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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) 
El present projecte ha tingut com a objectiu desenvolupar una metodologia per a la preparació de mostres biològiques 
per a l’anàlisi d’isòtops estables de silici. Les mostres biològiques usades per a la determinació d’isòtops estables de silici 
fins a l’actualitat han estat bàsicament provinents de diatomees, i poc se sap de la relació amb el silici que d’altres 
organismes tenen, com per exemple les esponges (demosponges i hexactinèl.lides).  Les anàlisis de les relacions 
d’isòtops estables de silici corresponents a mostres d’esponja més les corresponents a mostres de silici dissolt provinents 
de l’aigua de la mateixa zona de recollida dels organismes permetrà veure aspectes de l’acoblament bento-pelàgic en la 
zona destudi, així com també fer inferències sobre passat i present del cicle del silici. Es va plantejar aquesta anàlisi 
degut a l’escassedat de dades, la novetat de l’anàlisi en esponges, i perquè la zona d’estudi -la Mar de Weddell 
(Antàrtida)- té aigües amb concentracions de silici dissoltes molt elevades, i les seves plataformes continentals presenten 
una de les faunes bentòniques més ben desenvolupades del planeta, que sovint  és dominada per comunitats 
d’esponges silíciques. L’estudi del cicle del silici en aquestes àrees pot contribuir a respondre preguntes actuals i sobre el 
passat de les masses d’aigua, així com de l’ecologia dels organismes. El desenvolupament del protocol de preparació de 
les mostres és un procés d’assaig i error lent, però necessari per a la realització de les anàlisis i per a la futura facilització 
als potencials usuaris d’un protocol estandaritzat. Es presenta el protocol formulat, amb comentaris d’utilitat. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The present projet aimed to develop a methodology for the preparation of biological samples for stable silicon isotopes 
analysis. Biological samples used to the date by the scientific community have basically been diatoms, and little is known 
about the relationships that other organisms, such as sponges (demosponges and hexactinellids) have with silicon. The 
analysis of silicon stable isotope ratios on both sponges and water collected from the area where the organisms were 
collected will provide insight on benthic-pelagic processes in the study area, as well as it will allow for inferences on the 
past and present of silicon cycle in the ocean. This study was thought on the basis that there are scarce silicon isotope 
measures, the novelty of the analysis on sponges, and because the study area -the continental shelf of the Weddell Sea- 
presents some of the most well-developed and complex benthic communities, which are often dominated by siliceous 
sponges. The study of the silicon cycle in such an area may help answering current questions on the past and present of 
water masses, as well as on the ecology of the organisms. The development of a protocol for sample preparation is a 
slow assay-error procedure, though necessary for the consecution of the analyses and for the help it may assest future 
potential users. The final protocol is further presented, with comments on possible failures, tips and aborted methods. 

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
      

 
 
 
 
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. 
 
 

Introducció: 

 

En els últims 50 anys, l’anàlisi isotòpica d’elements lleugers com el carboni, 

l’hidrogen, el nitrogen o l’oxigen en materials tant terrestres com marins ha aportat gran 

quantitat d’informació oceanogràfica, climatològica i ecològica. Com a exemple, els isòtops 

estables d’oxigen en foraminífers han permès detallar fluctuacions en la temperature del mar 

(Emiliani, 1955) i en l’extensió dels gels planetaris (Mix i Ruddiman, 1984) al llarg dels cicles 

glacials i interglacials. Els isòtops de carboni han estat usats igualment per a traçar 

pertorbacions del cicle global del carboni lligades a factors climàtics (Shackleton, 1977), per 

exemple, o a escala més petita, per a establir relacions tròfiques entre organismes i les seves 

fonts d’aliment (p.e. Jacob et al., 2006). Amb tot, el silici és un element el qual comença avui 

dia a ser reconegut pel seu potencial com a aportador d’informació oceanogràfica i/o 

climatològica. El problema de mesurar les variacions en les abundàncies naturals dels seus 

isòtops és que el procés de mesura és dificultós. De fet, hi ha mesures que daten de fa més 

de mig segle (p.e. Reynolds i Verhoogen, 1953; Allenby, 1954), però sovint les measures 

passades, repetides amb noves metodologies,  han resultat ser errònies, degut sovint a la 

interferència durant les anàlisis amb d’altres elements (p.e. Douthitt, 1982).  

 



           

 
 

El silici, en l’ambient marí, és un element requerit per només un selecte grup 

d’organismes que produeixen estructures opalines, i d’entre els quals s’hi troben les 

diatomees, radiolaris, esponges, coanoflagelats i silicoflagelats. Aquestes estructures 

opalines, que solen ser exoesquelètiques, són la causa de què el cicle del silici als oceans es 

trobi de vegades desacompassat respecte els cicles d’altres elements. Les diatomees, 

organismes que controlen enormement el cicle del silici, són ecològicament importants en els 

oceans, doncs duen a terme un 75% de la producció primària que ocorre en aigües riques en 

nutrients i costaneres (Nelson et al., 1995). Els sediments de les regions on les diatomees 

són abundants poden fins i tot contenir mes del 80% en pes de silici (Broecker i Peng, 1982). 

L’Oceà Austral és una de les regions on es troben aquests sediments opalins (Tréguer et al., 

1995). 

Els estudis sobre isòtops de silici mostren una gran variació en les mesures 

isotòpiques de silici biògenic, si es comparen amb, p.e., material mineral (Douthitt, 1982), 

cosa que suggereix que les relacions isotòpiques són alterades –es pateix fraccionament- 

durant la formació biològica d’òpal. Experiments amb diatomees han demostrat aquest 

fraccionament (e.g. Spadaro, 1983, de la Rocha, 1997). Durant el procés de biomineralització 

hi ha dos llocs potencials on el fraccionament és possible: durant la incorporació i transport 

del silici dins les cèl.lules (Sullivan, 1976), o bé en algun punt després de l’entrada (Nelson et 

al, 1976, p.e., observaren que les diatomees vives desprenen silici dissolt en un 10% del 

ritme al qual el prenen). Si és, doncs, cert que els isòtops de silici pateixen fraccionament 

durant la formació d’òpal biogènic, les variacions isotòpiques en aquest material poden servir 

com a traçador oceanogràfic per a la depleció d’àcid silícic de les aigües marines superficials. 

Així, si preferentment els organisms incorporen l’isòtop lleuger (28Si), el romanent d’àcid 

silícic dissolt s’enriquirà en l’isòtop pesat (30Si). L’òpal de les diatomees, per tant, podria ser 

usat com a proxy per a la utilització d’àcid silícic, fet que es pot relacionar amb taxes de 

producció d’òpal en diferents escenaris climàtics passats i presents, especialment en les 

zones de gran acumulació d’òpal com és l’Oceà Austral.  

La regió de l’Oceà Austral juga un paper crucial en el control del diòxid de carboni 

atmosfèric (p.e. Sarmiento i Orr, 1991). Un dels possibles mecanismes usats per a explicar 

aquest fet, són els canvis d’eficiència de l’anomenada bomba biològica (la fixació de carboni 

atmosfèric a través del fitoplàncton marí i el seu transport parcial a zones profundes en forma 

de material particulat). Si bé hi ha controvèrsia sobre l’eficàcia de la bomba biològica, és 

veritat que en l’Oceà Austral, amb les diatomees dominant un 90% de la producció en zones 

properes al marge de gel (Nelson i Smith, 1986), i una incompleta utilització actual dels 

nutrients inorgànics dissolts, obre vies d’investigació sobre el cicle del carboni i el silici.  

 

Per altra banda, tot i que les mesures d’isòtops estables de silici han incrementat, 

encara resta molt de camp per recórrer en quant a la seva geoquímica, i en quant als 

processos de fraccionament durant la formació biològica d’òpal. Tot i que existeixen mesures 

de la composició isotòpica de silici de radiolaris i esponges (p.e. Douthitt, 1982 i Ding et al., 



           

 
 

1996), la mesura del fraccionament isotòpic durant la formació d’òpal només ha estat 

determinada directament en diatomees (de la Rocha et al., 1997), i per tant només aquest 

òpal pot ser usat per a reconstruir el cicle del silici en el passat. Les diatomees, amb tot, 

resideixen principalment en les zones superficials de l’oceà, i apareixen al registre fòssil fa 

uns 200-100 Ma (Harwood i Gersonde, 1990). Les esponges, per contra, ofereixen un ventall 

de temps més gran (comprenen el Fanerozoic), i viuen al fons del mar, fet que ofereix el 

seguiment de la composició isotòpica de silici d’aigües intermèdies i profundes, tot 

complementant la visió que ofereixen les diatomees. Per tant, a partir de l’ànalisi isotòpica de 

les espícules de les esponges silíciques, tant presents com fòssils, es podria reconstruir 

l’evolució isotòpica del silici marí dissolt, i lligar-ho a esdeveniments concrets com seria 

l’aparició de les diatomees i el seu control sobre el cicle del silici (Siever, 1991). Les dades de 

fraccionament per diatomees s’han establert en un 1.1‰ més negatives que la composició 

isotòpica del silici dissolt (de la Rocha et al., 1997). Douthitt 1982 feu unes primers mesures 

en esponges i establí un valor molt més negatiu que el de les diatomees, arribant  a -3.7‰; 

de la Rocha (2003) en trobà de similars o més negatius. Aquests valors disten molt del +1,50 

mesurat per a 30Si en l’àcid silíci de l’aigua marina (de la Rocha et al., 2000). Aquest grau de 

fraccionament podria ser explicat per mecanismes ineficients de presa de silici durant el 

procés de biomineralització de les esponges. De la Rocha (2003) mesurà també la 

composició isotòpica d’espícules d’esponges fòssils, la qual era similar a la de les esponges 

actuals. Amb tot, aquestes anàlisis foren fetes en organismes d’ambients molt profunds. De 

la Rocha (2003) cridà a una necessitat d’estudi exhaustiu sobre el fraccionament de les 

esponges, i a la seva comprensió, per tal de poder arribar a comprendre millor el cicle del 

silici al llarg del passat i present. 

 

Aquest projecte pretén establir un protocol per a l’anàlisi dels isòtops de silici de 

mostres d’esponges provinents de la plataforma continental de la Mar de Weddell (Antàrtida), 

un dels indrets de formació d’aigua profunda del planeta, i molt ric en àcid silicic dissolt, on la 

producció primària, com s’ha mencionat, pot estar dominada per diatomees, i on es troba 

gran acumulació d’òpal en el sediment, a més d’extenses comunitats bentòniques dominades 

sovint per esponges silíciques. L’elaboració dun protocol millorant el de de la Rocha (2003), i 

l’anàlisi de mostres permetrà incrementar el nombre de dades, ara per ara molt escasses, i 

postular noves hipòtesis sobre el cicle del silici. Més enllà, i des d’un punt de vista ecològic, 

es pretén també comparar la composició isotòpica de les esponges recollides amb la de 

l’aigua circumdant, aixi com amb les composicions conegudes de diatomees, per tal 

d’intentar establir relacions tròfiques entre aquests components de l’ecosistema marí.  

 

 

 



           

 
 

Protocol final desenvolupat per a l’anàlisi d’isòtops estables de silici en esponges 

(demosponges i hexactinèl.lides). Es pretén, al mateix temps, donar indicacions útils per a 

possibles usuaris futurs. Es subdividirà el protocol en sis apartats. 

 

1. Es parteix de mostres d’organismes congelats i ben conservats. 

- presa d’una submostra d’aproximadament 1cm2, o de la mostra sencera en el cas 

d’esponges petites. En les esponges amb parts morfològicament ben diferenciades, 

presa de submostres de les diferents parts. 

- digestió de les submostres escollides en recipients alts de pyrex (la reacció pot ser 

altament exotèrmica) en una barreja de peròxid d’hidrogen al 30% més HCl 

concentrat (observació d’activitat degut a la presència de bombolles i/o escuma, 

indicadores de la reacció).  

o La barreja òptima per a digestió total de les mostres processades en el 

nostre cas fou, per a la majoria dels exemplars, de 300 ml  de peròxid 

d’hidrogen més 50 ml d’àcid, o proporcional (és aconsellable que la mostra 

quedi submergida en la barreja).  

o En determinats casos es precisà d’alguns mililitres d’àcid més per tal 

d’observar reacció.  

o NOTA: si la reacció es torna molt exotèrmica i la barreja comença a bullir 

agressivament, cal diluir amb aigua nanopure, preferiblement afegida amb un 

dispensador sobre les parets del recipient. 

- quan les esponges estan desfetes totalment (observació de material sedimentat: 

barreja d’espícules i minerals), es procedeix a l’esbandiment de les mostres, per a 

treure’n l’àcid i el peròxid. 

o per a esbandir mostres:  

 transferir el contingut dels recipients de pyrex suament en pots de 

centrífuga de capacitat d’un litre. Enrasar fins a 1L amb aigua 

nanopure.  

 Centrifugar 20 minuts a 1500 rpm, i aspirar posteriorment el 

sobrenedant (hi ha pèrdua de certa quantitat de material).  

 Reomplir amb aigua nanopure i repetir el procés de centrífuga i 

aspiració fins que el pH sigui aproximadament de 5 (pH de l’aigua 

nanopure).  

 NOTA: en cada aspirada, deixar suficient sobrenedant per a no 

aspirar grans quantitats de material (aproximadament uns 200 ml, en 

el nostre cas). 

- Transferència dels 200 ml de l’última rentada, esbandint bé els pots amb aigua 

nanopure, a un sedàs de 20 μm de porus.  

- Rentat de les mostres sobre el sedàs amb abundant aigua nanopure. 



           

 
 

- Recollida de les espícules i material restant amb cura (cal tenir en compte les 

espícules més petites), i col.locació en cassoletes d’alumini que s’hauran elaborat i 

rotulat prèviament. 

- Es procedeix a posar el material d’estudi a assecar a uns 80 ºC en una estufa  

o NOTA: cal remarcar que la temperatura ha de ser suficientment alta com per 

a no perdre gaire material per dissolució durant el procés d’assecat, però no 

ha d’arribar als 100 ºC, doncs es poden donar processos de reacció del silici 

amb d’altres compostos; l’observació de canvis en la coloració de les 

espícules pot ser indicador de reaccions que cal evitar.  

o Deixar assecant almenys 24 hores. En el nostre cas particular, les                        

mostres van estar a l’estufa més de 48 hores (entre 48 i 72 hores). 

- Presa de submostres de les mostres assecades i observació sota una lupa binocular 

(per a comprovar si s’hi troben restes de matèria orgànica o minerals, doncs és 

necessari deslliurar-se’n abans de combustionar les mostres, p.e., per a prevenir la 

formació de reaccions amb el silici, que posteriorment poden contaminar les mesures 

isotòpiques). 

o Després de l’observació amb la lupa binocular, trobàrem que hi havia força 

minerals en algunes de les mostres del cas d’estudi. Després de procedir 

segons diverses opcions, es conclou: 

 La separació mecànica és fatigosa i poc efectiva, en el nostre cas 

(potser recomanable en d’altres casos).  

 La separació en aigua nanopure acidificada deixant sedimentar els 

minerals sembla poc efectiva degut a la xarxa que formen les 

espícules, doncs els minerals s’hi queden atrapats.  

 Es pren la decisió de separació per líquid pesat (heavy liquid 

separation), usada habitualment, p.e., en mostres de sediment. 

o Resumint, resten dues opcions després de l’observació de les mostres: 

mostres netes (veure 5) o mostres amb minerals (veure 2). 

 

 

2.- Heavy liquid separation (modificacions a partir del protocol establert per Shemesh et 

al., 1995, 1988):  

- presa de submostres (no cal gaire quantitat) de cada mostra; es col.loquen en tubs 

Falcon nous de 50ml.  

- S’hi afegeix una solució d’aigua nanopure més politungstat de sodi, que es prepara 

de manera que la seva densitat final sigui 2.3.  

NOTA: l’òpal té densitat d’aproximadament 2 i el quarz de 2.6. 

      - Centrifugar 25 minuts a 1500 rpm.  

o Cas d’estudi: no s’observa separació, doncs queden barrejades espícules i 

minerals en una xarxa que formen les espícules. 



           

 
 

o S’agita continuadament fins a desfer la xarxa i es deixa la solució reposant 

durant la nit 

o Cas d’estudi: s’observà al dia següent una separació d’espícules i minerals 

patent (els minerals han sedimentat i les espícules es troben en el 

sobrenedant).  

o Es centrifuga durant 15 minuts a 1500 rpm. Observació de separació, tot i 

que no és 100% bona. 

o Immersió de la part de baix del tub Falcon en N2 líquid durant 30 segons, per 

a congelar la fracció pesada 

 NOTA: congelar de manera que no es perdi excessiu material lleuger 

o Decantació del sobrenedant en un nou tub Falcon, el qual s’acabarà d’omplir 

amb aigua nanopure.  

o Barrejar la solució de nou.  

o NOTA: una vegada descongelades, guardem les parts que anomenem la 

fraccio pesada. 

o Cas d’estudi: les espícules haurien de romandre a la part inferior del tub. 

Però això no és allò que s’observa. Per tant, es procedeix  a la dilució de 

cada mostra en dues submostres, les quals s’acabaran d’enrasar a 40ml 

amb aigua nanopure. 

 NOTA: si en el successiu procés de centrifugació no s’aconsegueix 

la separació de les fases, es procedirà a subdividir les submostres 

tantes vegades com sigui necessari, tot recomençant el procés de 

centrifugació.  

o Centrifugació durant 10 minuts a 2500 rpm.  

o Cas d’estudi: les espícules queden a la part inferior, per tant es pot continuar 

el procés: 

o Congelació en N2 líquid durant 45 segons i es llença la resta de líquid 

(barreja d’aigua amb solució densa).  

 NOTA: una vegada les submostres es descongelen, es poden 

reajuntar en un tub falcon solament, per tal de continuar i agilitzar el 

procediment amb una sola mostra. 

o Es procedeix al rentat amb nanopure diverses vegades (centrifugar 10minuts 

a 2500 rpm i aspiració del sobrenedant; repetició del procés 4 vegades) 

 NOTA: el material silícic sovint col.lapsa el tub d’aspiració (cal tenir 

això en compte, per a netejar-lo; si es col.lapsa massa ràpidament, 

cal plantejar una nova centrifugació) 

o El pellet final, el qual anomenem la fracció lleugera, l’acidifiquem amb una 

gota d’HCl concentrat i es deixa assecar a 60ºC (aproximadament) en una 

estufa, dins els mateixos tubs Falcon.  

 



           

 
 

3.- Observació de les fraccions fines (i pesades, en el cas que s’hagi seguit netejant 

aquestes segons l’apartat 2), una vegada seques, a la lupa binocular. 

Cas d’estudi: 

o Fracció pesada: observació de minerals més algunes espícules (poques). 

 Opció: si manca material, es poden re-usar les fraccions pesades 

per a continuar separant espícules de minerals a través de més 

processos de separació per líquid pesant.  

 

o Fracció lleugera: inclou la majoria d’espícules (incloses les petites), més 

algunes sals, possiblement formades per acció de la solució de líquid pesant. 

 Es tornen a aclarir les mostres amb aigua nanopure i es tornen a 

assecar a 60 graus, prèvia lleugera acidificació. 

 

 

4.- Si les mostres segueixen brutes de minerals, com en bona part de les del cas 

d’estudi, es procedeix a realitzar un protocol alternatiu per a la millor separació 

d’espicules i minerals, seguint Shemesh et al., 1988:  

- NOTA: en el cas d’estudi s’ha provat la sonicació durant més d’una hora en líquid 

pesat, sense èxit. 

 

- Elaboració d’una solució al 2% de 1M de polifosfat de sodi (detergent). 

- Transferència de les mostres en aquesta solució en recipients de vidre 

- Dur les mostres a ebullició sobre alguna plataforma que ho permeti. Deixar que bullin 

durant uns 15 minuts. 

- Sonicació durant 5 minuts. 

- Deixar reposar durant una hora.  

o NOTA: anar amb compte de deixar les mostres sobre una superfície que no 

rebi moviments bruscos. 

- Passar les mostres pel sedàs de 20 µm, rentant amb nanopure. 

- Recollir les mostres i dur-les a assecar a l’estufa a 60ºC aproximadament.  

 

5.- Resumint, per a l’ànalisi isotòpica es poden emprar mostres passades pel sedàs i netes 

(1), o mostres de la fracció lleugera assecades (2), mostres de la fracció pesada després de 

la segona separació en líquid pesant i posterior assecat (2) i mostres netes obtingudes a 

partir de bullir les mostres (4).  

 

6.- En l’anàlisi isotòpica, es necessitarà solament 1mg per mostra.  

És recomanable fer una prova de combustió amb una mostra neta, per a veure el 

percentatge de pèrdua de pes (comprovar en certa manera la netedat):  



           

 
 

Cas d’estudi: es fa una combustió a 500 graus durant 5/7 hores de mostres triades i 

pesades en una balança de precisió i embolicades en paper d’alumini (pesat prèviament, 

també), més un control, per a veure el canvi de pes que té lloc durant la combustió (s’accepta 

fins un 1% de canvi de pes).  

En el cas d’estudi: s’observa un 0.05 % aproximadament de canvi de pes en les 

mostres triades. 

 

Es procedeix a pesar en una balança de precisió submostres de les fraccions 

lleugeres netes, de manera que tinguin un pes de com a mínim 1mg/mostra.  

Es calculen de 3 a 5 rèpliques per mostra.  

Una vegada pesades, es guarden en criovials ben identificats.  

Les mostres poden quedar així, seques i guardades, fins a l’analisi isotòpica. 

 

 

No es va poder procedir a l’anàlisi en l’espectròmetre de masses doncs problemes 

logístics amb la màquina van fer que l’elaboracio d’algunes peces que malfuncionaven o calia 

refer no fos feta a temps, i per tant no es poguessin dur a terme calibracions, anàlisis 

d’estàndards i de mostres. Tanmateix, el temps d’elaboració del protocol fou més llarg de 

l’esperat, degut a les nombroses incerteses, incidències, i modificacions necessàries que 

requereix l’elaboració d’un nou protocol. Restem en espera que la màquina funcioni per a 

l’anàlisi de les mostres, i de mostres de columna d’aigua, les quals es van preparar durant 

l’estada segons els protocols estàndards de de la Rocha et al, 2000. 
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