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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Els glicerol dialkil glicerol tetraèters (GDGTs) són un grup de lípids presents a les membranes dels arqueobacteris que es 
troben presents en ambients aquàtics, en sòls i en sediments. La distribució d’aquests lípids en sediments s’utilitza per al 
càlcul dels índexs TEX86 i BIT, els quals són usats en estudis paleoambientals per reconstruir la temperatura i l’aport 
relatiu de matèria orgànica terrestre als sediments. El mètode d’anàlisi dels GDGTs intactes consisteix en HPLC/APCI-
MS (High performance liquid cromatography/Atmospheric pressure chemical ionization-Mass spectrometry). Una estada 
de curta durada al laboratori del grup de Biogeoquímica Marina i Toxicologia del NIOZ (Texel, Holanda), del 21 de maig 
al 13 de juliol de 2007, ha permès dur a terme una comparació de les tècniques d’anàlisi dels GDGTs entre aquest 
laboratori i l’ICTA (UAB, Barcelona). Els resultats mostren que existeix una desviació de poca magnitud en el càlcul del 
TEX86 i el BIT explicat per diferències en el disseny de l’espectròmetre de masses i el procés d’integració dels 
cromatogrames obtinguts. Així mateix la diferència del procediment utilitzat per a la purificació de la mostra és 
responsable d’una divergència més important en l’obtenció dels índexs. Aquests resultats demostren que el procés de 
preparació de la mostra és crític en el càlcul dels índexs i ja s’estan realitzant proves per tal de determinar la causa de la 
discrepància. D’altra banda, l’estada al laboratori del NIOZ ha propiciat també l’aprenentatge de les tècniques emprades 
per a l’aïllament individual dels GDGTS, tals com la cromatografia líquida preparativa i el FIA (flow injection analysis). 
Aquest coneixement s’ha aplicat al laboratori de l’ICTA (UAB) per adaptar el procediment d’aïllament. 



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
Glycerol dialkyl glycerol tetraethers (GDGTs) are a widespread group of archaeabacterial membrane lipids found in 
aquatic environments, soils and sediments. They are applied in paleoenvironmental studies via the use of two molecular 
indices named TEX86 and BIT, which are used to reconstruct past temperatures and relative contribution of terrestrial 
organic matter to sediments, respectively. Intact GDGTs are currently analysed by HPLC/APCI-MS (High performance 
liquid cromatography/Atmospheric pressure chemical ionization-Mass spectrometry). A short stay at the laboratory of the 
Marine Biogeochemistry and Toxicology group at NIOZ (Texel, The Netherlands), from 21st of May to 13th of July 2007, 
has enabled a comparison of the GDGTs analysis techniques between this laboratory and ICTA (UAB, Barcelona). The 
results show minor divergence in TEX86 and BIT indices arising from differences in the the mass spectrometer design 
and the chromatogram integration process. At the same time, differences in the sample preparation (i.e. the clean-up 
step) are shown to be responsible for larger differences in the calculated indices. These results indicate that sample 
preparation is critical for the obtention of the indices and future work is under way to determine the cause of the 
discrepancy. On the other hand, the short stay has also favoured training on techniques for the isolation of individual 
GDGTs, namely preparative liquid chromatography and FIA (flow injection analysis). This knowledge is now used to adapt 
the GDGTs isolation process at the ICTA laboratory (UAB, Barcelona). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
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1. Introducció  
 

El present estudi s’emmarca en el camp de la biogeoquímica, concretament en l’anàlisi de 

biomarcadors, molècules orgàniques d’origen conegut dels quals podem extreure informació 

ambiental.  Els biomarcadors que s’analitzen aquí són utilitzats per reconstruir les temperatures 

en ambients aquàtics del passat, ja sigui al mar com en llacs. L’estudi enfoca diversos aspectes 

de l’anàlisi d’aquests biomarcadors, en concret, la reproduïbilitat dels anàlisis entre dos 

laboratoris i les tècniques d’aïllament dels compostos en qüestió. 

 

1.1 Objecte d’estudi 
 

L’estudi se centra en els lípids de membrana que es troben en les cèl·lules d’arqueobacteris 

presents en la columna d’aigua de llacs i oceans. Aquests lípids són glicerol dialquil glicerol 

tetraèters (GDGTs) i presenten una estructura característica amb dos glicerols terminals units 

per dues cadenes de carboni isoprenoidals, les quals poden contenir diversos ciclopentans. El 

nombre d’aquests cicles presents en els GDGTs depèn de la temperatura ambiental a la qual 

s’han sintetitzat els lípids. Per aquesta raó, s’ha proposat reconstruir les temperatures dels llacs 

i oceans del passat a partir dels GDGTs preservats en sediments marins i lacustres. 

 

1.2. Estudis anteriors 
 

Mentres que inicialment es creien restringits a ambients extrems, en la dècada dels 90 els 

arqueobacteris van ser detectats en la columna d'aigua en llacs i oceans mitjançant tècniques 

moleculars (DeLong, 1992; Fuhrman et al., 1992) . Posteriorment, l'anàlisi de sediments 

lacustres i marins, així com anàlisis en la columna d'aigua, revelaren la presència de lípids 



 

 

arqueobacterials procedents de les membranes cel·lulars d'aquests procariotes (Hoefs et al., 

1997; Schouten et al., 2000). Actualment es coneix que són uns organismes ubiqus, tant en 

sòls i sediments com a l’oceà, on poden representar fins a un 30% del picoplancton (Karner et 

al., 2001). 

 

El grup de biogeoquímica del NIOZ (Texel, Holanda) publicà l'any 2000 una tècnica basada en 

HPLC/MS (High performance liquid chromatography/Mass spectrometry)  amb la qual era 

possible analitzar els lípids arqueobacterials, anomenats GDGTs (Hopmans et al., 2000). L'any 

2002, el mateix grup publicà un article presentant el TEX86 com un índex basat en la distribució 

relativa d’aquests GDGTs en sediments i demostrant que aquest índex es correlacionava amb 

la temperatura superficial de l'aigua (Schouten et al., 2002). L’equació de calibració és la 

següent: TEX86 = 0.29 + 0.015*SST, on SST és la temperatura superficial del mar (sea surface 

temperature). Aquest índex començà a aplicar-se per a la reconstrucció climàtica en punts tant 

distants com l'Oceà Àrtic (Jenkyns et al., 2004), el mar d'Aràbia (Huguet et al., 2006), o el Llac 

Malawi (Powers et al., 2005), per exemple, oferint valuosa informació quantitativa dels rangs de 

temperatura en el món del Cretaci, caracteritzat per una alta concentració de gasos d'efecte 

hivernacle a l'atmosfera, o dels cicles glacials-interglacials que han marcat la pauta del clima 

terrestre en els últims centenars de milers d'anys. 

 

L'any 2004, el grup del NIOZ presentà un altre índex, el BIT, usat per a estimar l'aport terrestre 

de lípids arqueobacterials als sediments marins i lacustres (Hopmans et al., 2004), i recentment 

s'han presentat els índexs MBT i CBT, utilitzats per a reconstruir la temperatura i el pH dels sòls 

(Weijers et al., 2007), obrint la possibilitat a la reconstrucció climàtica al continent a partir de 

l'anàlisi d'aquests lípids pràcticament ubiqus, així com a l'estudi de les connexions entre els 

canvis climàtics a l'oceà i al continent. 

 

El grup de biogeoquímica del NIOZ ha estat capdavanter en les anàlisis dels GDGTs intactes i 

la major part de les mesures del TEX86 publicades en els estudis de reconstrucció climàtica 

mencionats s'han realitzat al laboratori d'aquest centre. L'any 2005, es van iniciar contactes 

amb el NIOZ per tal d'adaptar el mètode a l'instrumental disponible a la Universitat Autònoma 

de Barcelona (UAB). El treball realitzat fins al moment ha donat fruit en forma d'un article 

publicat a la revista Organic Geochemistry sobre l'optimització del mètode d'anàlisi dels lípids 

arqueobacterials (Escala et al., 2007). 

 

A part del seu potencial per reconstruir les temperatures, els GDGTs, si són aïllats en suficient 

quantitat i purificats degudament, són una eina potent per a la datació de sediments. Les 

anàlisis de C-14 en compostos aïllats i d’origen conegut, com els GDGTs, són molt valuoses i 

es consideren més específiques que el C-14 mesurat en la matèria orgànica total, ja que 

aquesta és una mescla complexa de composotos amb diferents orígens i edats 



 

 

radiocarbòniques. L’aïllament de GDGTs s’ha desenvolupat al laboratori del NIOZ (Smittenberg 

et al., 2002) i la seva aplicació en sediments marins a la costa de Vancouver ha permès 

observar importants diferències entre les edats revelades pel C-14 en lípids de divers origen 

(Smittenberg et al., 2004). 

 

1.3. Objectius 
 

Els objectius del present estudi s’indiquen a continuació.  

 

1) Comparació del procés d'anàlisi de lípids arqueobacterials (GDGTs) utilitzats per al càlcul 

dels índexs TEX86 i BIT, entre el laboratori del Grup de Biogeoquímica i Toxicologia Marina al 

NIOZ (Texel, Holanda) i el laboratori de l'ICTA (UAB, Barcelona). 

 

2) Aprenentatge de les tècniques que permeten l’aïllament individual dels GDGTs, els quals 

són utilitzats com a estàndards analítics o bé són objecte d’anàlisi amb diferents tècniques per 

determinar-ne l’edat radiocarbònica, així com l’estructura i característiques químiques. Es 

pretén adaptar posteriorment aquestes tècniques a l’instrumental disponible a la UAB. 

 

Un dels objectius inclosos en la planificació inicial de l’estada era l’anàlisi de mostres d'un 

registre sedimentari provinent del Llac Baikal que abarca l'últim cicle glacial-interglacial. Aquest 

objectiu ha estat descartat perquè no s’ha pogut disposar de les mostres en el període de 

l’estada de recerca al centre del NIOZ (Texel, Holanda). 

 

 

2. Mètodes 
 

La tècnica d’anàlisi utiltizada és l’HPLC/APCI-MS (High performance liquid chromatography/ 

Atmoshperic pressure chemical ionization- mass spectrometry). S’ha aplicat una cromatografia 

de fase normal amb una columna d’cianopropilsilà i amb un gradient d'elució que combina 

l'hexà i iso-propanol en la fase mòbil. La detecció dels compostos per MS s’ha centrat en la 

distribució dels lípids arqueobacterials (GDGTs) que corresponen a les següents ratios m/z 

(massa/ càrrega): 1022, 1036, 1050, 1292, 1296, 1298, 1300 i 1302. La identificació dels 

compostos s’ha realitzat a partir de l'espectre de masses i els patrons de fragmentació dels 

compostos. Aquestes mesures han permès el càlcul dels següents índexs: 

- TEX86, utilitzat per a la reconstrucció de les temperatures superficials de l'aigua. 

- BIT, utlitzat per a l'estimació de l'aport terrestre de lípids arqueobacterials. 

 

Per a la comparació del procés d’anàlisi entre ambdós laboratoris es van extreure 5 mostres de 

sediments lacustres per MAE (microwave assisted extraction). Aquestes mostren van purificar-



 

 

se amb un procés de saponificació i els GDGTs van ser analitzats per HPLC/APCI-MS al 

laboratori de la UAB. Rèpliques de les 5 mostres van ser extretes a la UAB, purificades amb un 

fraccionament en alúmina i analitzades per HPLC/APCI-MS al NIOZ. Aquests 5 extractes van 

ser reanalitzats posteriorment amb l’instrumental de la UAB. El protocol seguit per a la 

preparació i anàlisi de les mostres és el següent: 

1) Liofilització i homogeneïtzació del sediment a tractar. 

2) Extracció de la matèria orgànica per MAE (microwave assisted extraction). 

3) Centrifugació de la mostra i recuperació del sobrenedant. 

4) Hidrolització de la mostra amb KOH metanòlic 8% i recuperació dels compostos no 

saponificables amb extracció líquida amb hexà (saponificació, mètode purificació UAB) / 

Cromatografia líquida en columna d’alúmina amb eluents que combinen l’hexà, diclormetà i 

metanol (fraccionament, mètode purificació NIOZ). 

6) Concentració i filtració de la mostra (0.45 micres) prèvia a la injecció al sistema d'anàlisi. 

7) Anàlisi de la mostra (HPLC/APCI-MS). 

Posteriorment es va procedir a la comparació dels resultats de les mesures obtingudes en les 

mostres analitzades en ambdós laboratoris: el del Departament de biogeoquímica i toxicologia 

marina (NIOZ, Texel, Holanda) i el de l'ICTA (UAB, Catalunya).  

 

Per a l’aïllament de GDGTs es van extreure 500 g d’un sediment marí amb un equip Soxhlet 

(dissolvent: diclormetà:metanol, 1:1). L’extracte va concentrar-se amb un equip d’evaporació 

rotativa i es va fraccionar amb una columna d’alúmina desactivada. Els eluents utilitzats van ser 

hexà:diclormetà (1:1), diclormetà:metanol (95:5), diclormetà:metanol (1:1). Els GDGTs van ser 

recollits de la segona fracció i es va procedir a la concentració de l’extracte. Seguidament es 

van injectar diverses alíquotes de l’extracte (25 microlitres cada vegada) al sistema HPLC per a 

l’aïllament dels GDGTs. S’aplicà la cromatografia descrita amb una columna semi-preparativa. 

Es van recollir fraccions d’1 minut de l’eluent en els tubs disposats en un col·lector de fraccions 

i es va aplicar la tècnica de FIA (flow injection analyis) per fer una detecció ràpida amb MS dels 

tubs que contenien els diversos GDGTs. Les fraccions dels tubs que contenien els mateixos 

GDGTs van combinar-se i els GDGTs en major concentració (m/z 1302 i 1292) van ser 

purificats de nou amb el mateix procediment d’aïllament, utilitzant una columna analítica, i el 

FIA per detectar els tubs amb alta concentració dels GDGTs mencionats. Una primera 

estimació de la puresa dels compostos aïllats va determinar-se per pesat del sòlid aïllat amb 

microbalança, preparació d’una dissolució a concentració coneguda d’aquest i combinació amb 

un estàndard d’un compost similar als GDGTs dissolt a igual concentració. La injecció 

d’aquesta mescla al MS va permetre calcular quin percentatge del sòlid aïllat corresponia al 

GDGT, per comparació dels pics cromatogràfics del GDGT i l’estàndard afegit. 

 

 



 

 

3. Resultats 
 
3.1. Comparació del procés d’anàlisi: índexs TEX86 i BIT 
 

En el protocol seguit en amdós laboratoris per preparar les mostres s’han detectat les següents 

diferències: 

a) Mètode d’extracció de la matèria orgànica en sediments: el laboratori del NIOZ utilitza 

l’ASE (accelerated solvent extraction) mentres que a l’ICTA (UAB) s’utilitza el MAE 

(microwave assisted extraction). No es preveu que la diferència del mètode d’extracció  

sigui crítica per als índexs que es calculen (TEX86 i BIT) donat que, si bé un mètode pot 

ser més eficient que l’altre en poder extractiu, tots els GDGTs, per la seva similaritat 

d’estructura, haurien de veure’s afectats de la mateixa manera. 

b) Mètode de purificació dels compostos: el laboratori del NIOZ utilitza la cromatografia 

amb fase estacionària d’alúmina per fer un fraccionament de la mostra, obtenint un 

extracte polar on es troben els GDGTs. En canvi, l’ICTA utilitza la saponificació de la 

mostra per remoure tots aquells compostos que contenen èsters. 

c) Instrumental d’anàlisi: l’espectròmetre de masses al NIOZ és del tipus quadrupol 

mentres que el que s’utilitza a la UAB és una trampa de ions. 
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Fig 1. Resultats de l’índex TEX86 obtinguts per a 5 mostres de sediments lacustres extrets a la UAB. La sèrie UAB_1 

mostra els resultats de les 5 mostres purificades i analitzades a la UAB. La sèrie NIOZ correspon a les 5 mostres 

purificades i analitzades al NIOZ. La sèrie UAB_2 mostra els resultats de la reinjecció a la UAB de les 5 mostres 

analitzades prèviament al NIOZ. Les barres d’error mostren una desviació estàndard. 



 

 

 

La Fig 1 demostra que hi ha una diferència en l’anàlisi del TEX86 entre els dos laboratoris amb 

origen en l’anàlisi instrumental (diferències entre les sèries NIOZ i UAB_2, que corresponen als 

mateixos extractes injectats en amdós laboratoris); la direcció de la diferència és constant en 

les 5 mostres analitzades, si bé la magnitud de la diferència és variable. Existeix també una 

diferència en el procés de preparació de les mostres (diferència entre les sèries NIOZ i UAB_1, 

on la diferència és el procés de purificació de les mostres), de magnitud més gran. 

 

En el cas de l’índex BIT també s’ha detectat una desviació dels resultats entre els laboratoris 

del NIOZ i de l’ICTA (UAB), que s’ha atribuït a les diferències en les condicions pre-establertes 

en el sistema APCI-MS. Tanmateix, en ser aquest índex una estimació només qualitativa de 

l’aport terrestre de GDGTs als sediments marins o lacustres, no es consideren crítiques les 

diferències observades. 

 

3.2. Aïllament dels GDGTs 
 

S’han obtingut 0.180 mg d’extracte purificat del GDGT amb m/z 1302 (caldarqueol), amb una 

puresa estimada del 77%. Així mateix, s’han aïllat 0.598 mg d’extracte purificat del GDGT amb 

m/z 1292 (crenarqueol), amb una puresa estimada del 89%. 

La naturalesa de les tècniques emprades al NIOZ  per a l’aïllament de GDGTs permet una fàcil 

adaptació a l’instrumental i entorn de l’ICTA (UAB). 

 

 

4. Conclusions 
 

El treball realitzat en l’estada de recerca al laboratori del NIOZ (Texel, Holanda) ha estat molt 

profitós per la importància que té realitzar estudis comparatius de les tècniques analítiques 

aplicades en diferents laboratoris i ha permès d’adquirir els següents coneixements: 

 

1) Aïllament de GDGTs: 

a. S’han conegut i posat en pràctica les tècniques de cromatografia preparativa i 

FIA emprades per a l’aïllament dels GDGTs de forma individual. Actualment 

s’estan adaptant aquestes tècniques a l’entorn del laboratori de l’ICTA (UAB). 

b. S’han obtingut dues fraccions de GDGTs aïllats i purificats que s’utilitzaran com 

a estàndard per a la preparació i anàlisi de mostres a l’ICTA (UAB). 

 

2) Comparació de les tècniques de preparació i anàlisi de GDGTs entre laboratoris: 

a. S’ha detectat una desviació poc important en la part instrumental de l’anàlisi del 

TEX86 entre els laboratoris del NIOZ (Texel, Holanda) i l’ICTA (UAB). 



 

 

Actualment hi ha en marxa un estudi d’intercalibració que engloba més 

laboratoris que analitzen GDGTs per veure quina és la desviació d’aquests 

anàlisis i descobrir-ne l’origen. 

b. S’ha detectat una desviació important dels resultats del TEX86 amb origen en el 

procés de purificació de les mostres. S’està duent a terme un experiment per 

descobrir a quines concentracions i amb quin tipus de mostres aquesta 

diferència és crítica. 

c. S’ha detectat una desviació en els resultats obtinguts per l’índex BIT, que 

s’expliquen per les diferències en les condicions d’espectrometria utilitzades en 

els dos laboratoris. Donat que l’ índex s’utilitza per fer una esitmació només 

qualitativa, no es considera crítica aquesta diferència. 
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