisió de gloquidis es va fer el dia 11 de cultiu, i es va poder observar una gran quantitat 

de gloquidis oberts (morts) i pocs de tancats (difícils de diferenciar els actius dels no actius). Dels 

gloquidis tancats en molts pocs casos es van poder intuir la presència dels indicadors de metamorfosi. 

Es va observar clarament que la majoria de mostres comptaven amb una elevada contaminació 

bacteriana i una gran presència de microorganismes. El segon dia de revisió, el dia 13, es va observar 

una supervivència encara menor en molts casos, i una contaminació bacteriana similar a la observada 

el dia 11. La causa de les elevades mortalitats podria ser que els gloquidis ja estiguessin dèbils a l’hora 

de iniciar l’experiment, o també que s’haguessin debilitat degut a contaminacions. Al laboratori 

s’intentava mantenir la màxima esterilitat, però tot i això la esterilitat absoluta és molt difícil. Un 

aspecte a millorar per evitar l’entrada de fongs i bacteris és la utilització de més puntes de 

micropipeta estèrils. Al protocol que es va seguir no es va canviar de puntes en cada rèplica, sinó en 

cada tractament, per intentar acostar-nos més a la esterilitat és millor canviar de punta en cada 

rèplica. Un altre aspecte important són els dies de revisió, en aquest experiment es va fer la primera 

revisió el dia 11 de cultiu. Seria necessari incorporar en el protocol seguit més revisions els dies inicials 

de cultiu, d’aquesta manera es podrien detectar les contaminacions o elevades mortalitats abans i es 

podria tornar a iniciar l’experiment en cas que algun aspecte no anés bé. 
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Recompte final i metamorfosi 

Tant en els vials com en les plaques dels diferents experiments s’ha obtingut el mateix resultat en 

quant a l’èxit de metamorfosi, en cap cas s’han observat gloquidis que hagin completat totalment la 

metamorfosi. Això indica que hi ha un factor comú en els tres experiments i en tots els tractaments 

que ha propiciat que els gloquidis no puguin completar el cicle. Una possible factor que doni lloc a 

aquests resultats és que el sèrum de conill no fos adequat (que estigués en mal estat), ja que està 

descrit que si el sèrum no és l’ideal els gloquidis no fan metamorfosi (Lima, P et al. 2012). Els altres 

components comuns en tots els tractaments són el medi M199, i els antibiòtics i antifúngics. És difícil 

que el medi M199 estigues en mal estat ja que es un component químic comprat i que té un certificat 

de qualitat. Per altre banda, si que és possible que algun dels antibiòtics o antifúngics estigues en mal 

estat, ja que a més s’ha trobat un gran nombre de contaminacions bacterianes i d’altres 

microorganismes que podrien haver estat possibles per la mala qualitat de un d’aquests components, 

o bé per una dosi ineficient.  

Els resultats obtinguts del recompte final i de les pèrdues per neteja  en aquest experiment són 

positius, ja que s’han perdut pocs gloquidis al efectuar el canvi diari i la neteja de fongs. Si els 

comparem amb els resultats obtinguts l’any anterior (Bagaria Osuna, Marc, 2016), fent una mitja de 

totes les pèrdues per a tots els tractaments es va obtenir unes pèrdues per neteja de 51,17 ± 68,28, 

en canvi en aquest experiment la mitjana dels gloquidis perduts és de 11,78 ± 6,01. Per altre banda, 

en l’experiment de l’any anterior es van obtenir valors de contaminació menors, per tant es van 

extreure més fongs, però això va suposar una major pèrdua de gloquidis. Així doncs un factor molt 

important en la neteja és l’operari, ja que la tècnica que seguirà serà diferent propiciant major o 

menor pèrdua, i més o menys eficàcia en l’extracció de fongs. La tècnica òptima té que cercar la 

màxima neteja amb les menors pèrdues de gloquidis.  

 

5.2-Part tècnica 
Una part important d’aquest treball era progressar en les millores metodològiques del cultiu in vitro 

de nàiades, per la qual cosa tot seguit es comenten els aspectes tècnics més rellevants de 

l’experiment. 

Obtenció de sèrums 

Els sèrums són un dels components bàsics del medi de cultiu per als gloquidis, i la seva compra és 

cara. En aquest experiment s’han fabricat els sèrums tant de carpa com de conill, els dos sèrums més 

òptims per als gloquidis (Lima, P et al. 2012).  El sèrum de conill es va fabricar extraient sang de conills 

a un escorxador, i els resultats semblaven a priori satisfactoris, tot i això no es va utilitzar per no afegir 

una possible font de error, ja que no es comptava amb el temps necessari per fer proves de qualitat. 

Tot i això s’ha aconseguit completar un protocol per autoabastar-se de sèrum de conill, i per tant en 

el futur es poden fer proves per comprovar la qualitat de aquest i tenir ja un mètode per fabricar un 

dels components bàsics del medi per als gloquidis, abaratint així molt el cost econòmic del cultiu in 

vitro. L’altre sèrum que es va utilitzar és el de carpa, aquest si que es va fabricar al laboratori i es va 

utilitzar en els cultius. Els tractaments amb sèrum de carpa no mostraven diferències respecte la 
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resta, per tant es pot dir que el sèrum fabricat era de qualitat i va funcionar correctament, a més ja 

es va fer servir en l’experiment de l’any 2016 i va tenir bons resultats (Bagaria Osuna, Marc, 2016). 

Així doncs, en aquest treball s’ha realitzat un protocol de fabricació de sèrums tant de conill com de 

carpa, un aspecte molt important ja que permet abaratir encara més els costos del procés de cultiu 

in vitro. 

Plaques vs Vials 

Resulta interessant fer una comparativa de resultats  i de protocol de treball entre els tractaments 

realitzats amb vials de cultiu, i els realitzats amb plaques de petri. Un primer punt a favor dels vials 

és la facilitat de manipulació i treball; els vials en general resulten més fàcils de manipular, col·locar, 

es poden agrupar en una gradeta, etc. A més a l’hora de fer el canvi diari de medi resulta més fàcil ja 

que el volum està repartit en menys superfície i per tant té més profunditat, fet que facilita extreure 

medi i fongs suspesos en el medi sense acostar-se al fons (on hi ha sedimentats els gloquidis) i evitar 

així pèrdues de gloquidis. Per contra, les plaques són més difícils de manipular, més incòmodes a 

l’hora de moure-les (és més fàcil que puguin caure o obrir-se), i fer el canvi de medi resulta més 

complicat ja que al tenir més superfície tenen menys profunditat i és més fàcil que al extreure els 

fongs i el medi s’extreguin també gloquidis accidentalment. Als primers dies de cultiu es va observar 

que  les plaques presentaven més contaminació fúngica que els vials, això podria ser degut a que 

tenen més superfície i no tanquen tan bé com els vials, permetent més entrada de fongs i bacteris. 

Un altre aspecte a favor dels vials és la brutícia que es genera en el medi, mentre que els vials es 

veien més néts, les plaques majoritàriament estaven sempre més brutes, tèrboles, i en alguns 

tractaments (sobretot els T03) les plaques presentaven una pel·lícula oliosa a la superfície del medi, 

això dificultava la visualització de fongs i per tant la neteja. Aquesta brutícia es va intentar extreure 

cada dia, però resultava molt difícil i al dia següent ja se’n generava més. També és important veure 

que les fluctuacions de pH de les plaques han resultat esser major que les fluctuacions patides en els 

vials, això pot ser degut a que les plaques al tenir més superfície i no tancar tant com els vials 

permeten un intercanvi de gasos major, i això fa variar més el pH. Així doncs les plaques en general 

presentaven més problemes de contaminació i de brutícia,  eren de més difícil manipulació, i més 

irregulars pel que fa al pH, per totes aquestes raons els vials han resultat millors per fer aquest 

experiment. L’aspecte positiu de les plaques és que permeten més volum i per tant més producció 

de gloquidis, per seguir comptant amb aquests avantatges però eliminar els inconvenients que 

suposen les plaques  es proposa utilitzar unes plaques que compten amb una obertura més petita i 

amb un tap (Figura 12), al estar més ben tancades s’eliminarien els problemes de contaminació i de 

fluctuacions de pH, i es facilitaria la manipulació sense risc de vessaments. 

Tot i que els vials han resultat esser més pràctics i adequats per fer el cultiu 

in vitro, també presentaven inconvenients. El major inconvenient recau en el 

fet que els taps dels vials eren metàl·lics i de rosca. Els taps no es podien 

tancar del tot ja que tenia que permetre’s un lleu intercanvi gasos, per la qual 

cosa es col·locaven sobre el vial sense enroscar-los, aquest fet feia que fos 

fàcil que els taps caiguessin al moure la gradeta. Per altre banda, si 

s’enroscaven una mica per evitar això, no es podia fer intercanvi de gas i el 

medi canviava de pH (no es permetia que el CO2 de l’estufa fes de tampó), 

aquest fet es va observar amb un vial un dels primers dies de experiment, 

Figura 12. Proposta de 
millora de utilització de 
plaques amb tap. Extret de 
https://goo.gl/z33SMo 
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que al estar més tancat es va veure visiblement més lila al basificar-se el medi. Per millorar el protocol 

i facilitar la manipulació del cultiu amb vials es podrien utilitzar vials amb tap a pressió però porosos, 

que facilitessin la manipulació i permetessin un lleu intercanvi gasos sense afavorir la contaminació. 

 

6. CONCLUSIONS 

• Although the nayads’s life cycle could not be completed and no nayads did the 

metamorphosis into juveniles, the  methodology and all the protocol has been done, so more 

experience on the in vitro culture has been acquired. Hence, some improvements are 

suggested.  

• The selection of glochidia one to one under the loupe to put into the vials shows us a clear 

difference between vials and petry dishes. This is reflected by the glochidia’s observation into 

the dishes, with more broken and opened glochidia’s than the ones in vials, and with more 

fungal contamination and dirt. So it is concluded that the selection of glochidia is a key 

process to increase the success of the in vitro culture.  

• In the selection phase, glochidia are in MEM medium (enriched). This fact could favour the 

apparition of fungal or bacterial contamination. An improvement on this point could be to 

keep the glochidia in sterile lake water after the MEM cleaning.  

• This study highlights that the culture with petri dishes has more disadvantages than the 

culture with vials. Therefore, the future studies may use the vial technique to minimize the 

problems with the variation of pH, contamination and to ease the sample manipulation. Also, 

it is proposed the use of dishes with top, or the vials with porous top.  

• This study has also proved that the different malachite green doses have an effect on the 

fungal contamination and could be used for minimizing their apparition. Specifically, the third 

dose is significantly different than the others and it has been the most effective to prevent 

the fungal attack.  

• Also it has been observed that the operator effect is relevant when cleaning the medium and 

it will be searched the maximum cleaning without too many glochidia loss.  

 

7. CRITERIS ÈTICS I DE SOSTENIBILITAT 

En qualsevol àmbit, i sobretot en  la biologia i en l’experimentació científica, l’ètica i la sostenibilitat 

són dos aspectes molt importants i a tenir en compte.  Per aquesta raó, es farà una reflexió dels 

criteris seguits durant la realització d’aquest TFG.  

Primerament, cal dir que aquest TFG té com a objectiu principal aconseguir perfeccionar la 

reproducció in vitro de nàiades, concretament de Unio mancus, participant en el Projecte LIFE 

Potamo Fauna per a la recuperació de organismes d’ecosistemes fluvials.  Així doncs, aquest treball 

pot contribuir a la recuperació de una espècie que està en declivi a tota Europa i que a Catalunya és 

vulnerable. Amb aquesta fita es pot continuar la lluita per a la conservació i recuperació de la 

biodiversitat, un concepte molt important. A més, les nàiades són uns invertebrats molt importants 

per als rius, ja que fan una funció de depuració de l’aigua al capar nutrients del medi, i també fan una 

bioturbació que ajuda a oxigenar el fons (Araujo et al., 2009), de manera que mantenen els rius néts 
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i els ecosistemes aquàtics saludables.  

Tanmateix, en aquest treball es fa ús de la metodologia in vitro, per tant no es segueixen els mètodes 

tradicionals de cria de nàiades que impliquen l’ús de peixos, moltes vegades autòctons (com és el cas 

del barb de muntanya). D’aquesta manera s’evita la mortalitat accidental que pateixen els peixos 

quan estan al laboratori, aconseguint així contribuir no només a la recuperació de les nàiades, sinò 

també a la dels peixos autòctons (moltes vegades també en declivi i amenaçats per les espècies 

invasores dels nostres rius). 

Durant el treball s’ha utilitzat sèrum de conill i sèrum de carpa; el sèrum de conill es va anar a buscar 

a l’escorxador, de manera que es va utilitzar un material del que no en feien ús. El sèrum de carpa, 

però, es va extreure de carpes salvatges de l’estany, i per tant va implicar el sacrifici de diversos 

exemplars (cal recordar que durant l’extracció de sang se les va adormir amb essència d’oli  de clau 

per tal que no patissin). Tot i això, les carpes són una espècie invasora a l’estany, i amb el sacrifici de 

unes poques carpes es poden cultivar un gran nombre de gloquidis. Amb el mètode in vivo utilitzant 

barbs de muntana com a espècie hoste dels gloquidis, el nombre de peixos que moren al laboratori 

és superior, i aquests si que són autòctons i estan amenaçats. Per tant, en aquest aspecte es pot dir 

que el mètode in vitro és més respectuós amb els ecosistemes i els organismes que el mètode in vivo. 

Un aspecte important del mètode in vitro pel que fa als residus generats, és que es fa ús de verd de 

malaquita i antibiòtics. El verd de malaquita és un producte tòxic i cancerigen, (National Center for 

Biotechnology Information, 2017)  per tant el seu ús en organismes pot causar canvis de bases en el 

seu codi genètic que es podrien transmetre a la descendència i perjudicar les poblacions. Per intentar 

evitar això, les dosis de verd de malaquita que es van administrar en els diferents tractaments eren 

molt baixes, de manera que es va buscar la dosis que afectes als oomicets i no permetés el seu 

creixement però no afectes negativament les nàiades. L’altre residu que es va generar en l’elaboració 

dels medis són els antibiòtics, que alliberats al medi poden tenir efectes en els organismes. Per això, 

al consorci abans de tirar els medis es posen amb lleixiu un temps per tal de destruir-los el màxim 

possible, i després es dilueixen amb aigua abundant i es rebutgen. Malgrat la metodologia seguida 

amb els productes de rebuig, provablement es podria millorar la forma de gestionar els residus 

generats, per assegurar que encara causessin menys impacte mediambiental.  

 

8. AGRAÏMENTS 

Vull agrair al Consorci de l’Estany i tot el seu personal haver-me permès realitzar el meu treball de 

final de grau amb ells, fet que m’ha donat la oportunitat de participar i conèixer de primera mà un 

projecte LIFE. En especial agraeix-ho al meu tutor Miquel Campos haver-me ajudat i guiat en tot 

moment a l’hora de fer aquest treball. També vull agrair a la Laura Serdà de “Línia Alimentària”, i a 

en Ramón i la Dolors  de “Aigües de Banyoles” per haver-me deixat fer ús de material que necessitava 

per realitzar els experiments. Per últim, agraeix-ho al meu tutor de la UdG Crisanto Gómez haver 

revisat la memòria.  

 



     

Facultat de Ciències      Memòria del Treball Final de Grau   

31 
 

9. BIBLIOGRAFIA 

Altaba, C. (1993). Pla d'estudi i recuperació de les nàiades (Unio elongatus aleroni) del Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 

Araujo, R., Reis, J., Machordom, A., Toledo, C., Madeira, M. J., Gómez, I., Ondina, P. (2009). Las 
náyades de la península Ibérica. Iberus, 27(2), 7–72. 

Araujo, R. (2012). Unio elongatulus. En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación 
de las especies de interés comunitario en España: Invertebrados. Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. Madrid. 62 pp. 

Bagaria Osuna, Marc. (2016). Cultiu in vitro de nàiade allargada (Unio mancus Lamarck 1819) en 
condicions de laboratori. Recuperat de http://cataleg.udg.edu/record=b1386489 

 
Campos, M., Araujo, R., Feo, C. (2013). Informe de los resultados de la cría en cautividad y 

reproducción de Unio elongatulus. LIFE08 NAT/E/000078 "Mejora de los hábitats y especies de 
la Red Natura 2000 en Banyoles: Un proyecto demostrativo". 

Consorci de l’estany. 2017. Projecte Estany LIFE natura. Recuperat de goo.gl/7kdXFL 
 
Ellis, M. M. & M. D. Ellis. (1926). Growth and transformation of parasitic glochidia in physiological 

nutrient solutions.  Science 64 (1667): 579-580. 

Fry, William E., Niklaus J. Grünwald. (2010). Introduction to Oomycetes. The Plant Health Instructor.  
Cornell University, New York. 

Isom, B. G. & R. G. Hudson. (1982). In vitro culture of parasitic freshwater mussel glochidia. Nautilus 
96: 147-151. 

Pou, Q., Feo, C., Gascón, S., Sala, J., Boix, D., Clavero, M. & Zamora, L. (2005). Estat de conservació de 
la bavosa de riu (Salaria fluviatilis) i les nàiades al Pla de l ’ Estany Memòria final. 

Keller, A. E. & S. G. Zam. (1990). Simplification of in vitro culture techniques for freshwater mussels. 
Environmental Toxicity and Chemistry 9: 1291-1296. 

LIFE Potamo Fauna. 2017. Recuperat de http://www.lifepotamofauna.org/ca 

Lima, P., Lopes, M., Kovitvadhi, U., Kovitvadhi, S., Owen, C., & Machado, J. (2012). A review on the “‘ 
in vitro ’” culture of freshwater mussels ( Unionoida ), Hydrobiologia, 691 21–33. DOI 
10.1007/s10750-012-1078-0 

Lopes-Lima ,  M. & Seddon, M.B. 2014. Unio mancus. The IUCN Red List of Threatened Species 2014: 
e.T22737A42466471.http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20143.RLTS.T22737A42466471.en 

National Center for Biotechnology Information.2017. PubChem Compound Database, Malachite 
green. Recuperat de https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/11294. 

Owen, C. T. (2009). Investigation for the conservation and propagation of freshwater mussels. 
University of Louisville, Kentucky. 

Owen, C. T., Alexander Jr, J. E., & McGregor, M. (2010). Control of microbial contamination during in 
vitro culture of larval unionid mussels. Invertebrate Reproduction & Development, 54(4), 187-
193. 

http://cataleg.udg.edu/record=b1386489
https://goo.gl/7kdXFL
http://www.lifepotamofauna.org/ca
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/11294


     

Facultat de Ciències      Memòria del Treball Final de Grau   

32 
 

Reece, F.T. (2014). Studies on the in vitro propagation of the freshwater mussels with imlications for 
improving juvenile health.  North Carolina State University, Raleight. 

Santa Cruz Biotechnology, 2017. Phenol Red Sodium Salt (CAS 34487-61-1). Recuperat de 
https://www.scbt.com/scbt/es/product/phenol-red-sodium-salt-34487-61-1 

Sigma-Aldrich, 2017. Medium 199. Recuperat de http://www.sigmaaldrich.com/life-science/cell-
culture/classical-media-salts/medium-199.html 

Sigma-Aldrich, 2017. Minimal Essential Medium Eagle. Recuperat de 
http://www.sigmaaldrich.com/life-science/cell-culture/classical-media-salts/mem-
media.html 

 

https://www.scbt.com/scbt/es/product/phenol-red-sodium-salt-34487-61-1

