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INTRODUCCIÓ 
 
Els ambients aquàtics tals com aiguamolls posseeixen una reconeguda capacitat per 
eliminar nutrients i contaminants de l’aigua residual i aquest aspecte ha estat 
tradicionalment explotat en l’ús i disseny de sistemes construïts pel tractament de 
l’aigua sota condicions optimitzades. 
La purificació en un sistema d’aiguamolls construïts engloba una complexa barreja de 
processos on es troben implicats el sediment, la vegetació, i les comunitats microbianes 
relacionades amb aquests. 
L’establiment de la vegetació en els aiguamolls garanteix que es duguin a terme una 
sèrie de processos indispensables per obtenir la depuració de l’aigua, no només 
contribuint a l’augment del temps de residència de l’aigua dins el sistema, promovent la 
sedimentació de contaminants, sinó incrementant la superfície  on s’adhereixen els 
bacteris implicats en la transformació de compostos (EPA, 2000). A més, sembla que a 
través de l’exudació i rizodeposició les plantes seleccionen les comunitats de 
microorganismes que s’estableixen en la zona de la rizosfera (Jaeger et al, 1999), fet que 
també podria intervenir en la depuració. 
Un dels passos clau en l’eliminació de nitrogen és la desnitrificació, coneguda com la 
reducció seqüencial d’òxids de nitrogen que desemboca en la pèrdua neta de nitrogen 
molecular a l’atmosfera, catalitzada exclusivament per microorganismes. Els bacteris 
desnitrificants es troben àmpliament distribuïts en les divisions de l’arbre filogenètic 
procariota, fet que restringeix la seva anàlisi a marcadors moleculars basats en gens 
funcionals dels enzims implicats en la desnitrificació tals com narG nirS, nirK, nrfA 
nosZ,(Braker et al, 2000, Scala et al, 1998, 1999, Thröback et al, 2004, Kloos et al, 
2001). L’ús d’aquests marcadors ha ampliat significativament el coneixement sobre els 
bacteris desnitrificants en una gran varietat d’ambients naturals (Braker et al, 2000, 
Hallin et al, 1999, Yan et al, 2003). 
El SAC-Empuriabrava va ser dissenyat per dur a terme el tractament terciari de l’aigua 
que prové d’una estació depuradora. En estudis previs hem avaluat la composició de la 
comunitat desnitrificant del SAC en base al gen nirS, utilitzant mètodes tant de 
clonatge i seqüenciació com de fingerprinting molecular per T-RFLP. Els resultats han 
permès destacar diferències pel que fa a la composició molecular de les comunitats 
microbianes en el sediment i la rizosfera de les comunitats vegetals dominants del SAC. 
Amb els estudis previs de què disposem hem pogut comprovar que existeixen nivells 
més elevats de transformació de nitrogen a nivell de la rizosfera, mitjançant assajos 
d’activitat potencial en condicions controlades de laboratori, mesurant tant la 
nitrificació com l’eliminació de nitrogen soluble. En aquest cas ha estat a més possible 
observar un efecte de la espècie de planta sobre l’activitat, ja que l’activitat ha estat més 
elevada en les mostres de canyís.  
Tot i que l’estudi del marcador molecular nirS de desnitrificants s’ha dut a terme amb 
èxit, no ha estat possible analitzar altres marcadors com nosZ, que codifica la òxid 
nitrós reductasa, responsable de l’últim pas de la desnitrificació 
El nostre interès principal és doncs estendre la nostra àrea d’estudi a aquest marcador 
per tal de proveir una visió complerta de la comunitat desnitrificant. 
Per això es vol analitzar la comunitat desnitrificant de la rizosfera i sediment del SAC-
Empuriabrava a través del monitoreig del gen nosZ per PCR-DGGE, així com comparar 
diferents períodes de temps afectats per diferents condicions hídriques. 
Amb la mateixa intenció, pretenem dur a terme assajos d’activitat desnitrificant 
mitjançant cromatografia de gasos, mesurant en aquest cas la producció de nitrogen 
gas que  representa la consecució de la desnitrificació completa. 
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METODOLOGIA 
 
Mostreig 
Per aquest estudi es van recollir mostres al juny i al setembre de 2006. En ambdós 
casos es va seguir el mateix procediment per obtenir les mostres de sediment lliure de 
vegetació, així com de sediment corresponent a la rizosfera de canyís i balca del SAC. 
Les mostres van ser conservades en fresc fins la seva anàlisi al laboratori. Es va 
considerar com a rizosfera el sediment que es conserva adherit a l’arrel un cop rentada 
amb solució isotònica estèril. 
Extracció d’àcids nucleics 
El DNA de les mostres es va purificar utilitzant kits comercials (MOBIO Ultraclean Soil 
DNA kit) que han demostrat alta fiabilitat i reproduibilitat treballant amb mostres 
similars a les utilitzades en el nostre estudi.  
Amplificació per PCR 
Per l’amplificació del marcador molecular nosZ es va utilitzar el parell d’encebadors 
específics noszF (5’ CGYTGTTCMTCGACAGCCAG 3’) i nosZ-1622R  ( 5' CGS ACC TTS 
TTG CCS TYG CG 3') en reaccions de 25 microlitres d’acord amb el descrit amb 
anterioritat (Enwall et al, 2003) 
DGGE(electroforesi en gel de gradient desnaturalitzant) 
Aquest mètode distingeix entre seqüències de DNA de mateixa longitud però diferents 
en la seva seqüència en base al seu comportament característic davant un gel de 
gradient desnaturalitzant d’urea i formamida (Muyzer, 1993). Es tracta d’una tècnica 
àmpliament utilitzada en l’anàlisi de la composició microbiana d’una gran quantitat 
d’ambients , i, més recentment, ha resultat també d’ús per l’anàlisi de bacteris 
transformadors de nitrogen (Ballinger et al, 2002). Un dels seus grans avantatges és la 
possibilitat de recuperar les bandes, el qual permet la posterior reamplificació i 
seqüenciació del gen d’interès. En el nostre cas es van preparar gels de DGGE amb un 
gradient 40-70% d’urea-formamida, on es van carregar entre 100 i 300 ng de DNA i es 
van aplicar 120v durant 17 hores. Després de la tinció del gel amb Sybrgold durant 30 
minuts es va visualitzar el patró de bandes sota la llum ultraviolada. 
Clonatge i seqüenciació 
Amb les mostres de rizosfera de balca i canyís de juny i setembre es van elaborar 
llibreries gèniques de nosZ. Els productes de PCR de cada tipus de mostra es van reunir 
i clonar amb el kit TOPO TA Cloning® Kit for Sequencing (Invitrogen). Els clons 
transformants es van seleccionar en medi lb+ampicilina. La mida d’insert es va 
comprovar per PCR, i amb els productes dels clons positius es va procedir a la digestió 
amb l’enzim AluI per a l’obtenció dels patrons de RFLP (polimorfisme en la longitud 
dels fragments de restricció) per electroforesi en gel d’agarosa al 2% durant 2 hores. Es 
van assignar tipus o classes de RFLP i de cadascuna se’n van seleccionar varis clons en 
proporció, els quals van ser repicats en medi líquid per aïllar-ne el DNA plasmídic amb 
el kit QIAprep Spin Miniprep (Qiagen). La seqüenciació s’encarregarà al servei 
Macrogen (www.macrogen.com). 
Mètodes químics  
Assajos d’activitat potencial desnitrificació 
L’activitat potencial del sediment es va estimar mitjançant sistemes experimentals 
microcosmos (Ottosen et al, 1999), incubant mostres homogeneïtzades en condicions 
per afavorir la desnitrificació. Les incubacions es van dur a terme en flascons de 100 
mL suplementats amb matèria orgànica i nitrat (2mM KNO3), mantenint-les en 
agitació i en condicions anaeròbiques. Es van analitzar un mínim de 5 rèpliques per 
tipus de mostra.  
Determinació de les taxes de desnitrificació 
El contingut de N2O en els experiments de desnitrificació s’analitzarà per cromatografia 
de gasos (Garcia-Ruiz, 1998, Teissier and Torre, 2002). El mètode de la inhibició per 
acetilè actua inhibint la reducció de N2O a N2, causant l’acumulació del primer, 
fàcilment detectable per cromatografia. Paral.lelament s’analitzaran les mostres per IC 
(cromatografia de intercanvi iònic) per la determinació de nitrit i nitrat. 
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RESULTATS I DISCUSSIÓ 
 
Desnitrificació   
La desnitrificació es va analitzar al llarg d’un període de 7 hores, en què es va poder 
observar la conversió de NO3 a N2O. Els valors es van ajustar a una recta mitjançant 
regressió lineal per tal d’obtenir les taxes de producció de N2O de les incubacions de les 
diferents rèpliques de sediment i rizosfera de canyís i balca. 
Les mostres de rizosfera van mostrar una elevada activitat desnitrificant mentre que a 
les mostres de sediment l’activitat es va mantenir baixa, amb taxes de generació de 
nitrogen gas molt menors (p <0.05). 
Probablement la sedimentació preferencial que té lloc a nivell de les zones vegetades 
dels sistemes d’aiguamolls contribueix a aquesta major activitat en les mostres preses 
en aquests punts, ja que l’augment de matèria orgànica disponible afavoriria alhora un 
increment de l’activitat. 
Els resultats suggereixen així que existeix una concentració de l’activitat desnitrificant 
als nuclis de vegetació del sistema, mentre que les comunitats del sediment sense 
vegetació no jugarien un paper tan rellevant. 
 
Taula 1. Taxes d’activitat específica desnitrificant en micrograms tal calculades per les mostres de sediment 
i rizosfera de balca i canyís( Phragmites australis). Els valors corresponen a la mitjana i desviació típica de 
5 rèpliques. 

 µgN/g DW.h 

Typha latifolia 14.13 ± 2.54  

Phragmites australis 25.43 ± 16.41 

Sediment  2.88 ± 0.86 

 
Diversitat de nosZ estimada per DGGE 
L’elevat nombre de bandes en els patrons de dgge de nosZ en les mostres de sediment i 
rizosfera dels aiguamolls demostren l’existència d’una gran diversitat de 
microorganismes en ambdós tipus de mostra analitzada. Pel que fa a l’anàlisi 
comparativa de la composició de la comunitat d’acord amb el temps estudiat i el tipus 
de mostra es van poder detectar diferències en tots els casos. Tot i que moltes de les 
bandes es van poder observar tant en les mostres de sediment com de rizosfera en els 
dos períodes, es va poder reconèixer un patró característic pels diversos tipus de 
sediments estudiats pel que fa a certs genotips de nosZ. 

Figura 1. Gel de DGGE al 40-70% d’urea-formamida del gen nosZ de les mostres del SAC-Empuriabrava de 
sediment i rizosfera pels dos períodes estudiats. Les dues lletres del codi indiquen la procedència de les 

mostres (S (sediment) ,B (balca) i C (canyís)) i la data en què es van recollir  (S (setembre), J (juny)) 
 
En concret alguns genotips de nosZ semblen estar enriquits en les mostres de rizosfera, 
mentre no tenen una representació tan destacada en la resta de mostres de sediment 
sense vegetació. Aquests genotips dominants varien a més depenent del tipus de 
rizosfera. La composició diferencial segons la vegetació indica que existeix un efecte 
espècie-específic que marca les comunitats desnitrificants. Possiblement, per fenòmens 
d’exudació específica, i altres factors com taxes d’oxigenació del sediment 

B-S C-S B-J C-J S-J S-S 
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característiques es genera un ambient particular en funció de l’espècie de planta que 
pot afavorir l’establiment d’una determinada comunitat microbiana a l’àrea de la 
rizosfera.  
Alhora, cada estació es troba representada per certa combinació de genotips, suggerint 
que les comunitats responen als canvis en les condicions d’operació dels aiguamolls de 
tractament, d’acord amb el règim hídric a què es veuen exposats i les característiques 
físico-químiques de l’aigua que reben durant un període determinat. 
Clonatge 
De les 4 llibreries gèniques elaborades per les mostres de balca i canyís de juny i 
setembre de 2006 se’n van analitzar 100 clons per RFLP utilitzant l’enzim AluI. Els 
patrons de RFLP van permetre identificar diferents famílies de clons, en funció del 
nombre i longitud en parells de bases de les bandes obtingudes en el gel. Les dades 
mostren l’existència de variacions entre mostres per la predominància de certes 
tipologies de clons en una determinada mostra i una major diversitat de patrons en les 
mostres de setembre. De tota manera, la seqüenciació permetrà esbrinar la identitat 
dels microorganismes desnitrificants presents a les mostres de rizosfera del sistema 
d’aiguamolls construïts  alhora que aprofundir en els canvis que la vegetació i el règim 
d’inundació poden ocasionar en les comunitats desnitrificants dels sediments. 
  

 
 

Figura 2. Exemple dels patrons de  RFLP obtinguts després de digerir l’insert dels clons de la llibreria de 
nosZ.  
 
 
 
CONCLUSIONS 
 
D’acord amb l’anàlisi del gen nosZ les comunitats de microorganismes desnitrificants 
del sistema d’aiguamolls construïts mostren variacions en la seva composició segons 
l’època estudiada, demostrant com les condicions físico-químiques d’operació del 
sistema d’aiguamolls regeixen les comunitats que se succeeixen en els seus sediments. 
També és possible advertir canvis a aquest nivell quan es comparen sediments de llocs 
sense vegetació amb la rizosfera de balca i canyís, on fins i tot sembla que cada espècie 
determina l’establiment d’una comunitat desnitrificant característica. 
Aquestes modificacions en l’estructura de la comunitat desnitrificant en els sediments i 
la rizosfera tenen un reflex també en l’activitat potencial desnitrificant d’aquests 
sediments, essent significativament més elevada en les mostres de rizosfera, tant de 
balca com de canyís. 
En conjunt l’activitat desnitrificant, i per tant el funcionament depuratiu del sistema, 
sembla concentrar-se als nuclis vegetats dels aiguamolls, que sostindrien les poblacions 
més rellevants per dur a terme l’eliminació dels compostos nitrogenats de l’aigua. 
Els resultats exposats plantegen la possible manipulació de la vegetació per a la gestió 
d’aquests tipus de sistemes per tal d’optimitzar el seu rendiment. 
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