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Resum 

La importància d’una correcta identificació d’espècies al sector pesquer, comporta l’aplicació d’eines 
genètiques mitjançant marcadors per tal de diferenciar espècies que són molt similars 
morfològicament. Les espècies estudiades formen part de la família Scombridae (escòmbrids), i 
corresponen als gèneres Auxis i Euthynnus.  
 
En aquest estudi es va utilitzar un marcador mitocondrial (mtDNA CR) i tres marcadors nuclears (TMO, 
Rodopsina i Calmodulina) per tal de distingir les espècies. L’ADN es va obtenir a partir d’extraccions 
realitzades en teixit muscular. Posteriorment, es va fer PCR i es va comprovar l’amplificació a partir 
d’electroforesi en gel d’agarosa. Per tal de netejar el producte es va seguir el protocol d’ExoSAP, i 
després es va realitzar el protocol BigDye previ a la seqüenciació. Les seqüències resultants es van 
analitzar amb diferents eines bioinformàtiques per tal d’obtenir un alineament net i així poder 
representar els resultats mitjançant arbres filogenètics.  
 
Respecte el gènere Auxis es van analitzar tres espècimens procedents de Portugal que van ser 
identificats durant la pesca com a Auxis rochei, però un cop obtinguts els resultats pels marcadors 
mtDNA CR, TMO i Rodopsina es va comprovar que pertanyien a l’espècie Auxis thazard en comptes 
d’A. rochei. Aquest resultat contradiu la distribució que es coneix d’aquest gènere ja que es considera 
que al Mar Mediterrani i a les àrees adjacents només hi és present A. rochei. La introducció d’A. thazard 
a les costes de Portugal podria ser causa de l’augment de la temperatura de l’aigua degut a 
l’escalfament global. 
 
Respecte el gènere Euthynnus, es van estudiar quatre localitats de l’espècie Euthynnus alletteratus, 
que es troba distribuïda per tot l’Oceà Atlàntic i el Mediterrani. Els resultats van mostrar que amb tres 
dels quatre marcadors utilitzats, s’observava una divergència entre les localitats de Portugal i Tunísia, 
respecte les de Senegal i Costa de Marfil. Això implica que es tracta d’una nova espècie del gènere 
Euthynnus perquè més de dos marcadors no lligats mostren el mateix resultat. Els tres marcadors que 
van resultar funcionals per aquesta espècie són: el marcador mitocondrial, i els marcadors nuclears 
Rodopsina i Calmodulina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



Resumen 

La importancia de una correcta identificación de especies en el sector pesquero, conlleva la aplicación 
de herramientas genéticas mediante marcadores para diferenciar especies que son muy similares 
morfológicamente. Las especies estudiadas forman parte de la familia Scombridae (escómbridos), y 
corresponden a los géneros Auxis y Euthynnus. 
 
En este estudio se utilizó un marcador mitocondrial (mtDNA CR) y tres marcadores nucleares (TMO, 
Rodopsina y Calmodulina) con tal de distinguir las especies. El ADN se obtuvo a partir de extracciones 
realizadas en tejido muscular. Posteriormente, se llevó a cabo PCR y se comprobó la amplificación a 
partir de electroforesis en gel de agarosa. Con el fin de limpiar el producto se siguió el protocolo de 
ExoSAP, y después se realizó el protocolo BigDye previo a la secuenciación. Las secuencias resultantes 
se analizaron con diferentes herramientas bioinformáticas para obtener un alineamiento y así poder 
representar los resultados mediante árboles filogenéticos. 
 
Con respecto al género Auxis se analizaron tres especímenes procedentes de Portugal que fueron 
identificados durante la pesca como Auxis rochei, pero una vez obtenidos los resultados por los 
marcadores mtDNA CR, TMO y Rodopsina se comprobó que pertenecían a la especie Auxis thazard en 
vez de A. rochei. Este resultado contradice la distribución que se conoce de este género ya que se 
considera que en el Mediterráneo y en las áreas adyacentes sólo está presente A. rochei. La 
introducción de A. thazard en las costas de Portugal podría deberse al aumento de la temperatura del 
agua causado por el calentamiento global. 
 
Respecto al género Euthynnus, se estudiaron cuatro localidades de la especie Euthynnus alletteratus, 
que se encuentra distribuida por todo el Océano Atlántico y el Mediterráneo. Los resultados mostraron 
que con tres de los cuatro marcadores usados, se observaba una divergencia entre las localidades de 
Portugal y Túnez, respecto a las de Senegal y Costa de Marfil. Esto implica que se trata de una nueva 
especie del género Euthynnus porque más de dos marcadores no ligados muestran el mismo resultado. 
Los tres marcadores que resultaron funcionales para esta especie son: el marcador mitocondrial, y los 
marcadores nucleares Rodopsina y Calmodulina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 

The importance of a correct identification of species in the fishing sector requires the application of 
genetic tools like markers, to differentiate species that are very similar morphologically. The species 
studied are part of the family Scombridae, and correspond to the genera Auxis and Euthynnus.  
 
In this study a mitochondrial marker (mtDNA CR) and three nuclear markers (TMO, Rhodopsin and 
Calmodulin) were used to distinguish species. DNA was obtained from extractions on muscle tissue. 
Subsequently, PCR was performed and amplification was tested in electrophoresis on agarose gel. In 
order to clean the product obtained, the ExoSAP protocol was used, followed by the BigDye protocol 
prior to sequencing. The resulting sequences were analysed with different bioinformatic tools in order 
to obtain an alignment and thus be able to represent the results by phylogenetic trees. 
 
In relation to the genus Auxis, three specimens from Portugal were analysed, which were identified 
during fishing as Auxis rochei, but once were obtained results by the markers mtDNA CR, TMO and 
Rodopsina, it was proved that they corresponded to the species Auxis thazard instead of A. rochei. This 
result contradicts the known distribution of this genus in which A. rochei is the only one considered to 
be present in the Mediterranean and adjacent areas. The introduction of A. thazard to the Portugal 
coasts could be due to the temperature increase in water caused by global warming. 
 
In relation to the genus Euthynnus, four localities of the species Euthynnus alletteratus were studied, 
which is distributed throughout the Atlantic Ocean and the Mediterranean. The results by three of the 
four markers used, showed a divergence between the localities of Portugal and Tunisia, in respect to 
those of Senegal and Ivory Coast. This result means that a new species of the genus Euthynnus was 
found because more than two unlinked markers show the same result. The three markers that were 
functional for this species are: the mitochondrial marker, and the nuclear markers Rhodopsin and 
Calmodulin. 
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Introducció 

Les espècies de la família Scombridae (escòmbrids) són peixos marins epipelàgics (Collette & Nauen, 

1983), que en general es distribueixen entre la superfície i els 200 metres de profunditat (Miya et al., 

2013). Aquesta família engloba 15 gèneres, entre els quals es troben els dos amb els que s’ha treballat, 

Auxis i Euthynnus, que formen part de la tribu Thunnini. Els escòmbrids són reconeguts per les 

pesqueries ja que s’hi inclouen entre altres, les espècies de bonítols, verats i tonyines, de gran interès 

comercial per la seva apreciada carn (Block & Stevens, 2001). La pesca es realitza en aigües tropicals i 

temperades, tot i que predomina en aigües temperades, sobretot als sectors Nord-Occidental i Sud-

Oriental de l’oceà Pacífic, i al sector Nord-Oriental de l’Atlàntic, on s’obté més de la meitat de la pesca 

mundial d’escòmbrids (Collette & Nauen, 1983).  

Una correcta identificació de les espècies és essencial per una correcta gestió de les pesqueries per 

varies raons. D’entrada, la identificació errònia pot portar a reduir en gran mesura l’existència d’una 

espècie a una localitat, i que comporti un esgotament d’aquesta degut a la sobreexplotació pesquera. 

A més, prevé el frau de substitució d’espècies de gran valor per altres de més econòmiques, i també 

té una funció important en la conservació d’espècies amenaçades (Ward, 2000).  

A la Unió Europea el sector pesquer és de gran importància, i per tal de regular el seu comerç es va 

elaborar una normativa per l’etiquetatge de productes d’origen marí on hi ha de constar l’espècie 

(Reglament (CE) nº 104/2000 del Consell, de 17 de desembre de 1999, pel qual s'estableix 

l'organització comuna de mercats en el sector dels productes de la pesca i de l'aqüicultura; Reglament 

(CE) 2065/2001 de la Comissió, de 22 d'octubre de 2001, pel qual s'estableixen les disposicions de 

l'aplicació del Reglament (CE) nº 104/2000 del Consell pel que fa a la informació del consumidor en el 

sector dels productes de la pesca i de l'aqüicultura). No obstant, la incorporació de productes més 

elaborats, ha dificultat la detecció de fraus comercials per mal etiquetatge, degut a la pèrdua dels 

caràcters morfològics que permeten la identificació de les diferents espècies (Kochzius et al., 2010).  

Per altra banda, algunes espècies que es capturen conjuntament són tant similars morfològicament 

que és difícil diferenciar-les, causant una identificació errònia. Si aquest error es comet durant la pesca 

i el producte queda mal etiquetat, s’estendrà fins a arribar al consumidor perquè no s’estableixen 

mecanismes de comprovació no morfològics. Aquest fet ha requerit de mètodes com la identificació 

genètica mitjançant marcadors, per tal de resoldre el problema (García-Vázquez et al., 2012).  

Ja fa dècades que s’apliquen les eines genètiques per a una millor gestió dels recursos pesquers. Un 

dels primers estudis d’identificació en tenir impacte, va estudiar les diferències de l’estructura proteica 

de l’hemoglobina entre dues espècies piscícoles del mateix gènere, mitjançant electroforesi de 

proteïnes (Sick, 1961; Ward, 2000). Posteriorment, la incorporació de la Reacció en Cadena de la 

Polimerasa (PCR) (Mullis et al., 1986), va permetre que aquesta classe d’estudis treballessin 

directament amb DNA, i es van començar a utilitzar diferents marcadors: els marcadors mitocondrials, 

que s’han usat freqüentment, com per exemple en tonyines (Viñas et al., 2010; Viñas & Tudela, 2009; 

Ward et al., 1995) i escòmbrids (Ollé et al., 2019; Viñas et al., 2010); i els marcadors nuclears, que s’han 

usat tot i que amb menys mesura (Ward, 2000). També es troben exemples de marcadors nuclears 

utilitzats en estudis d’escòmbrids (Ollé et al., 2019; Viñas et al., 2010).  
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Diferents estudis amb vertebrats han demostrat que les seqüències de DNA mitocondrial acumulen 

més polimorfismes que el DNA nuclear. Aquest fet, s’ha atribuït a una taxa de mutació major degut a 

la falta de mecanismes de reparació, permetent distingir fàcilment entre espècies, gràcies a les 

posicions variables generades (Wilson et al., 1985). Tot i així, en aquest projecte s’utilitzarà un 

marcador mitocondrial i tres marcadors nuclears: TMO, Rodopsina i Calmodulina.  

Respecte el gènere Auxis s’han treballat dues espècies, Auxis thazard (Lacepède, 1800), anomenada 

Frigate tuna o melva, i Auxis rochei (Risso, 1810), coneguda com a Bullet tuna o melvera. Degut a la 

seva extrema similitud morfològica, fins no fa gaire encara es considerava que eren la mateixa espècie, 

i generalment la seva pesca no distingeix entre ambdues (Collette & Nauen, 1983; Uchida, 1981).  

Quant a la morfologia, ambdues espècies tenen una mida d’uns 35 cm de llarg, però hi ha alguns trets 

morfològics que permeten diferenciar-les (Collette & Nauen, 1983). Les principals diferències 

morfològiques entre les espècies d’Auxis són tres. L’espècie A. rochei (Figura 1) presenta un corselet 

estret amb bandes més aviat verticals (fletxa superior) i una aleta pectoral curta que no arriba a la zona 

sense escames (fletxa inferior). En A. thazard (Figura 2) el corselet és ampli amb bandes més 

horitzontals (fletxa superior), i l’aleta pectoral arriba a la zona sense escames (fletxa inferior) (Collette 

& Aadland, 1996). 

 

Figura 1. Il·lustració d’Auxis rochei 

(Collette & Nauen, 1983) 

 

Figura 2. Il·lustració d’Auxis thazard 

 (Collette & Nauen, 1983)

 

Pel que fa a la pesca d’Auxis spp. a nivell global, a l’última dècada registrada entre 2007 i 2016,  es va 

obtenir un màxim de 349.953 t l’any 2012. La mitjana durant aquests 10 anys és de 332.820,5 t/any, 

on els valors cada any s’han mantingut per sobre de les 300.000 t (FAO, 2018). Respecte anys anteriors, 

entre el 2000-2009 els registres es troben per sota de 250.000 t (FAO, 2011), això indicaria que la pesca 

d’Auxis spp. que no distingeix entre A. thazard i A. rochei, és bastant comuna i ha anat augmentant 

amb el temps. 

 

Fa uns anys, es va estudiar la distribució d’Auxis spp. i es va observar que és gairebé global, exceptuant 

l’Atlàntic Nord i el Mar Mediterrani on només hi és present Auxis rochei (Figura 3) (Collette & Aadland, 

1996). En aquest mateix estudi però, es van trobar dos individus al Mediterrani, concretament a Israel, 

que es van identificar com a A. thazard, però com que la resta van ser identificats com a A. rochei, 

possiblement va ser degut a un error metodològic. Estudis posteriors, basant-se en l’evidència genètica 

i morfològica, van donar suport a la proposta de que l’única espècie present al Mediterrani i a les àrees 

adjacents, fos A. rochei (Orsi et al., 2008). D’acord amb això, la Comissió Internacional per la 

Conservació de Tonyines Atlàntiques (ICCAT),considera fins a dia d’avui, que totes les captures d’Auxis 

spp. al Mediterrani corresponen a A. rochei (ICCAT, 2018). 
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Recentment, s’ha fet un estudi d’aproximadament 400 mostres d’Auxis spp. del Mar Mediterrani i 

l’Atlàntic Nord, on s’han trobat set espècimens a l’estret de Gibraltar que corresponen a A. thazard. La 

resta d’individus s’han identificat com a A. rochei, l’espècie que s’esperava per tots els espècimens 

degut a la seva distribució. Una de les possibles explicacions per la presència d’A. thazard al Mar 

Mediterrani proposada pels autors, és  la pujada de temperatura de l’aigua provocada per l’efecte de 

l’escalfament global (Ollé et al., 2019). 
 

 

Figura 3. Distribució d’Auxis thazard i Auxis rochei descrita per Collette & Aadland (1996) 

 

L’altre gènere estudiat de la família d’escòmbrids és Euthynnus, en concret s’ha treballat amb l’espècie 

Euthynnus alletteratus (Rafinesque, 1810), anomenada comunament com a bacoreta o little tunny 

(Figura 4). Aquesta espècie té una distribució geogràfica en aigües tropicals i subtropicals, incloent 

l’Oceà Atlàntic i el Mar Mediterrani (Figura 5) (Collette & Nauen, 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Il·lustració d’Euthynnus alletteratus (Collette & Nauen, 1983) 

 

Dins del mateix gènere s’inclouen dues espècies més, la primera d’elles és Euthynnus affinis (Cantor, 

1849), que es troba distribuïda al llarg de la regió de l’Indo-Pacífic, comprenent la multitud d’arxipèlags 

oceànics. Aquesta espècie a diferència d’Euthynnus alletteratus habita en aigües més càlides. La 

segona espècie és Euthynnus lineatus (Kishinouye, 1920), localitzada al Pacífic Oriental Tropical des del 

golf de Califòrnia fins al nord del Perú, i amb una distribució més reduïda respecte les altres dues 

(Collette & Nauen, 1983).  
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Figura 5. Distribució geogràfica d’Euthynnus alletteratus. Extret de: FAO, Compilation of Aquatic Species Distribution Maps 

of Interest to Fisheries [en línia] http://www.fao.org/fishery/collection/fish_dist_map/en  
 

Pel que fa a la pesca d’Euthynnus alletteratus a nivell global, es va registrar un màxim de 25.892 t l’any 

2016, que correspon a l’últim any registrat. A l’última dècada, entre 2007 i 2016, la mitjana és de 

18.763,7 t/any, amb un valor al primer any de 17.591 t. Això mostra que fins l’actualitat, la pesca 

d’aquesta espècie no ha augmentat gaire, sent la diferència entre el primer i l’últim any  de només 

8.301 t (FAO, 2018). Amb aquestes dades es pot observar que actualment la pesca d’Auxis spp. és 

consideradament major a nivell global que la d’Euthynnus alletteratus.  

 

Per acabar, recalcar que les espècies de l’estudi no s’han escollit envà, ja que respecte Auxis hi ha 

sospites de la introducció d’A. thazard al Mar Mediterrani com s’havia vist a un estudi recent del grup 

de recerca (Ollé et al., 2019), i es possible que l’espècie es trobi a les àrees adjacents al Mediterrani 

com serien les costes de Portugal. Respecte Euthynnus alletteratus, s’ha decidit treballar amb aquesta 

espècie perquè hi ha menys estudis filogenètics tot i pertànyer a la mateixa família que Auxis. A més, 

un marcador mitocondrial usat freqüentment al laboratori, ha mostrat que hi ha una variació entre 

diferents localitats on es troba E. alletteratus, i per la qual cosa és un bon objecte d’estudi per treballar 

amb marcadors nuclears, i observar si amb aquests presenta variabilitat. A més, alguns marcadors 

nuclears encara no s’han posat a prova per cap espècie d’escòmbrids, i es podran optimitzar en cas de 

ser funcionals, per ser utilitzats en projectes futurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/fishery/collection/fish_dist_map/en
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Objectives 

As previously mentioned, the use of genetic markers can play a key role in the identification of similar 

species what let the Laboratory of Genetic Ichthyology to investigate this field. The objectives of this 

project are: 

 Optimizing and validating markers that can distinguish species of scombrids that are very similar 

morphologically, and use them as genetic tools in future studies. 

This objective includes:  

- Test which markers from those used in the study (mtDNA CR, TMO, Rhodopsin and 

Calmodulin) allow to distinguish the species Auxis thazard and Auxis rochei; and if these 

markers show variability between different locations (Portugal, Tunisia, Senegal and Ivory 

Coast) for the species Euthynnus alletteratus.   

 

- Verify if primers of the markers used, work correctly for different species, especially those 

that had not been used yet in the laboratory, which are Rhodopsin and Calmodulin. In 

addition, amplification conditions like annealing temperatures (Tm), have to be optimized 

to obtain a good PCR product. Due to that, a secondary objective is improving lab conditions 

in order to obtain good quality sequences. 

Finally, the results obtained may be useful for the application of genetic tools in fisheries in order to 

identify captured fishes before introducing them into trade. It also will allow to know if nuclear markers 

can distinguish species as mitochondrial ones do. 
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Metodologia 

Respecte Auxis spp. només es va treballar amb tres individus d’una localitat, Portugal, més 

concretament d’Olhão, una població situada al sud del país (Figura 6). Aquests espècimens van ser 

identificats com a Auxis rochei durant la seva pesca.  

Les mostres  d’Euthynnus alletteratus procedeixen de quatre localitats de l’Oceà Atlàntic i el Mar 

Mediterrani: Tunísia, Portugal, Senegal i Costa de Marfil (Figura 6). Es va treballar amb 8 mostres de 

cada localitat, fent un total de 32 individus. D’aquests, 24 espècimens són representants de diferents 

punts de l’Atlàntic (Portugal, Senegal i Costa de Marfil). Els 8 espècimens restants, procedeixen del 

Mar Mediterrani (Tunísia).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Mapa representatiut de les localitats que formen part de l’estudi [Font pròpia] 

Per l’espècie Euthynnus alletteratus: Portugal      ,Tunísia    , Senegal      i Costa de Marfil     . 

Per l’espècie d’Auxis spp. : Portugal      . 

 

El punt de partida de la part experimental es va basar en extreure el contingut de DNA de les mostres 

que es volia analitzar, utilitzant el kit d’extracció REALPure per DNA genòmic a partir de 25 mg de teixit 

animal. Es va fer a partir de teixit muscular conservat prèviament amb etanol 96%. 

 

Per poder identificar les mostres d’Auxis i Euthynnus, es van usar 4 marcadors genètics (Taula 1), un 

marcador mitocondrial per la regió control D-loop (Viñas & Tudela, 2009) i tres marcadors nuclears: 

TMO (Ollé et al., 2019), Rodopsina i Calmodulina (Chow, 1998). Els primers de Rodopsina van ser 

dissenyats prèviament al laboratori a partir d’un alineament de seqüències d’escòmbrids de GenBank.  

Taula 1. Primers dels marcadors genètics utilitzats per la identificació de les espècies d’Auxis i Euthynnus alletteratus. TMO, 

Rodopsina i Calmodulina corresponen a marcadors nuclears. Longitud expressada en nucleòtids. 

MARCADOR DIRECCIÓ PRIMER LONGITUD SEQÜÈNCIA 

mtDNA CR 
Forward LI5998  21 5'-TACCCCAAACTCCCAAAGCTA-3'  

Reverse CSBDH  22 5'-TGAATTAGGAACCAGATGCCAG-3'  

TMO 
Forward ARTMO4c43F  22 5'-AAAATGGAGAGAGATGGCGATA-3' 

Reverse ARTMO4c43R  24 5'-TTGGTAAAACATCCAAAGATATGA-3' 

Rodopsina 
Forward ARRhod2F 19 5'-GGTCCCGTTACATCCCTGA-3' 

Reverse ARRhod1R 21 5'-CATTGGGTTGTAGATGGAGGA-3' 

Calmodulina 
Forward CALMex4F 20 5'-CTGACCATGATGGCCAGAAA-3' 

Reverse CALMex5R 20 5'-GTTAGCTTCTCCCCCAGGTT-3' 
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Com s’ha mencionat anteriorment, el marcador mitocondrial amplifica una regió control que 

correspon al D-loop, una regió no codificant del DNA mitocondrial (Liu et al., 2018). Respecte el 

marcador nuclear Calmodulina, també amplifica una regió no codificant ja que correspon a un intró 

del gen. Respecte els marcadors TMO i Rodopsina l’amplificació si correspon a una regió codificant del 

gen, i per tant s’ha pogut mirar, si es considerava necessari, la cadena aminoacídica generada. 

 

L’amplificació de DNA es va fer a través de PCR, amb un volum total de reacció de 25 μL. Pel marcador 

mitocondrial es va afegir 1 μL de mostra de DNA perquè els primers permeten una amplificació molt 

òptima, i pels marcadors nuclears un volum de 2 μL.  

 

El programa utilitzat al termociclador va ser igual per tots els marcadors exceptuant la temperatura 

d’annealing (Tm), que variava en funció dels primers utilitzats (Taula 2). El programa va consistir en: 

una desnaturalització inicial a 95ºC durant 4 minuts, tot seguit de 35 cicles compostos per: 

desnaturalització a 95ºC durant 30 s, annealing de Tm variable durant 30 s i extensió a 72ºC durant 1 

min. Per últim, una extensió final a 72ºC durant 10 min. 

Taula 2. Temperatures d’annealing (Tm) per cada marcador utilitzat. 

 

 

 

 

 

 

Per poder comprovar que la reacció d’amplificació de cada marcador havia funcionat, es va fer una 

electroforesi amb gel d’agarosa del 1,5%, utilitzant GelRed d’agent intercalant. En tots els casos es va 

incloure un control negatiu (PCR sense DNA, non templated control) per comprovar si hi havia 

contaminació a la PCR.  Si  es va comprovar que tots els marcadors havien tingut una amplificació 

positiva, es va continuar amb els passos posteriors. 

 

Prèviament a la seqüenciació, es van realitzar tres passos. El primer d’ells, va consistir en netejar i 

purificar el producte de PCR, degradant els dímers de primers formats, a més dels nucleòtids i primers 

restants. Aquest procediment es va realitzar mitjançant un tractament enzimàtic conegut com ExoSAP, 

per la presència de dos enzims: l’exonucleasa I i la fosfatasa alcalina. La reacció es va dur a terme al 

termociclador amb un programa que consta de dues fases, 1 hora a  37ºC i 15 min a 85ºC.  

 

En el segon pas, es va realitzar una PCR de seqüenciació a partir del producte d’ExoSAP. Aquesta, 

consistia en utilitzar l’ABI PRISM BigDye3.1 Terminator Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems), per 

tal de realitzar la seqüenciació de novo. Permet que s’obtinguin lectures més llargues i de major 

qualitat amb pics uniformes. El BigDye afegeix marcatge fluorescent i permet la seqüenciació 

unidireccional, és a dir només es requereix un primer, que en aquest cas es va fer servir el primer 

forward per cada marcador (Rosenblum et al., 1997).  

 

 

 Tm (ºC) 

mtDNA CR 52ºC 

TMO 52ºC 

Rodopsina 54ºC 

Calmodulina 56ºC 
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Un cop preparada la mix amb els components del kit, es va portar a terme una segona reacció al 

termociclador, composta per una primera fase de desnaturalització a 96ºC durant 1 min, seguit de 26 

cicles de: desnaturalització de 10 s a 96ºC, annealing de 5 s a 50ºC i extensió de 4 min a 60ºC. Per últim, 

una extensió final d’un minut a 60ºC. 

 

El tercer i últim pas, va consistir en precipitar el producte de la PCR de seqüenciació en una placa de 

96 pous, per tal d’aconseguir concentrar la quantitat de DNA present en menys volum, i a més, eliminar 

les sals presents. Un cop precipitat, es va ressuspendre en formamida. Aquest pas és indispensable per 

a que el seqüenciador funcioni correctament i la lectura sigui fiable.  

 

La seqüenciació es va dur a terme en un model d’ABI Prism 3130 Genetic Analyzer (Applied 

Biosystems). L’anàlisi i edició de les seqüències obtingudes, es va realitzar amb el programa FinchTV a 

partir dels arxius generats d’extensió .ab1. L’alineament de seqüències es va fer amb el programa 

BioEdit versió 7.0.5.3 (Hall, 1999) utilitzant l’eina ClustalW (Larkin et al., 2007) per l’alineament de 

múltiples seqüències de mida variable.  

Durant l’anàlisi de seqüències, es va comprovar si els pics on en principi hi havia indels o posicions 

variables, eren deguts a canvis mutacionals o a errors de lectura. Per ajudar en l’alineament, es van 

poder afegir seqüències de referència del mateix marcador per individus de la mateixa espècie o 

d’espècies properes, de la base de dades BLAST (Altschul et al., 1990) que recull les seqüències 

publicades a GenBank. 

Després d’obtenir els alineaments de cada espècie per cada marcador, es va procedir amb un estudi 

filogenètic per assignar l’espècie als espècimens estudiats. L’eina que es va utilitzar en aquest cas va 

ser el programa MEGA v7.0.26 (Kumar et al., 2016). Per Auxis spp. es van utilitzar seqüències 

d’Euthynnus alletteratus com a outgroup, i múltiples seqüències de referència d’A. thazard i A. rochei 

per completar l’arbre filogenètic. Per E. alletteratus es van utilitzar seqüències d’Auxis thazard o 

Thunnus orientalis com a outgroup, segons la disponibilitat de seqüències per cada marcador.  

Els arbres es van construir a partir del mètode estadístic Neighbor-Joining (NJ) (Saitou & Nei, 1987) 

amb el model de substitució Kimura-2 paràmetres (Kimura, 1980) i pairwise deletion. A més, es va 

utilitzar de test de filogènia un model de Bootstrap (Felsenstein, 1985) de 1000 pseudorèpliques. 

Es va construir un arbre per cada marcador funcional en cada espècie, i també arbres concatenats dels 

marcadors nuclears que funcionessin. Aquests, consisteixen en unir les seqüències generades per cada 

marcador una seguida de l’altra, i generar un segon alineament per poder representar-les en un arbre 

conjunt. Pels arbres concatenats es va utilitzar d’outgroup i de referència, composicions de seqüències 

no corresponents al mateix individu però si a la mateixa espècie, perquè no es disposava de seqüències 

per tots els marcadors ja que alguns no s’havien utilitzat abans.  

En el cas d’haver trobat posicions variables pels marcadors que amplifiquen una regió codificant, TMO 

i Rodopsina, es va poder comprovar si el canvi nucleotídic comportava un canvi aminoacídic. Per veure-

ho, primer es va determinar quin era el marc de lectura, utilitzant l’eina de Bioline “Six-Frame 

Translation”. Després es va traduir la seqüència d’interès i la de referència per fer un alineament 

aminoacídic, que es va realitzar amb el mateix programa BioEdit, per tal d’observar si hi havia 

diferències.   
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Resultats  

Auxis 

Les tres mostres que es van analitzar del gènere Auxis, identificades morfològicament com a Auxis 

rochei durant la pesqueria, van ser seqüenciades pels quatre marcadors (mtDNA CR, TMO, Rodopsina 

i Calmodulina), però amb el marcador Calmodulina les seqüències resultants no van ser prou bones i 

no es tenien seqüències de referència per poder assignar l’espècie a partir d’aquest marcador. Per 

tant, els resultats per a aquest marcador no es van utilitzar en l’anàlisi.  

 Marcador mitocondrial (mtDNA CR) 

Per fer l’alineament es van afegir 5 seqüències de referència de cada espècie (A. thazard i A. rochei) 

obtingudes anteriorment al laboratori, més dues seqüències d’E. alletteratus per afegir d’outgroup a 

l’arbre. Les tres mostres analitzades (Asp001, Asp002 i Asp003) van funcionar correctament. 

L’alineament resultant tenia una llargada de 373 nucleòtids, amb 68 posicions variables (Taula 3). 

L’arbre filogenètic mostrava l’agrupació dels tres espècimens amb les referències d’Auxis thazard 

(Figura 7), i per tant, aquest marcador va demostrar que pertanyien a individus d’A. thazard i no d’A. 

rochei, com s’haurien identificat erròniament en un principi. 

 
Taula 3. Posicions variables pel marcador mtDNA entre les espècies d’Auxis. Les tres primeres files corresponen als 

espècimens estudiats, i la resta a seqüències de referència d’ambdues espècies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Arbre filogenètic Neighbor-Joining (NJ)  pel marcador mtDNA CR dels espècimens d’Auxis spp. estudiats (      ). 

Outgroup format per seqüències d’Euthynnus alletteratus. 
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 Marcador nuclear TMO 

Per fer l’alineament es van afegir 4 seqüències de referència per cada espècie (A. thazard i A. rochei), 

6 d’elles obtingudes anteriorment al laboratori, i 2 de GenBank amb accession numbers: DQ388092.1 

i KP866703.1. A més, es van afegir 2 seqüències d’E. alletteratus d’outgroup. Les tres mostres 

analitzades (Asp001, Asp002 i Asp003) van funcionar correctament. L’alineament resultant tenia una 

llargada de 247 nucleòtids, amb una única posició variable, la #117 (Taula 4). L’arbre filogenètic 

mostrava l’agrupació dels tres espècimens amb les referències d’Auxis thazard (Figura 8), i per tant, 

aquest marcador també va indicar que es tractava d’espècimens d’Auxis thazard, i  que la identificació 

inicial com a A. rochei era equívoca. 

 
Taula 4. Alineament complet pel marcador TMO entre les espècies d’Auxis. Les tres primeres files corresponen als 

espècimens estudiats, i la resta a seqüències de referència d’ambdues espècies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Arbre filogenètic (NJ) pel marcador TMO dels espècimens d’Auxis spp. estudiats (      ). Es van utilitzar d’outgroup 

seqüències d’Euthynnus alletteratus. 
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 Marcador nuclear Rodopsina 

Per fer l’alineament es van afegir 3 seqüències de referència per cada espècie (A. thazard i A. rochei), 

que van ser obtingudes de BLAST amb els següents accession numbers de GenBank: DQ080405.1, 

DQ080404.1, DQ080403.1, DQ080402.1, DQ080400.1 i DQ080401.1. A més, es van afegir dues 

seqüències d’E. alletteratus d’outgroup.  

Les tres mostres analitzades (Asp001, Asp002 i Asp003) van funcionar correctament. L’alineament 

resultant tenia una llargada de 279 nucleòtids, amb 4 posicions variables, #14, #15, #50 i #182 (Taula 

5). L’arbre filogenètic mostrava l’agrupació dels tres espècimens amb les seqüències de referència d’A. 

thazard (Figura 9), i per tant, aquest marcador també va indicar que es tractava d’espècimens d’Auxis 

thazard, i no d’Auxis rochei com s’havien identificat inicialment.   

 
Taula 5. Alineament complet pel marcador Rodopsina entre les espècies d’Auxis. Les tres primeres files corresponen als 

espècimens estudiats, i la resta a seqüències de referència d’ambdues espècies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Arbre filogenètic (NJ) pel marcador Rodopsina dels espècimens d’Auxis spp. estudiats (      ). Outgroup format per 

seqüències d’Euthynnus alletteratus.   
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 Concatenació TMO-Rodopsina 

La concatenació de seqüències permet observar un resultat conjunt pels marcadors que es desitgi. En 

aquest cas, es va realitzar pels dos marcadors nuclears que havien funcionat en els espècimens d’Auxis: 

TMO i Rodopsina. Es va haver de fer també una concatenació per les seqüències de referència i les 

d’outgroup. Respecte les de referència, es van unir seqüències que no pertanyien al mateix individu 

perquè el marcador Rodopsina no s’havia utilitzat abans, i no es disposava de seqüències.   

L’alineament resultant tenia una llargada de 526 nucleòtids, amb 5 posicions variables: #117, #261, 

#262, #297 i #429 (Taula 6). L’arbre filogenètic mostrava els tres individus identificats com a A. thazard, 

al igual que els dos marcadors individualment (Figura 10).   

 
Taula 6. Posicions variables de la concatenació TMO- Rodopsina entre les espècies d’Auxis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Arbre filogenètic (NJ) de la concatenació TMO-Rodopsina dels espècimens d’Auxis spp. estudiats (      ). Es van 

utilitzar d’outgroup seqüències d’Euthynnus alletteratus. 
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Euthynnus 

Les 32 mostres que es van analitzar del gènere Euthynnus, van ser identificades morfològicament com 

a Euthynnus alletteratus a les quatre localitats (Portugal, Tunísia, Senegal i Costa de Marfil) durant la 

seva pesca. Els quatre marcadors van funcionar correctament, però no en el total d’espècimens 

estudiats degut a errors metodològics per a alguns marcadors.  

 Marcador mitocondrial (mtDNA CR) 

L’alineament es va fer amb totes les mostres excepte Eall571 (Tunísia), que la seqüència resultant no 

era de bona qualitat. A més, es van afegir dues seqüències d’Auxis thazard per fer d’outgroup. 

L’alineament resultant tenia una llargada de 393 nucleòtids, amb 51 posicions variables (Taula 7). 

L’arbre filogenètic mostrava dues branques que dividien els espècimens de Portugal i Tunísia, amb els 

de Senegal i Costa de Marfil (Figura 11). Es va observar que les dues localitat més properes a l’Equador 

(Senegal i Costa de Marfil) presentaven pràcticament les mateixes posicions variables, i aquestes no 

eren iguals per les localitats de Portugal i Tunísia, que es troben més al nord.   

 
Taula 7. Posicions variables pel marcador mtDNA entre individus de l’espècie Euthynnus alletteratus de 4 localitat entre 

l’Atlàntic i el Mediterrani. 
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Figura 11. Arbre filogenètic (NJ) del marcador mtDNA CR per Euthynnus  alletteratus. Es van utilitzar d’outgroup seqüències 

d’Auxis  thazard. 

 

 Marcador nuclear TMO 

L’alineament es va fer amb poques mostres perquè la seqüenciació no va sortir bé degut a 

l’amplificació. Tot i així, els individus amb els que es va poder comptar, que pertanyien en aquest cas 

a tres localitats (Portugal, Tunísia i Costa de Marfil), van mostrar que no hi havia diferències entre elles 

perquè no es van observar posicions variables. L’alineament resultant tenia una llargada de 253 

nucleòtids. Respecte l’arbre filogenètic, es van utilitzar dues seqüències d’A. thazard com a outgroup, 

i mostrava una sola branca per tots els espècimens d’E. alletteratus (Figura 12).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Arbre filogenètic (NJ) del marcador TMO per E. alletteratus. Es van utilitzar d’outgroup seqüències d’A.  thazard. 
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 Marcador nuclear Rodopsina 

L’alineament es va fer amb totes les mostres estudiades, i es van afegir dues seqüències d’A. thazard 

com a outgroup. L’alineament resultant tenia una llargada de 324 nucleòtids, amb una sola posició 

variable, la #75 (Taula 8). L’arbre filogenètic dividia els espècimens de Portugal i Tunísia, dels de 

Senegal i Costa de Marfil (Figura 13), degut al canvi nucleotídic.   

Taula 8. Alineament complet pel marcador Rodopsina en E. alletteratus. No es mostren tots els individus seqüenciats, 

només 4 de cada localitat, que són representatius de la resta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Arbre filogenètic (NJ) del marcador Rodopsina per Euthynnus alletteratus. Outgroup format per dues seqüències 

d’Auxis thazard. 
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 Marcador nuclear Calmodulina 

Per aquest marcador també hi ha mostres que van fallar en la seqüenciació, però per fer l’alineament 

es va comptar amb 4 seqüències d’individus de Portugal, 5 de Tunísia, 7 de Costa de Marfil i 6 de 

Senegal. Les seqüències alineades tenien una longitud de 378 nucleòtids, i hi havia presents 8 posicions 

variables: #6, #46, #65, #89, #98, #151, #168 i #240 (Taula 9). Es va poder observar la presència 

d’heterozigots que es van indicar amb la corresponent nomenclatura de IUPAC per àcids nucleics 

(Cornish-Bowden, 1985). Respecte l’arbre filogenètic, mostrava una divisió entre les localitats de 

Senegal i Costa de Marfil i les de Portugal i Tunísia (Figura 14). Es va utilitzar d’outgroup una seqüència 

de Thunnus orientalis (accession number GB: LC183900.1) perquè no es van trobar seqüències 

d’espècies més properes per aquest marcador.  

Taula 9. Posicions variables pel marcador Calmodulina entre individus de l’espècie E. alletteratus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Arbre filogenètic (NJ) del marcador Calmodulina per Euthynnus alletteratus. Es va utilitzar d’outgroup una 

seqüència de Thunnus orientalis. 
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 Concatenació Rodopsina-Calmodulina 

En aquest cas es van concatenar les seqüències dels marcadors nuclears Rodopsina i Calmodulina, 

formant un alineament de 702 nucleòtids amb 9 posicions variables: #75, #330, #370, #389, #413, 

#422, #475, #492 i #564 (Taula 10). D’outgroup es va utilitzar una composició de seqüències de 

Thunnus orientalis de GenBank trobades a BLAST, que pertanyien a individus diferents, amb accession 

numbers: LC183900.1 i AB290449.1. L’arbre filogenètic, mostrava una separació entre les localitats de 

Senegal i Costa de Marfil respecte les de Portugal i Tunísia (Figura 15). 

Taula 10. Posicions variables de la concatenació entre els marcadors nuclears Rodopsina-Calmodulina pels individus de 

l’espècie Euthynnus alletteratus. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Arbre filogenètic (NJ) de la concatenació Rodopsina-Calmodulina per Euthynnus alletteratus. Es van utilitzar 

d’outgroup seqüències d’Auxis thazard. 
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Discussió  

Com s’ha pogut veure, els tres marcadors que han resultats funcionals pels espècimens d’Auxis spp. 

(mtDNA CR, TMO i Rodopsina), han identificat els tres (Asp001, Asp002 i Asp003) com a Auxis thazard. 

Això demostra que la identificació morfològica que es va fer d’aquests individus és inexacta, ja que es 

van etiquetar com a mostres d’Auxis rochei. El resultat obtingut a partir dels marcadors genètics 

contradiu la distribució de les espècies d’Auxis proposada per Collette et al. (1983, 1996) i Orsi et al. 

(2008), on només es descriu al Mar Mediterrani i a les seves proximitats, la presència d’Auxis rochei. 

No obstant, aquest any ja s’havien identificat alguns individus del Mediterrani que contradeien aquesta 

distribució, al tractar-se d’A. thazard en comptes d’A. rochei (Ollé et al., 2019).  

 

Les raons per les quals s’ha trobat aquesta espècie a la costa de Portugal no són clares, ja que fins ara 

no s’havia donat el cas d’estudiar-ho, tot i així, hi ha una sèrie de possibles explicacions que podrien 

argumentar-ho. Una possibilitat seria una variació intraespecífica dins l’espècie A. rochei que hagués 

causat una confusió amb A. thazard. També podria ser que a la regió entre Portugal i Gibraltar fos 

comú trobar aquesta espècie, tot i que no tindria gaire sentit tenint en compte que no s’havien descrit 

abans, i tampoc en regions properes (Ollé et al., 2019). Per últim, podria ser que els canvis en les 

condicions oceanogràfiques degudes a l’escalfament global, com seria l’augment de temperatura de 

l’aigua, hagin provocat que l’espècie A. thazard, que té una distribució en aigües més càlides (Collette 

& Aadland, 1996), hagi migrat cap a aquesta regió de l’Atlàntic Nord i el Mediterrani (Perry et al., 2005).  

 

En relació amb l’espècie Euthynnus alletteratus, s’ha observat que els espècimens localitzats a Senegal 

i Costa de Marfil presenten entre ells els mateixos polimorfismes, clarament diferents respecte les 

altres dues localitats. Aquests polimorfismes s’observen en tres dels quatre marcadors estudiats 

(mtDNA CR, Rodopsina i Calmodulina), i com s’ha vist amb els arbres filogenètics hi ha una divergència 

entre el parell de localitats de més al sud (Senegal i Costa de Marfil), i les de més al nord (Tunísia i 

Portugal). Sorprenentment, aquest resultat podria ser un indicatiu d’una nova espècie del gènere 

Euthynnus, localitzada pel que se sabria fins ara a la regió entre Senegal i Costa de Marfil. També es 

podria tractar d’una variació intraespecífica d’E. alletteratus, tot i que com s’ha vist amb Auxis, aquests 

marcadors permeten distingir entre espècies. Tanmateix, en un estudi realitzat ja fa uns anys, els 

autors consideraven que es pot distingir entre espècies si com a mínim dos marcadors no lligats, com 

serien un mitocondrial i un nuclear, mostren la mateixa senyal filogenètica que separaria les dues 

espècies. En base a la concordança de marcadors, els resultats obtinguts en aquest projecte serien una 

indicació de que els espècimens de Senegal i Costa de Marfil pertanyen a una espècie diferent que els 

espècimens procedents de Portugal i Tunísia (Avise & Ball, 1990).  

 

La possibilitat de que es tracti d’individus d’Euthynnus affinis o Euthynnus lineatus ha quedat 

descartada per varies raons. Respecte E. lineatus, s’ha descartat sense fer cap anàlisi ja que queda 

massa aïllat geogràficament com perquè l’espècie hagi pogut desplaçar-se fins l’Oceà Atlàntic. 

Euthynnus affinis en canvi, té una distribució més propera i podria ser possible que l’espècie hagués 

migrat. Per aquest motiu,  s’ha comprovat fent un arbre filogenètic a partir de  seqüències de 

referència d’E. affinis de GenBank pel marcador mtDNA CR (accession numbers: JN655055.1, 

JN655131.1, JN655119.1). El resultat de l’arbre mostra clarament que hi ha una branca única per les 

seqüències d’E. affinis i una altra per les d’E. alletteratus, que segueix mostrant la divergència entre 

les localitats de Tunísia i Portugal, respecte les de Senegal i Costa de Marfil (Figura 16).   
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Figura 16. Arbre filogenètic (NJ) pel marcador mitocondrial, de dues mostres representatives de cada localitat i seqüències 

de referència d’Euthynnus affinis. D’outgroup s’han fet servir seqüències d’Auxis thazard. 

 

Respecte als diferents marcadors, es pot afirmar que el marcador mitocondrial presenta moltes més 

posicions variables, com afirmava Wilson et al. (1985), tant per Auxis spp. com Euthynnus alletteratus. 

Respecte els marcadors nuclears, es pot dir que TMO i Rodopsina permeten distingir Auxis spp., i 

Rodopsina i Calmodulina, exceptuant TMO, permeten distingir E. alletteratus de diferents localitats.  

 

Dels tres marcadors que distingeixen entre localitats d’Euthynnus alletteratus, només Rodopsina 

amplifica a una regió del gen, per tant, és l’únic marcador on el polimorfisme observat podria 

comportar un canvi aminoacídic. L’alineament de seqüències resultant per aquest marcador només 

presenta una posició variable, que correspon a una citosina (C) per les localitats Tunísia i Portugal, i 

una timina (T) per les localitats Senegal i Costa de Marfil. S’ha establert que el marc de lectura és el +3 

i la posició variable coincideix amb la tercera posició del codó, és a dir la posició de balanceig. Per 

aquest motiu, la proteïna no es veuria afectada perquè no hi ha canvi aminoacídic, i això  explicaria 

que una mutació, en aquest cas silenciosa, s’hagi mantingut amb el temps.  

 

Per acabar, cal emfatitzar en  alguns punts de l’ estudi, que han portat a avaluar l’ètica i la sostenibilitat 

de la realització d’aquest projecte. En primer lloc, les mostres obtingudes procedeixen d’animals 

capturats per ús comercial en les diferents localitats de l’estudi. La captura ha requerit la mort dels 

individus i això podria afectar la presència de les espècies a les diferents localitats si la pesca fos 

desmesurada. Les espècies Auxis thazard i Euthynnus alletteratus, que en aquest cas són les que s’han 

identificat a l’estudi, es consideren espècies sota preocupació menor segons la Red List de la IUCN 

(Unió Internacional per la Conservació de la Naturalesa) (Collette et al., 2011a,b), això vol dir que la 

seva pesca no suposa una amenaça per la seva conservació, sempre que es porti un control de les 

captures per evitar la sobreexplotació pesquera d’aquestes. Cal afegir, que els resultats d’aquest estudi 

suposen un clar indici per re-avaluar si la pesca que s’està portant a terme a les diferents localitats 

identifica de manera inexacta les espècies capturades, aportant una informació rellevant per plantejar 

futurs estudis de conservació de gran interès per la indústria pesquera. En el cas d’Auxis thazard, la 

introducció de l’espècie a l’Atlàntic Nord i al Mediterrani, implicaria revisar el sistema i normatives 

actuals pel que fa a la pesca conjunta d’Auxis spp., per tal d’evitar posar en risc la conservació de 

l’espècie introduïda. Respecte la possible nova espècie d’Euthynnus spp. a la regió de Senegal i Costa 

de Marfil, requeriria un estudi més extens i avaluar si la pesca suposa un risc per la seva conservació.  

 Eall464

 Eall554

 Eall457

 Eall563

 Eall528

 Eall590

 Eall518

 Eall589

 E. affinis GB (JN655055.1) 

 E. affinis GB (JN655131.1) 

 E. affinis GB (JN655119.1) 

 A. thazard (AR229)

 A. thazard (AR229)100

84

100

96

100

53

100

44

46

 : Portugal 

 : Tunísia 

 : Costa de Marfil 

 : Senegal 

 



20 
 

Conclusions 

The three specimens that were morphologically identified as Auxis rochei by fisheries in Portugal, have 

been identified by three genetic markers as Auxis thazard. Markers that have allowed to distinguish 

the two species of the genus Auxis, are the mitochondrial (mtDNA CR), and two nuclear: TMO and 

Rhodopsin. It can be concluded that the initial identification by morphological characters was 

incorrect, and the species A. thazard has been found for the first time in the entrance of the 

Mediterranean Sea.  

The study with specimens of Euthynnus alletteratus has shown by three genetic markers, mtDNA CR, 

Rhodopsin and Calmodulin, that there are genetic variations between the localities of Senegal and 

Ivory Coast, in respect to those of Tunisia and Portugal. This result would indicate that there is a new 

species of the genus Euthynnus, although the intraspecific variation of E. alletteratus cannot be 

completely discarded.  

Finally, it is concluded that the four markers used in this project, have allowed to differentiate between 

similar species of scombrids, and could be useful in the fish sector to improve correct identification 

during catches, and avoid mislabelling fraud caused by confusion in identification. Also, it could be 

used in terms of species conservation in order to control overfishing.  
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