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Abstract 
 
 Microplastic contamination in the marine environment is a topic that is currently under 
development. Many species that live in this environment are affected by them, especially 
filtering species, such as sponges, since their food selection mechanisms are more primitive 
and, to this day, less investigated. In this study, an in situ experiment has been carried out in 
which the Aplysina aerophoba species has been subjected for 34 days to a daily dose of 
microplastics. In this way, the effects that these microplastics cause in the growth of the sponge 
have been evaluated. Photos were taken periodically to evaluate growth. Histological sections 
were done to see if microplastics had been incorporated into the sponge mesohil or had 
obstructed their aquifer channels. Finally, a digestion of tissue was performed to contrast with 
the histological samples. It has been concluded that the sponge has not been affected by growth 
due to the presence of micro-plastics in the environment. These particles neither have been 
incorporated into the sponge mesohil. It is suggested that, according to the theory of the 
"Sponge loop", the sponges have been able to expel microplastics to the water column. For this 
reason, it is necessary to deepen in these little-studied mechanisms of sponges. In future 
experiments, it is possible to investigate if other species, which incorporate strange particles 
into their tissues, also incorporate microplastics. In this way you can see the effect that 
microplastics cause on the sponges, and if the sponges could serve as kidnappers of these 
pollutants, improving the quality of life of marine organisms that are affected by these particles. 
 
Resum 
 
 La contaminació per microplàstics al medi marí és un tema actualment en expansió. 
Moltes espècies que viuen en aquest medi es veuen afectades per ells, sobretot les espècies 
filtradores, com les esponges, ja que els seus mecanismes de selecció de l’aliment és més 
primitiu, i fins a dia d’avui, poc investigat. En aquest estudi s’ha dut a terme un experiment in 
situ on l’espècie Aplysina aerophoba ha estat sotmesa durant 34 dies a una dosi diària de 
microplàstics. D’aquesta manera, s’han avaluat els efectes que aquests provoquen en el 
creixement de l’esponja. Es van realitzar fotografies de manera periòdica per avaluar el 
creixement. Es van realitzar talls histològics per observar si s’havien incorporat al mesohil de 
l’esponja o havien obstruït els seus canals aqüífers. Finalment, es va realitzar una digestió de 
teixit per contrastar amb les mostres histològiques. S’ha conclòs que l’esponja no s’ha vist 
afectada en el creixement per la presència de microplàstics al medi. Les partícules tampoc s’han 
incorporat al mesohil de l’esponja. Es planteja que, segons la teoria del “Sponge loop”, les 
esponges han pogut expulsar els microplàstics cap a la columna d’aigua. Per això, s’ha de 
profunditzar en aquests mecanismes, poc estudiats, de les esponges. En experiments futurs es 
pot investigar si en altres espècies, que incorporen partícules estranyes al seu teixit, també 
incorporen microplàstics. D’aquesta manera es podrà veure l’efecte que els microplàstics 
provoquen a les esponges, i si aquestes podrien servir de segrestadors d’aquest contaminants, 
millorant la qualitat de vida dels organismes marins que es veuen afectats per aquestes 
partícules. 
 
1. Introducció 
 
 El mar Mediterrani és un dels més contaminats del món, especialment pel que fa als 
plàstics. De fet, la UNEP (The United Nations Environment Program) ha estimat que durant els 
anys 90 anualment han entrat en els oceans 6,4 milions de tones de plàstic (UNEP, 2006). Dels 
288 milions de tones de plàstic produïdes el 2012 (segons les aproximacions de PlasticsEurope), 
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un poc menys de 30 milions de tones acabaran al medi marí, on seran una font potencial de 
microplàstics (Wright et al., 2013). Actualment 62 milions de macroplàstics es troben surant al 
mar Mediterrani (Suaria i Aliani, 2014). De fet, el plàstic és el contaminant més prevalent tant 
en superfície com en el bentos en aquest mar (Pham et al., 2014). 
 
 La deixalla marina més abundant en els ecosistemes marins són els polímers derivats de 
plàstic, que perduren en l'ecosistema durant anys (Klemchuk, 1990). Això es deu al fet de que 
presenten una elevada resistència a la biodegradació. La seva deposició al medi marí és d’origen 
antròpic. Els polímers derivats de plàstic sorgeixen de la fragmentació de plàstics en peces més 
petites, formant els microplàstics. Es tracta de fragments plàstics de no més de 5 mm de mida 
(Cole et al., 2011). Els microplàstics s'han anat acumulant en els oceans almenys durant els 
últims 40 anys. El seu origen s'atribueix a dues fonts principalment. Per una banda, els 
microplàstics primaris sorgeixen per la deposició directa. Es produeixen industrialment com a 
pellets o com a microesferes de productes de cura personal, pel que es troben en cosmètics 
exfoliants o en la pasta dental, entre d’altres (Sarria-Villa i Gallo-Corredor, 2016). D'altra 
banda, la major massa de microplàstics com a contaminant marí està formada pels microplàstics 
secundaris (Moore, 2008). Es formen per la fragmentació de mesoplàstics i macroplàstics. Són 
plàstics de major grandària (més de 5 mm) que es llancen al mar com a residus (Deudero i 
Alomar, 2015). Els macro i mesoplàstics es degraden per reaccions químiques, físiques, 
mecàniques o microbianes, formant els microplàstics secundaris. La majoria d’ells deriven de 
la degradació de polímers de polietilè d’alta densitat (PEAD), polietilè de baixa densitat 
(PEBD) i de tereftalat de polietilè (PET). Amb aquests tipus de plàstic es fabriquen productes 
de vida curta com bosses o botelles, pel que es troben en elevades proporcions (Téllez 
Maldonado, 2012). Això explica que la majoria dels microplàstics presents als sistemes marins 
siguin derivats de fonts secundàries (Moore, 2008). 
 
 La concentració de microplàstics està augmentant a nivell mundial (Barnes et al., 2009), 
pel que resulta un factor emergent d’amenaça per a la biodiversitat marina. L'augment de 
microplàstics a medis marins afecta a espècies exposades a aquest contaminant, a causa de la 
interacció entre la biota i el microplàstic. Provoca efectes des d’organismes invertebrats com   
les esponges, briozous o poliquets, fins a grans vertebrats mamífers com la balena (Deudero i 
Alomar, 2015). Els microplàstics s’infiltren als teixits dels organismes marins i poden induir 
efectes severs (Wagner et al., 2014). Es produeix una interacció resultant de la seva digestió, 
que pot provocar toxicitat, carcinogènesi, danys físics com bloquejos, o abrasions internes a 
l’organisme (Laist, 1997). 
 
 Els efectes adversos que els microplàstics poden provocar a la biota marina, combinats 
amb la ubiqüitat i persistència inherent de polímers plàstics al medi marí, posen de manifest la 
necessitat d'avaluar els efectes de la introducció de plàstics a diversos hàbitats marins 
(epipelàgics, pelàgics, demersals i costaners) en els organismes. Actualment s’ha estudiat la 
ingesta de microplàstics en diferents espècies marines. S’ha experimentat amb el peix gobi 
(Gobio gobio) (Sanchez et al., 2014), amb anèl·lids (Lumbriculus variegatus), crustacis 
(Dapnia magna, Gammarus pulex i Notodromas monacha) i gasteròpodes (Potamopyrgus 
antipodarum) (Imhof et al., 2013). Als estudis realitzats es demostra l’existència d’un ampli 
espectre d’espècies marines propenses a la ingesta de microplàstics (Wagner et al., 2014). Una 
altra espècie on s’ha estudiat l’efecte negatiu de la presència de microplàstics al seu medi és el 
mol·lusc comú (Mytilus edulis), espècie que s’alimenta per filtració (Andrady, 2011). El fet de 
que sigui un organisme filtrador comporta no estar capacitat per escollir l’aliment que ingereix. 
A causa d’aquest fet, els organismes filtradors, com també ho són les esponges, presenten uns 
mecanismes específics per sobreviure front a situacions adverses, com podria ser la ingesta de 
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microplàstics. Les esponges en concret presenten una gran capacitat dinàmica i plàstica, gràcies 
a l’elevat ràtio de proliferació i apoptosi de les seves cèl·lules. És a dir, presenten una elevada 
capacitat regenerativa, tot i que s’ha vist que els explants mostren taxes de creixement molt lent 
i variable (Blandón et al., 2014). Aquesta capacitat plàstica permet la seva adaptació a canvis 
constants del medi en el que habiten (De Caralt et al., 2007).  

 Centrant-nos en concret en el fílum dels porífers, o de les esponges, hi pertanyen els 
organismes pluricel·lulars vius més antics, considerats organismes primitius. Aquests 
organismes presenten un sistema immune altament complex. Aquest fet es deu a que han existit 
durant milions d'anys, temps en el qual els bacteris associats a les esponges, van adquirir en 
comú un metabolisme complex (Guevara et al., 2016). 

 Dins del fílum dels porífers s’hi troba el gènere Aplysina. Presenta una àmplia 
distribució tant a l’oceà Atlàntic com al mar Mediterrani (Hausmann et al., 2006). Pertany a la 
classe Demospongiae, la més nombrosa en quant a espècies. Aquesta classe es caracteritza per 
presentar un esquelet format per fibres orgàniques de col·lagen, l’espongina (Guevara et al., 
2016). 
 
 En el cas d’A. aerophoba, espècie del gènere Aplysina, el teixit s’organitza formant una 
o més estructures còniques que donen la forma característica a l’esponja (Pfannkuchen et al., 
2009). 
 

 
Figura 1. Aplysina aerophoba. Aspecte in situ. S’observen més de 40 xemeneies amb els seus respectius 
òsculs a la part apical, d’un cm de diàmetre. Fotografia realitzada per Pfannkuchen i el seu grup 
d’investigadors el 2009. 
 
 Respecte la seva estructura interna, al igual que qualsevol esponja pertanyent al nivell 
d’organització leuconoide, presenta tres tipus de teixit epitelial. La capa externa o pinacoderm, 
està compost per cèl·lules epitelials anomenades pinacòcits. El teixit conjuntiu del mesohil està 
compost per fibres d’espongina. Finalment el coanoderm, la capa interna, està compost per 
cèl·lules flagel·lades o coanòcits (Morganti, 2016). 
 
 L’estructura dels coanòcits, elements bàsics del bombeig i filtració, són els mateixos a 
totes les esponges (Larsen i Riisgard, 1994). Creen un flux d'aigua unidireccional a través del 
cos de l’esponja. El volum d’aigua bombejada està directament correlacionat amb la densitat 
de coanòcits de l’esponja (Morganti, 2016). Els coanòcits formen un sistema de canals altament 
vascularitzat que permet obtenir nutrients i oxigen a l’esponja, a partir de l'aigua que bombegen 
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de forma activa. El mecanisme consisteix en l’entrada d'aigua al cos de l'esponja a través dels 
ostíols micromètrics, localitzats als canals inhalants (Morganti, 2016), a causa de la corrent 
creada pel moviment flagel·lar dels coanòcits. Aquests es localitzen a les cambres de coanòcits. 
L’aigua arriba posteriorment al sistema de canals exhalants, que condueixen el flux fins a 
l’òscul, o porus principal, on és expulsada. Les esponges presenten dos sistemes independents 
de captura de partícules. La fagocitosi produïda per cèl·lules amebòcits, consisteix en la captura 
directa de partícules menors de 2 µm. Aquest sistema evita l'oclusió del sistema aqüífer per part 
de partícules en suspensió. En l’altre sistema, la fagocitosi produïda per coanòcits, es crea el 
flux d'aigua a l'interior del canal i els coanòcits retenen les partícules de 2 µm o nanopartícules 
(Reiswig, 1971). 
 
 A més del flux actiu, es pot induir un flux passiu a partir dels moviments de l’aigua 
circumdants, per efectes hidrodinàmics. Aquests provoquen un gradient de pressió a través de 
la paret de l’esponja (Vogel, 1977). Tot i així, en un estudi s’ha demostrat que la concentració 
d’oxigen, i aliment, així com l’eliminació de residus, estan directament relacionats amb el 
bombeig actiu de l’esponja (Pfannkuchen et al., 2009), pel que aquest resulta ser un mecanisme 
clau en l’estudi de la filtració d’A. aerophoba front al mecanisme passiu. El flux de bombeig 
de l’esponja varia entre espècies i individus. Des dels valors més baixos (0,002 L/s) en esponges 
de 500 mL de volum, trobats en Aplysina lacunosa (Gerrodette i Flechsig, 1979), fins als valors 
més alts (0,58 L/s) en individus de Niphates digitalis de 500 mL de volum (Lewis i Finelli, 
2015). 
 
 Les esponges alberguen més organismes simbionts que qualsevol altre organisme marí 
invertebrat. De fet, en alguns estudis s’han aïllats metabòlits secundaris no produïts per la pròpia 
esponja, sinó que són productes de la interacció d’aquesta amb els microorganismes (Thomas 
et al., 2010). Les demosponges freqüentment presenten grans quantitats de bacteris simbionts. 
Aquests poden arribar a ocupar el 40% de les cèl·lules totals (Vacelet, 1971), com és el cas de 
la família Aplysinidae. Els organismes simbionts es localitzen àmpliament per la seva 
superfície, a l’interior dels canals i a la matriu intercel·lular del teixit, incrustats. L’associació 
microbiana és resistent a antibiòtics, com han demostrat varis estudis (Friedrich et al., 2001), 
pel que la seva interacció és bastant forta (Hausmann et al., 2006). Canvis de factors ambientals, 
com la presència de microplàstics al medi, poden alterar aquestes poblacions microbianes 
simbionts influint en la producció i rendiments dels metabòlits (Page et al., 2005). 

 A causa de la gran diversitat d’espècies i als seus mecanismes d’adaptació, així com als 
diferents efectes que pot provocar la ingesta de microplàstics a la biota marina, l’efecte de la 
contaminació per microplàstics als organismes és un tema d’investigació actual (Wagner et al., 
2014). Concretament, en aquest treball, tenint en compte la presència de microplàstics al mar 
Mediterrani, hàbitat d’Aplysina aerophoba, i l’elevada plasticitat de l’esponja front condicions 
adverses, s’ha volgut analitzar l’efecte dels microplàstics sobre el seu creixement. Aquest tipus 
d’estudi resulta innovador ja que, fins on sabem a dia d’avui, no s’han realitzat estudis sobre 
l’efecte dels microplàstics en esponges marines. 

 Es va escollir l’espècie Aplysina aerophoba com a model per la seva facilitat a l’hora 
d’obtenir mostres. És una espècie bastant abundant, i habita a un rang de profunditat accessible 
per a ser recol·lectada mitjançant equips de busseig a pulmó (Hausmann et al., 2006). A més, 
bastants estudis han investigat els seus requeriments ecològics (Wilkinson i Vacelet, 1979), la 
composició dels seus metabòlits secundaris i la seva associació microbiana. Per aquests fets, es 
realitzarà una aqüicultura amb mostres ràpidament adquiribles, i se’n podrà fer un estudi bastant 
recolzat per la investigació prèvia. 
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2. Materials i mètodes 

2.1 Obtenció dels explants d’Aplysina aerophoba 
 
 Per a l’obtenció de les mostres d’A. aerophoba es va desplaçar un equip de busseig amb 
una embarcació a les coordenades 39º 45’ 5’’N 3º 9’ 45’’ E, localitzades a la badia d’Alcúdia, 
Mallorca, Espanya. Es tracta d’una zona de sòl arenós i rocós, substrat adequat per al creixement 
d’aquesta espècie (Friedrich et al., 2001). Es va bussejar a pulmó fins als 2-3 metres de 
profunditat. Amb un cúter es van tallar fragments d’A. aerophoba i es van guardar a una bossa 
de reixeta de plàstic. Posteriorment es van dipositar els fragments a dos tancs de 90 litres de 
capacitat cada un, amb aigua salada extreta de la pròpia zona (Pérez-López et al., 2014). També 
es van recollir 80 litres amb garrafes per a renovar l’aigua posteriorment, a les instal·lacions de 
la Universitat de les Illes Balears (UIB). Els fragments d’esponja es van mostrejar amb la 
màxima cura, evitant l’exposició a l’aire o al dany tissular (Pérez-López et al., 2014), el que 
hauria produït la necrosi del teixit. 

 Per assegurar mantenir la qualitat de l’aigua dels tancs constant, i evitar l’acumulació 
de metabòlits tòxics, es van mesurar les condicions d’ambdós tancs mitjançant una sonda 
multiparamètrica Hanna (model HI9829) en tot moment. Així, es van controlar els paràmetres 
com l’oxigen dissolt (DO), el pH, la temperatura i la salinitat (Hausmann et al., 2006; Pérez-
López et al., 2014). 

 Una vegada es van obtenir uns 20 fragments d’esponja es van transportar fins a les 
instal·lacions de la UIB. Allà es va omplir un aquari amb 80 litres d’aigua de la zona mostrejada, 
recollida  amb garrafes, i s’hi van dipositar els fragments d’esponja. Mitjançant airejadors i una 
bomba de recirculació marca EHEIM es va aconseguir que la saturació de DO no baixàs del 
30%, evitant la hipòxia. Gràcies al flux passiu dels moviments hidrodinàmics de l’aigua, les 
esponges van oxigenar-se de nou (Pfannkuchen, et al., 2009), recuperant-se de la situació 
d’estrès. Quan es va normalitzar la situació les condicions de l’aigua van ser pH 7.98, 
temperatura 18,42ºC i DO 60%. Es van deixar reposar les esponges durant 24 hores en 
condicions estables, amb la bomba de recirculació i l’airejador. 

2.2 Muntatge a les instal·lacions del LIMIA i realització dels explants 
 
 Passades 24 hores, es van dipositar les esponges a dins un tanc de 90 litres per traslladar-
les a les instal·lacions del Laboratori d’Investigacions Marines i Aqüicultura (LIMIA), on es 
van muntar dos tancs equipats per realitzar l’experiment d’A. aerophoba. En arribar a les 
instal·lacions es va col·locar un airejador al tanc de transport per a estabilitzar les condicions 
de l’aigua novament, ja que en el procés de transport va produir-se una baixada de DO que no 
arribà a sobrepassar el 30%, durant una hora. 
 
 Es van fer servir tancs troncocònics (Figura 2.1). Van ser omplerts amb 250 L d’aigua 
marina. Es va aplicar un flux d’aigua marina continu que va mantenir les esponges sota aigua 
nova de manera constant (Pérez-López et al., 2014), amb l’opció de passar-lo per un filtre de 
50 µm. Els tancs van estar descoberts i propers a una entrada de llum, pel que se’ls va 
proporcionar les hores de llum naturals als explants. En aquest cas, l’experiment es va realitzar 
el mes de març, abril i maig, amb 9, 10 i 11 hores de llum, respectivament. Els tancs estaven 
equipats amb una reixeta circular de plàstic on es van inserir els explants amb el pal (Figura 
2.2). 
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 Per a obtenir els explants les esponges es van tallar amb un cúter dins el tanc, sense 
exposar-les a l’aire (Pérez-López et al., 2014). Es van fer fragments de 2-3 cm d’altura i 2 cm 
d’amplada aproximadament, de mides similars, sense tenir en compte la forma final de 
l’explant, que no era important (Duckworth y Battershill 2003). Es van clavar a uns pals de 
poliestirè (8 cm alt � 0,35 cm amplada, Papstar, #10216-9) i es van etiquetar amb l’aparell 
DYMO (Figura 3). 
 
 Per a la distribució dels explants, es van escollir 5 exemplars d’esponja mare en total. A 
partir de cada un es van tallar 10 explants, 5 per al tanc control i 5 per al tanc de microplàstics. 
Cada etiqueta es corresponia a un explant. Els explants provinents de la mateixa esponja eren 
rèpliques entre ells i tenien el pal del mateix color. Es van distribuir entre els dos tancs (control 
i tractat amb microplàstics). Dins un mateix tanc, els explants amb la mateixa lletra van estar 
sotmesos al mateix tractament, pel que eren pseudorèpliques entre ells (Figura 3). 
 

1.  2.  
Figura 2. Un dels tancs (1). Reixeta amb un pal inserit (2). 
 

 
Figura 3. A l’esquerra, esquema de la distribució dels explants a dins dels dos tancs. Cada dues 
lletres pertanyen a una esponja mare ( A-J, B-G, C-I, D-F i E-H). El nombre pertany a cada una de 
les pseudorèpliques (1-5). A la dreta, exemple del muntatge d’un explant. S’observa el fragment 
d’esponja mare inserit a un pal d’un color determinat, correctament etiquetat.  
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2.3 Obtenció dels microplàstics 
 
 El microplàstic es va obtenir a partir de llimadures de material plàstic. L’aparell utilitzat 
va ser la llimadora ORBITAL 200A de Bosch. Es van obtenir diferents mostres. Per una banda, 
es va llimar tereftalat de polietilè (PET), provinent de diverses botelles, del les quals es van 
obtenir microplàstics grocs, blaus i transparents. També es va adquirir microplàstic de 
policarbonat a partir de llimadures de material plàstic de sostre transparent. 
 
 Els microplàstics obtinguts es van passar pel tamisador CISA BA 200N per a classificar-
lo en funció de la seva mida. Es va escollir el material entre 0 i 50 µm i entre 50 i 100 µm, i es 
va guardar en bossetes “Zip”. Les quantitats obtingudes s’observen a la Taula 1. 
 
Taula 1 

Microplàstic Quantitat (g) de 0-50 µm Quantitat (g) de 50-100 µm 
PET transparent 0,15 0,63 
PET color 0,63 2,14 
policarbonat 1,24 18,87 
Total 2,02 21,64 

 
2.4 Preparació de la dosi d’aliment per al tanc control i per al tanc tractat 
 
 La composició de l’aliment va consistir en un 50% de microalgues seques, un 25% 
d’extracte de glucosa i un 25% d’extracte de llevat. En total es van preparat 100 g d’aliment, 
repartits entre els dos tancs equitativament (50 g/tanc). En els estudis in vitro alimenten 
normalment els explants d’esponja amb bacteris o microalgues (Barthel i Theede, 1986). Les 
microalgues seques utilitzades van ser Isochrysis galbana i Nannochloropsis gaditana, de la 
casa Neoalgae. 
 
 La quantitat d’aliment preparat per a cada tanc, d’acord amb els percentatges, va ser la 
següent: 
- Extracte de glucosa à 12,5g 
- Extracte de llevat à 12,5g 
- Isochrysis galbana à 12,5 g 
- Nannochloropsis gaditana à 12,5g 
 
 Per a preparar la dosi de microplàstics per al tanc tractat es va calcular el 10% de la 
quantitat d’aliment (10% de 50g=5g). És a dir, es van preparar 5g de microplàstics. De les 
quantitats obtingudes de microplàstics (Taula 1) interessaven les de menor tamany (0-50 µm). 
Es va fer d’aquesta manera perquè les esponges consumeixen majoritàriament partícules 
menors a 10 µm, com bactèries i microalgues (Reiswig, 1971, Stuart i Klumpp 1984, 
Duckworth et al., 2006). 
 
 Respecte als tipus de microplàstics, dels distints obtinguts, la preferència va ser PET 
color > PET transparent > policarbonat. La dosi de microplàstics preparada per al tanc tractat 
ve representada a la Taula 2. 
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Taula 2 

Tipus microplàstic Mida (µm) Quantitat (g) 
PET color 0-50 0,603 
PET blanc 0-50 0,173 
Policarbonat 0-50 1,2 
PET color 50-100 2,107 
PET blanc 50-100 0,669 
Policarbonat 50-100 0,253 
 Total 5,005 

 
2.5 Protocol de l’experiment 
 
 Una vegada es van instal·lar els explants dins els tancs, es va iniciar el període 
d’aclimatació (Figura 4.1). Es va tractar d’un període d’acondicionament de 3 dies on, les 
esponges, després d’haver sofert estrès en el transport i preparació de l’experiment, van tenir 
temps de cicatritzar les ferides provocades en la realització dels explants. Passat aquest període, 
es van poder observar els canals i òsculs oberts a la superfície de l’esponja (Pérez-López et al., 
2014). En aquest moment es va començar l’experiment (Figura 4.2). Tant al tanc control com 
al tanc tractat s’ha seguit el mateix protocol (Figura 4). La diferència resideix en la quantitat 
d’aliment diari, ja que al tanc tractat s’afegeixen addicionalment 0,1 grams de microplàstics 
diaris. 

PROTOCOL 
 
· Període aclimatació: 27 de març – 29 de març (3 dies) 
Aclimatació amb aigua marina sense filtre fins dia 29 de març inclòs. Airejador i bomba de 
recirculació encesos permanentment (Figura 4.2). 
 
· Període experimental: 30 de març – 2 de maig (34 dies) 
Es va posar el filtre de 50 µm al flux d’aigua marina i es va mantenir durant tot l’experiment. 
La bomba de recirculació i l’airejador també van estar encesos permanentment durant tot 
l’experiment. A les 8:00h s’obria el flux i es mesuraven les condicions de l’aigua. A les 14:00h 
es tancava el flux, es mesuraven les condicions de l’aigua i s’administrava la dosi diària (Figura 
4.2). 
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1.  

2.  
Figura 4. Representació esquemàtica dels tancs durant el període d’aclimatació (1). Representació 
gràfica dels tancs durant el període experimental (2). 
 
 
2.6 Condicions d’aigua 
 
 Per a mesurar la temperatura, la salinitat i el DO a les 8:00h i 14:00h dels dos tancs 
(Figura 4.2), es va utilitzar un aparell multiparamètric HANNA model HI 9829. Posteriorment 
es van realitzar gràfics i es van calcular mitjanes i desviacions típiques amb el programa Excel. 
També es van dur a terme tests estadístics amb el programa R on es va comprovar la 
homogeneïtat de variàncies i la normalitat de tots els paràmetres, fent servir el tests de Bartlett 
(Zar, 1999) i Shapiro-Wilk (Shapiro et al., 1968), respectivament. 
 
2.7 Creixement 
 
 Mentre durava el període d’experimentació (Figura 4.2), es van realitzar fotografies 
periòdicament per avaluar l’efecte dels microplàstics en el creixement de l’esponja. Es van 
fotografiar des d’un pla zenital per a obtenir el valor de l’àrea de la part superior de l’esponja 
(Figura 4). Es van realitzar fotografies els dies 27 de març, 3 i 9 d’abril i 2 de maig; és a dir, als 
dies 0 (aclimatació), 5, 11 i 34 respectivament, del període experimental (Figura 5). Els canvis 
en l’àrea projectada es van considerar una bona estimació dels canvis en biomassa (Turon et 
al., 1998; De Caralt et al., 2003). Per l’obtenció de les àrees es va utilitzar el programa Fiji. 
Posteriorment, a partir de dels canvis de l’àrea projectada en el període de temps en que va 
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durar l’experiment, es va calcular la taxa de creixement TCt amb la fórmula: TCt = (At -At-1) / 
(At-1*Δt). On,  At i At-1 son les àrees en el temps t i en el temps de mostreig anterior, 
respectivament. Δt és l’espai de temps (en dies) entre dos mostrejos consecutius. La taxa de 
creixement és el canvi d’àrea relativa a l’àrea en el temps anterior per unitat de temps (Turon 
et al., 1998; Duckworth i Battershill, 2001). 
 

 
Figura 5. Fotografia realitzada dins el tanc, des d’un pla zenital. 
 
 Posteriorment es va dur a terme l’estadística adequada per a comprovar si s’havia 
produït un creixement significatiu. Es van calcular mitjanes i desviació típiques amb el 
programa Excel. Mitjançant el programa R, es va comprovar l’homogeneïtat de variàncies i la 
normalitat de tots els paràmetres mitjançant els tests de Bartlett (Zar, 1999) i Shapiro-Wilk 
(Shapiro et al., 1968), respectivament. Després es va dur a terme un anàlisis de la variància 
(ANOVA) uni i multifactorial. 
 
2.8 Histologia 
 
 Al finalitzar el període experimental, dels explants totals es va realitzar la histologia a 
10 mostres, una de cada rèplica, de manera que es van poder comparar els teixits entre esponges 
dels diferents tractaments. Aleatòriament es van escollir els explants nº5 de cada grup de 
rèpliques, de manera que es van obtenir les mostres dels explants control A5, B5, C5, D5 i E5; 
i dels tractats F5, G5, H5, I5 i J5. D’aquestes mostres, A5 i J5, B5 i G5, C5 i I5, D5 i H5, i E5 
i H5 respectivament, són rèpliques entre ells amb distints tractaments (Figura 3). 
 
 En primer lloc es va realitzar la fixació en formol al 10% v/v tamponat amb fosfats al 
1% (pH 7,2). Cada explant d’esponja es va extreure del tanc i es va dipositar ràpidament, evitant 
l’exposició a l’aire o al dany tissular (Pérez-López et al., 2014), a dins d’un pot de plàstic amb 
250 mL de formol, sent així el volum de formol 9 vegades major al volum ocupat per l’esponja, 
aproximadament. El formol és el fixador d’elecció per la preservació rutinària en histopatologia 
(McKnight, i Roberts, 1976). La composició del formol ve detallada a la Taula 3. 
 
Taula 3 

Formol comercial (al 40%) 100 mL 
Aigua destil·lada 900 mL 
NaH2PO4·H20 4g 
Na2HPO4 6g 

 
 Es van deixar reposar les mostres a dins el formol durant 6 dies, per a que es completés 
la seva fixació. Passat aquest temps es va realitzar la inclusió de les mostres en parafina. 
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 Primer es van tallar les mostres amb una forma i mida similars (1 cm alt �� 1,5 cm 
amplada � 0,5 cm gruix). A continuació es van descalcificar les mostres amb àcid fòrmic al 8% 
per les fibres d’espongina del teixit de l’esponja (Cruz-Barraza et al., 2012), que dificultaven la 
realització del tall amb el micròtom, ja que es rompia el teixit i dificultava la seva observació 
al microscopi. La descalcificació va facilitar el tall, evitant la ruptura de la mostra histològica 
(Maffei i Becerra, 2000). 
 
 Es van introduir els talls a dins “cassetes” de plàstic i es van netejar amb un flux d’aigua 
continu durant 30 minuts. El rentatge es va fer en tractaments separats per a evitar una possible 
contaminació amb microplàstics a les mostres control. Una vegada passat aquest temps, es van 
introduir els “cassetes” al processador de teixits per incloure’ls en parafina. Es va utilitzar 
l’inclusor automàtic MICROM model Myr AP300-1. Es van muntar les peces a la unitat 
formadora de blocs, utilitzant paraplast de punt de fusió de 55-58ºC. La seqüència de la inclusió 
ve representada a la Taula 4. 
 
 Una vegada les mostres estaven incloses en parafina, es van confeccionar els blocs amb 
l’aparell Histostat. Les mostres es van deixar refredar al congelador a –20ºC per a accelerar el 
temps de solidificació de la parafina. 
 
 Realitzats els blocs de parafina, es va passar a seccionar-los amb el micròtom de rotació 
MICROM model HM360. Els talls es van realitzar a dues gruixes diferents. Es van tallar 
mostres de 20 µm de gruix, per a poder observar els possibles microplàstics a nivell 
intercel·lular, entre l’espongina. També es van realitzar talls de 4 µm de gruix, per a poder veure 
l’interior de la cèl·lula amb millor definició i precisió, i observar possibles canvis que els 
microplàstics hagin pogut produir a nivell cel·lular a l’esponja. 
 
 A continuació, es van tenyir amb tècniques histomorfològiques de Hematoxilina de 
Mayer/eosina acètica al 1% (Luna, 1968). Es van tenyir en un primer moment les mostres amb 
microplàstics, i seguidament les mostres control, canviant els reactius entre ambdues tincions, 
evitant així possibles contaminacions amb microplàstics a les mostres control. El protocol ve 
representat a la Taula 5. 
 
Taula 4     Taula 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Protocol inclusió en parafina 
Alcolin 2 hores 

Alcohol etílic 70% 2 hores 
Alcohol etílic 80% 1 hora 
Alcohol etílic 96% 3 hores 

Alcohol etílic 100% I 1 hora 
Alcohol etílic 100% II 1 hora 
Microclearing I 1 hora 
Microclearing II 1 hora 

Paraplast I 2 hores 
Paraplast II 2 hores 

Protocol tinció Hematoxilina-Eosina 
Xilè 10 minuts 
Etanol 100% 10 minuts 
Etanol 50% 10 minuts 
Aigua destil·lada 10 minuts 
Hematoxilina 10 minuts 
Aigua corrent 20 minuts 
Eosina 6 minuts 
Aigua corrent Aclarir 
Etanol 96% 5 immersions 
Etanol I 10 minuts 
Etanol II 10 minuts 
Bioclear I 10 minuts 
Bioclear II 10 minuts 
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2.9 Digestió del teixit 
 
 Paral·lelament a la histologia, es va realitzar una digestió de fragments d’explants per a 
quantificar els microplàstics. Prèviament es va combustionar tot el material a utilitzar a la mufla, 
durant 3h a 550ºC, per evitar possibles contaminacions. De tots els explants es van escollir 
aleatòriament les rèpliques control (A1, B1, C1, D1 i E1) i tractades (F1, G1, H1, I1 i J1). 
D’aquestes mostres es va tallar amb bisturí un fragment menor a 1 g en pes humit 
aproximadament. Cada un dels fragments es va digerir dins un tub estèril amb 2mL d’HNO3 
69% 15,8M. Es van deixar reposar els fragments a l’estufa a 60ºC durant 24h (Claessens et al., 
2013). En aquestes condicions, segons l’estudi de Claessens i els seus investigadors de l’any 
2013, s’obté una major eficiència de degradació de teixits, pel que és el mètode utilitzat en 
aquest estudi. 
 
 Passat aquest temps es van recollir els tubs i es van filtrar les mostres. Es va utilitzar 
aigua purificada i desionitzada (Claessens et al., 2013), dispensada per un sistema Milli-Q, per 
diluir la solució d’HNO3 i les restes de teixit romanent del tub. Es va filtrar aquesta solució per 
membranes de nitrocel·lulosa (Claessens et al., 2013) de 3 µm SSWP Millipore, mitjançant el 
sistema de bomba de buit Millipore. Es va retallar una quarta part del filtre amb i es va muntar 
el fragment damunt d’un portaobjectes, fixant-lo amb PVLG. 
 
 Durant tot el procediment de  digestió i de filtrat es van netejar els instruments, 
prèviament combustionats, amb aigua dispensada pel sistema Milli-Q per evitar possibles 
contaminacions de la mostra (Claessens et al., 2013). 
 
2.10 Observació al microscopi i emmagatzematge de mostres 
 
 Tant les mostres tenyides amb tècniques histològiques com les digestions del teixit al 
filtre es van observar al microscopi òptic i al microscopi de fluorescència, on es van realitzar 
fotografies. Per a les fotografies de fluorescència es va utilitzar el microscopi d’epifluorescència 
Leica DM 2500, equipat amb els cubs de filtres A (DAPI, llum UV i fluorescència blava), L5 
(llum blava, fluorescència verda), I3 (llum blava, fluorescència groga), Y3 (llum verda, 
fluorescència vermella). 
 
 Les mostres d’explants no utilitzades es van conservar en gel sec dins bosses “Zip” 
correctament etiquetades, per a realitzar més proves en un futur. 
 
3. Resultats 
 
3.1 Condicions d’aigua 
 
 En relació a les condicions de l'aigua, les mesures de temperatura, salinitat i DO (Figura 
6) mostraven uniformitat de valors entre els tractaments control i microplàstics a les 8:00h. No 
s’han observat diferències significatives entre ambdós tancs (p-v>0,05) (Taula 6). 
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Taula 6. Mitjanes (± desviació típica) i p-valors obtinguts. Per als tests estadístics s’ha utilitzat un 
interval de confiança del 95% (nivell de significació: 0,05). S’han realitzat tests d’un nivell (Tº, Salinitat 
i DO, respectivament, i dos factors (Control i Tractat) per a cada nivell). Per a la Temperatura s’han 
realitzat tests paramètrics ja que les dades seguien una distribució normal i eren homogènies. Per a la 
Salinitat i la DO prèviament s’han transformat les dades ja que no seguien una distribució normal, per 
a la realització posterior de tests paramètrics. 

Paràmetre Control Tractat P-valor 
Temperatura 18ºC (±0,659) 18,2ºC (±0,663) 0,6563 
Salinitat 3,9 (±0,064) 3,9 (±0,066) 0,982 

DO 7,6 (±0,450) 7,7(±0,207) 0,2142 

 

1.  2.  
 

3.   
Figura 6. Representació gràfica de la variació de temperatura (1), salinitat (2) i oxigen dissolt (3) de 
l’aigua de cada tractament a les 8:00h durant el temps de l’experiment. 
 
 Respecte la influència dels microplàstics sobre el possible efecte en la utilització del DO 
de les esponges, s’ha calculat si hi havia diferències significatives entre les concentracions de 
DO a diferents hores (8:00h i 14:00h) i en els dos tancs (Taula 7 i Figura 7). Es van comprovar 
les dades amb mostres no aparellades i aparellades. Les dades presentaven homogeneïtat però 
no seguien una distribució normal, pel que es van realitzar tests no paramètrics. En quant als 
valors de DO per al tanc de microplàstics, comparant els paràmetres a les 8:00h i a les 14:00h, 
es van obtenir diferències significatives (p-v<0,05). En el tanc control, però, també es van 
obtenir diferències significatives (p-v<0,001) entre el DO de les 8:00h i de les 14:00h. 
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Taula 7. Mitjanes i p-valor obtinguts. Per als tests estadístics s’ha utilitzat un interval de confiança del 
95% (nivell de significació: 0,05) S’ha realitzat un test d’un factor (DO) i dos nivells (8:00h i 14:00h). 

Tanc DO 8:00h DO 14:00h P-valor 
mostres no 
aparellades 

P-valor 
mostres 
aparellades 

Control 7,6 (±0,450) 7,8 (±0,272) 0,0001997 4,705X10-5 

Tractat 7,6 (±0,207) 7,8 (±0,261) 0,01065 0,001383 

 
 
 
 
 

 
Figura 7. Representació gràfica de la variació de l’oxigen dissolt (DO) de l’aigua a les 8:00h i a les 
14:00h als tancs control i tractat. A l’esquerra, gràfic de les oscil·lacions diàries de DO a les diferents 
hores (8:00h i 14:00h). A la dreta, diagrames de caixes on s’observa per a cada tractament i a les 
diferents hores, la mediana de DO (línia negra), la dispersió dels valors (altura de la caixa), i el biaix 
(desviació de la línia de la mediana en relació al centre de la caixa). També s’observen la relació entre 
les altures dels bigots (línies discontínues), i les coes (al final dels bigots) en relació a l’altura de la 
caixa. Els valors atípics es representen amb punts blancs. 
 
3.2 Creixement 
 
 El creixement no ha resultat ser significativament diferent entre ambdós tractaments 
(Figura 8). Amb els resultats obtinguts en els tests estadístics realitzats per la taxa de creixement 
en funció del tractament podem confirmar que no difereixen les taxes de creixement entre les 
esponges control respecte a les tractades amb microsplàstics (p-v>0,05) (Taula 8),. 
 
 Respecte els tests estadístics realitzats per comparar si difereixen les taxes de creixement 
en funció del temps, del tractament, o d’ambdós factors amb interacció, tampoc s’han obtingut 
diferències significatives (p-v>0,05) (Taula 8 i Figura 8). En el cas del factor data (p-v= 
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0,09944), amb un interval de confiança del 95%, ha resultat no ser significatiu. Tot i així és el 
valor més pròxim a ser significatiu. Per aquest fet, s’ha realitzat un test post-hoc, on s’ha 
determinat que la relació es troba entre les dates 3/4/17 i 9/4/17 (p-v=1). 
 
Taula 8. Mitjanes i p-valors obtinguts. Per realitzar els tests ANOVA s’ha utilitzat un interval de 
confiança del 95% (nivell de significació: 0,05). 

Data Control Tractat ANOVA 1 
factor 

ANOVA 2 factors 

3/4/17 0,0059 (±0,0283) 0,0099 (± 0,0814) 0,294 Temps 0,09944 
9/4/17 0,0051 (± 0,0447) 0,0084 (± 0,0356) Creixement 0,26473 
2/5/17 0,0003 (±0,0089) -0,0002 (± 0,01) Interacció 0,37463 

 

 
Figura 8. Diagrama de caixes on s’observa, amb les combinacions entre tractaments i temps (1 
correspon a 3/4/17; 2 correspon a 9/4/17; 3 correspon a 2/5/17), la mediana de la taxa de creixement 
(línia negra), la dispersió dels valors (altura de la caixa), i el biaix (desviació de la línia de la mediana 
en relació al centre de la caixa). També s’observen la relació entre les altures dels bigots (línies 
discontínues), i les coes (al final dels bigots) en relació a l’altura de la caixa. Els valors atípics es 
representen amb punts blancs.  
 
3.3 Histologia 
 
 En un primer moment es van observar les mostres de microplàstics aïllades al 
microscopi de fluorescència. En quant a la fluorescència, no tots els microplàstics presentaven 
aquesta característica (Figura 9.1), pel que es va aprendre a identificar-los sense aplicar la 
fluorescència. També es van observar les mostres amb els diferents camps (Figura 9.2), per 
conèixer el seu aspecte i poder-los identificar a les mostres histològiques.  
 
 

Control1 Control2 Control3 Microplastics1 Microplastics2 Microplastics3

-0
.1

0.
0

0.
1

0.
2

0.
3

0.
4

Taxa de creixement en funció del tractament i del temps

Combinació del tractament amb el temps

T
ax

a 
de

 c
re

ix
em

en
t



 19 

1.  
 

       

 2.   
Figura 9. Microplàstics observats al microscopi de fluorescència. S’observa que no tots els 
microplàstics de la mostra presenten fluorescència (1). Microplàstics observats al microscopi òptic i de 
fluorescència, amb els distints filtres. Alguns dels microplàstics es van mesurar. La mida oscil·lava 
entre 0 i 100 µm. (2). 
 
 Posteriorment es van analitzar els talls histològics realitzats, on es va observar que molt 
poques mostres presentaven microplàstics. Aquests no obstruïen el sistema aqüífer ni es van 
incorporar al teixit del mesohil. 
 
 Dels talls que es van fer a 4 µm de gruix es poden observar els diferents tipus cel·lulars 
del teixit de l’esponja (Figura 10). Els coanòcits, de forma allargada i flagel·lats, formen el 
canal de l’òscul principal de l’esponja, on surt l’aigua filtrada (Figura 10.1). Els pinacòcits, que 
formen la capa més externa de l’esponja, presenten una forma aplanada i arrodonida (Figura 
10.2). A la Figura 10.3 s’identifiquen larves de paràsits enquistades (Figura 10.3.1) i fibres 
d’espongina (Figura 10.3.2) al mesohil (Cruz-Barraza et al., 2012). A la Figura 10.4 s’observen 
els ostíols de l’esponja, on entra l’aliment juntament amb el flux d’aigua. A dins del canal d’un 
dels ostíols s’observa una partícula que podria ser un microplàstic, tot i no presentar 
fluorescència. Com es veu en aquesta imatge, els microplàstics haurien interaccionat amb les 
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esponges, ja que han entrat pels ostíols com una partícula d’aliment, però no han estat 
incorporats al teixit, com s’observa a les Figures 11 i 12. 
 

1.   2.   

3.   4.  
Figura 10. Talls histològics realitzats a 4 µm de gruix, observats al microscopi òptic (1, 2, i 3). 
Coanòcits de l’òscul de l’esponja (1). Pinacoderm de l’esponja, amb cèl·lules epitelials o pinacòcits 
(2). Pinacoderm i mesohil de l’esponja. S’observen larves de paràsits (3.1) i fibres d’espongina tallades 
transversalment (3.2) al mesohil (3). Tall histològic realitzat a 20 µm, observat al microscopi de 
fluorescència. S’observen els ostíols de l’esponja a 400x, amb una partícula a dins el canal (4). 
 
 Respecte les fibres d’espongina de les mostres, aquestes presentaven fluorescència 
(Figures 11, 12 i 13). 
 

 
Figura 11. Teixit histològic de 20 µm de gruix observat al microscopi òptic i de fluorescència a 100x. 
S’observa el teixit del mesohil, les fibres d’espongina, i els canals dels ostíols amb coanòcits. No 
s’observen microplàstics incrustats al teixit de l’esponja. 
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 A la Figura 12 s’observa un microplàstic de tipus PET color, que presenta fluorescència. 
 

 
Figura 12. Fotografies d’un tall histològic de 4 µm de gruix observat al microscopi de fluorescència a 
100x. A l’esquerra s’observa un microplàstic del tipus PET color (Taula 1). No està incrustat al teixit, 
sinó que es situa en un pla superior al del teixit de l’esponja. A la dreta s’observa la comparació de la 
mateixa imatge amb microscopia òptica (baix) i de fluorescència (dalt). S’identifiquen microplàstics de 
tipus PET color (Taula 1) no incrustats al teixit, sinó que es situen a un pla superior a ell (vermell i 
verd), juntament amb fibres d’espongina (groc). 
 

 
Figura 13. Fibres d’espongina observades amb el microscopi òptic (esquerra) i fluorescència (dreta). 
 
 
3.4 Digestió del teixit 
 
 Als filtres digerits amb l’HNO3 69% 15,8M (Figura 14), observats al microscopi òptic i 
de fluorescència, no es van observar microplàstics. Això indica que no es van incorporar al 
teixit, concordant amb la histologia. Tampoc es van observar restes de teixit, pel que la digestió 
va ser total i efectiva. 
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Figura 14. Filtre amb material digerit. 
  
 

4. Discussió 
 
4.1 Condicions aigua 
 
 Es van mesurar la temperatura, la salinitat i el DO durant el període experimental a les 
8:00h, ja que era el moment del dia en que els tancs havien estat des de les 14:00h del dia 
anterior amb el flux d’aigua tancat, i s’havia afegit a l’inici d’aquest període l’aliment i els 
microplàstics als tancs corresponents (Figura 4.2). Durant aquest temps, l’aportació d’aigua 
nova estava restringida, pel que es podia esperar que es produís una disminució del DO a causa 
de la respiració de les esponges. Però no només s’hauria observat un efecte en les esponges, 
sinó que els bacteris simbionts també haguessin pogut créixer gràcies a la matèria orgànica 
dissolta dels extractes de glucosa i llevat. Per aquest fet es va calcular, de manera estadística, si 
s’havien produït canvis entre els paràmetres del tanc control i del tanc tractat, a les 8:00h. 

 Concordant amb l’estudi de l’any 2014 de Pérez-López i el seu grup d’investigadors, 
les condicions de l’aigua van ser properes a 39 kg/dm3 per la salinitat. Pel DO, es van obtenir 
valors rondant els 7,6 mg O2/l, quan la demanda d’oxigen sol ser de 6,6-7mg O2/l (Pérez-López 
et al., 2014). Tot i així, es sap que algunes esponges són capaces de sobreviure a concentracions 
d’oxigen de 4,5 a 7,2 µM O2 (0,072 a 0,1152 mg O2/l) (Mills et al., 2014), pel que les esponges 
tenen la capacitat de sobreviure en rangs de DO molt diversos. De fet, els valors mínims de la 
demanda d’oxigen encara no s’han investigat. 

 En quant als valors de DO per al tanc de microplàstics, comparant els paràmetres a les 
8:00h i a les 14:00h, sí s’han obtingut diferències significatives (p-v<0,05) (Taula 7). El DO 
disponible a les 8:00h era significativament menor al DO disponible al tanc tractat a les 14:00h. 
Es va comprovar si eren els microplàstics la causa de la baixada de DO a les 8:00h calculant el 
mateix paràmetre per al tanc control. Es va obtenir una diferència significativa (p-v<0,001) 
entre el DO de les 8:00h i de les 14:00h (Taula 7). Es van obtenir els mateixos resultats que en 
el tanc tractat. De fet, el p-v obtingut en les proves estadístiques al tanc control va ser menor, i 
per tant més significatiu, que el p-v obtingut per al tanc tractat (p-v=0,0001997, p-v= 0,01065, 
respectivament). D’aquesta manera, es va descartar que la manca d’oxigen a les 8:00h fos 
provocada per l’efecte dels microplàstics sobre el medi de les esponges. 
 
 La diferència de DO a les diferents hores es deu a la demanda d’oxigen de l’esponja, 
independentment de la presència de microplàstics. La majoria del temps el DO d’un experiment 
amb diverses esponges ronda els 85-100% de saturació (Lavy et al., 2016). Tot i així, valors 
més baixos de DO també s’observen durant llargs períodes. Aquests canvis de DO es deuen al 
nivell d’activitat de l’esponja en cada moment. Per aquest fet, a les 8:00h, quan el flux d’aigua 
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ha estat tancat durant un llarg període, on s’ha administrat l’aliment (Figura 4.2), s’ha produït 
respiració per part de les esponges i bacteris simbionts. L’esponja ha bombejat més activament, 
pel que la demanda d’oxigen per part de l’esponja és major, creant condicions subòxiques en 
l’aigua exhalant que provoquen la disminució de DO al tanc. En canvi, a les 14:00h, el DO 
present al tanc és major, ja que l’aportació del flux d’aigua nova augmenta el DO disponible al 
medi, i la demanda d’O2 per part de l’esponja és menor (Lavy et al., 2016). 

4.2 Creixement 
 
 Els explants de la mateixa esponja mare poden variar molt en creixement (Verdenal i 
Vacelet 1990). Aquestes diferències poden resultar de molts factors, incloent la variació inicial 
en les reserves d'energia, la salut, el nombre de càmeres de coanòcits o la mida de l’explant.  
 
 L'aigua més freda promou la supervivència en disminuir la respiració (Cheshire et al., 
1995), estimula la cicatrització del pinacoderm (Duckworth et al., 1997) i disminueix el 
creixement microbià (Hummel et al., 1988), reduint col·lectivament la probabilitat d'infecció i 
estrès durant el trasplantament. Per aquest fet, realitzar els explants a finals de març, quan la 
temperatura de l’aigua rondava els 17ºC, va ajudar a cicatritzar correctament el teixit. 
 
 D’altra banda, el creixement de l'esponja és generalment més gran quan la temperatura 
de l'aigua augmenta o és relativament alta (Duckworth et al., 2005). D’aquesta manera, en el 
període experimental les esponges es van veure afavorides per l’augment progressiu de la 
temperatura dels mesos d’abril i maig. Cap a principis de maig la temperatura superava els 18ºC 
de mitjana. Això va relacionat amb els patrons estacionals d'abundància d'aliments, que 
probablement causen el creixement estacional de les esponges de cultiu. 
 
 Tot i l’augment de la temperatura, com s’ha vist amb els tests estadístics realitzats 
(Taules 9 i 10), no es va observar un creixement significatiu en els explants d’A. aerophoba. 
Aquest fet pot ser a causa del curt termini de l’experiment (34 dies). Tot i així, es va observar 
la formació de nou teixit cicatritzant i ramificacions que augmentaven la superfície de filtració 
i conseqüentment els explants van créixer en tamany, tot i no assolir valors significatius 
estadísticament parlant. Comparant aquests valors amb els d’altres esponges, on s’han estudiat 
les seves taxes específiques de creixement (SGR), existeix una gran diversitat de valors. Per 
exemple, l’espècie Mycale hentscheli presenta un creixement negatiu a causa d’un depredador 
del medi en una de les seves fases, mentre que la mateixa espècie en una altra fase presenta un 
SGR de 0,0089 per dia, (Page et al., 2011). Altres espècies del gènere Lissodendoryx presenten 
un SGR de 0,131 per dia, valor el que suposa un augment de volum del 5000% al mes 
(Schippers et al., 2012). Per això, les taxes de creixement de les esponges depenen de molts 
factors, tant ambientals com del propi individu (Verdenal i Vacelet 1990), apart de l’espècie 
(Schippers et al., 2012). 
 
4.3 Histologia 
  
 Les larves observades a la Figura 10.3.1 podrien ser d’un protozou paràsit, ja que es sap 
que les esponges, i en concret el gènere Aplysina, produeixen metabòlits antiparasitaris contra 
protozous com Plasmodium falciparum (Gutiérrez et al., 2005), causant de la malària en 
humans, pel que suposa un gran interès el seu estudi en la lluita contra aquesta malaltia. 
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 Per corroborar amb més imatges la hipòtesi de que els microplàstics no han afectat al 
teixit de l’esponja tot i ser-hi presents al medi, s’observen varis microplàstics fluorescents que 
s’han fixat amb la mostra a un pla superior al del tall, no incrustat en el teixit (Figura 12). 
 
 De totes les mostres observades, es va arribar a la conclusió de que no s’havia produït 
la inclusió dels microplàstics al teixit de l’esponja. Tot i ser presents i haver-se introduït als 
canals dels ostíols, les esponges no van incorporar-los com a partícules estranyes, diferint de 
l’activitat que les esponges produeixen amb l’arena, on els amebòcits l’engloben i l’incorporen 
al seu teixit (Bayne, 1990). Això es deu als mecanismes de reconeixement de l’esponja, 
modulats per la seva condició (Bavestrello et al., 1998). 

 En espècies que viuen sobre arena calcària i presenten òsculs, com és el cas d’A. 
aerophoba, destaca la importància de la composició química del substrat en la distribució i el 
desenvolupament de l'organisme (Cerrano et al., 2007 i Bavestrello et al., 2003). El percentatge 
de sediments incorporats pot ser molt variable, entre 5 i 99% per pes sec d’esponja. Les 
característiques mineralògiques de les partícules incorporades poden afectar a processos 
morfogenètics de l’esponja. Aquestes espècies sobreviuen gràcies a unes adaptacions que 
limiten l'oclusió del sistema aqüífer per l’arena. Les partícules més grans serveixen a les 
esponges per fixar-se al substrat donant-lis estabilitat, el que permet a l’esponja reorganitzar el 
seu sistema aqüífer per a una major efectivitat (Cerrano et al., 2007). Les esponges són capaces 
de reconèixer el material i seleccionar-lo (Bavestrello et al. 1996). El criteri de selecció de 
partícules és dimensional. Principalment capturen la fracció granulomètrica més gran, com 
l’arena. Poden incorporar les partícules de dues maneres: els pinacòcits les reconeixen i les 
incorporen; o bé el pinacoderm engloba el sediment de qualsevol mida on, al mesohil, es 
seleccionen les més grans. Mentre, les de menor mida són excretades a l’exterior (Cerrano et 
al., 2007). En ambdós casos el mecanisme de selecció de partícules a nivell cel·lular és una 
hipòtesi que s’ha de estudiar amb més profunditat. 

4.4 Digestió del teixit 
 
 Concordant amb la histologia, no s’han observat microplàstics a les mostres digerides 
amb HNO3. 
 
4.5 Hipòtesi del “Sponge loop” 
 
 Podria existir una resposta alternativa al perquè de l’absència de microplàstics en el 
teixit de l’esponja, que es caracteritza per incorporar al seu teixit partícules estranyes filtrades 
amb l’aigua de l’exterior (Bayne, 1990). Es tracta de la teoria del cicle de l’esponja o “Sponge 
loop”. De Goeij i el seu grup d’investigadors, l’any 2013, van realitzar un experiment on, en 
condicions in situ, van demostrar que les esponges capturen el DOM (matèria orgànica 
dissolta), i el transformen en detritus que espècies superiors capturen. Tot el procés ocorre en 
un mínim de 45 hores. D’aquesta manera, es descobreix que les esponges són les principals 
espècies clau en la supervivència d’esculls de corall, gràcies a l’elevada producció primària de 
les esponges cap a l’escull (Hatcher 1990, Crossland et al., 1991), ecosistema que presenta una 
elevada biodiversitat en ambients oligotròfics. L’elevada producció primària de les esponges es 
deu a que aquests organismes presenten una elevada taxa de renovació cel·lular, que promouen 
l’eficàcia de la captura, transformació i alliberació de DOM (Southwell et al., 2008). 
 Aquesta teoria s’aplica a altres ecosistemes oligotròfics, com al mar Mediterrani 
profund (Oevelen et al., 2009). La producció neta de biomassa d’una esponja és 0 (De Goeij et 
al., 2008), gràcies a la ràpida renovació de teixit. La taxa mínima de renovació de cèl·lules 
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coanòcits és de 5-6 hores, sent el cicle cel·lular més ràpid trobat a un organisme multicel·lular 
fins l’actualitat (De Goeij et al., 2009). La ràpida generació de coanòcits es contraresta amb la 
massiva pèrdua de vells coanòcits en forma de detritus o POM (partícules de matèria orgànica), 
que es transfereix a la columna d’aigua cap a organismes superiors, els detritívors (De Goeij et 
al., 2009). Això indica que les esponges renoven constantment el seu sistema de filtració. 
Relacionant aquest fet amb l’absència de microplàstics, al ser partícules estranyes que no 
beneficien l’esponja, podrien incorporar-se  als coanòcits que, en poc temps, serien regenerats 
per noves cèl·lules. D’aquesta manera s’expulsarien  els microplàstics cap a la columna d’aigua, 
sense incorporar-los al seu teixit. 
 
4.6 Conclusions 
 
 Com a conclusions dels resultats obtinguts podem dir que la contaminació amb 
microplàstics del medi marí en les concentracions donades en aquest experiment no han afectat 
significativament al creixement d’Aplysina aerophoba. Aquests resultats concorden amb els 
obtinguts amb la histologia realitzada en aquest experiment, ja que no s’han observat 
microplàstics incorporats al teixit. També concorda amb els resultats obtinguts en la digestió 
del teixit de l’esponja, ja que no s’han observat fragments de microplàstics en els filtres de teixit 
digerit, el que demostra que no l’han incorporat. Tot i així, en treballs futurs s’ha pensat estudiar 
l’estrès oxidatiu de les mostres d’aquest experiment, per saber si els microplàstics, tot i no haver 
produït efectes des del punt de vista físic (en l’obstrucció física del sistema aqüífer), podrien 
haver provocat danys bioquímics a les esponges. 
 
 Tant el mecanisme de la captura i transformació del DOM, com la ràpida regeneració 
de teixit de les esponges són temes que de moment no es coneixen (De Goeij et al., 2013). Per 
aquest fet, l’hipotètic mecanisme d’expulsió de microplàstics, en aquests organismes és un tema 
no estudiat, que necessiten dedicació e investigació exhaustiva. 
 
 Per això, en treballs futurs es podria analitzar l’efecte dels microplàstics en altres 
espècies d’esponges que es sap que incorporen materials estranys a les seves fibres,  com les 
del gènere Ircinia (Cerrano et al 2007). Es plantejarien experiments de metodologia similar on 
es pogués estudiar si les esponges incorporen microplàstics a les seves fibres, i, en cas afirmatiu, 
si aquest mecanisme podria servir com una «arma biotecnològica» per segrestar els 
microplàstics contaminants del medi marí. D’aquesta manera, es podrien cultivar grans 
extensions d’esponges d’aquest gènere com a mecanisme de reducció de les concentracions de 
microplàstics a l’aigua dels nostres mars. 
 
 La contaminació amb microplàstics, tot i haver perjudicat el medi marí durant molt de 
temps, el seu descobriment és relativament recent. Per aquest fet, l’efecte que provoca en els 
organismes és un tema actualment en expansió. Gràcies a la forta tendència de conscienciació 
sobre els efectes de la contaminació, concretament en els nostres mars, es prioritza la seva 
importància en termes d’investigació. Augmenta l’interès pel coneixement de les conseqüències 
de la contaminació sobre la biodiversitat marina, que també repercuteix a l’home en diferents 
àmbits. És essencial profunditzar en l’estudi dels efectes dels microplàstics en diferents 
organismes. En especial interès en les esponges, per la seva característica elevada taxa de 
regeneració de teixit, així com el seu mecanisme d’expulsió i selecció de partícules. 
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