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Capítol 6 

6.1. Conclusions 

En els capítols d’aquesta tesi s’han tractat diferents aspectes relacionats amb 

la caracterització de biofilms que es desenvolupen en ambients hipogeus. La 

introducció dels temes tractats en els capítols s’ha fet seguint una trajectòria 

que segueix aproximadament la de la realització dels treballs. Inicialment s’han 

posat a punt diferents tècniques per tal d’estudiar-los. Posteriorment, s’han 

determinat els organismes presents i s’ha caracteritzat l’estructura 

tridimensional dels biofilms que formaven, valorant-ne la relació amb les 

condicions ambientals. Per últim, s’ha proposat un sistema per prevenir-ne el 

desenvolupament.  

El conjunt d’estudis comprèn els següents punts: 

 

1. S’han posat a punt protocols de preparació de material, d’observació al 

microscopi de rastreig làser confocal i de processament de les imatges 

generades. 

 

 2. S’ha elaborat un programa informàtic per a la quantificació de diferents 

components del biofilm, utilitzant diferents paràmetres com el biovolum, el 

gruix, la rugositat, la porositat, la distribució de la biomassa i el ratio superfície 

vs. volum.  

 

 3. S’ha desenvolupat un nou mètode, basat en la microscòpia de rastreig 

làser confocal espectral, que ha permès identificar els pigments presents en 

una sola cèl·lula dins dels biofilms, sense alterar-ne llur estructura. 

 

 4. S’han identificat els cianobacteris i microalgues que constitueixen els 

biofilms dels ambients hipogeus. 

 

5.  S’ha avaluat l’efecte dels paràmetres abiòtics llum, humitat i temperatura 

en la distribució dels microorganismes fototròfics d’aquests ambients. 
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6. S’ha observat una major diversitat de les comunitats fototròfiques a les 

coves que a les catacumbes estudiades. Aquesta diversitat era més elevada 

on els paràmetres abiòtics estudiats eren fluctuants.  

 

7. Tot i que la llum fou el factor més important en la distribució dels 

microorganismes fototròfics, el patró de distribució observat tan a coves com a 

catacumbes, no estava únicament relacionat amb aquesta variable. Altres 

factors com la disponibilitat d’aigua i nutrients i/o el tipus de substrat podrien 

intervenir en l’èxit de cada espècie. 

 

8. S’ha descrit l’organització espacial de microorganismes fototròfics dins dels 

biofilms, la distribució de substàncies polimèriques extracel·lulars i les 

interaccions dels biofilms amb les superfícies colonitzades. 

 

9. S’ha descrit la seqüència d’adhesió de cianobacteris filamentosos al 

substrat. 

 

10. S’ha monitoritzat l’efecte de la llum verda al llarg del temps al laboratori en 

microorganismes fotosintètics procedents d’aquests ambients. La llum verda 

afecta a la morfologia i a la ultraestructura de la cèl·lula, a la fluorescència dels 

pigments fotosintètics de cianobacteris i microalgues i a l’estructura dels 

biofilms que formen. 

 

 11. S’ha avaluat l’efecte de la combinació de llum verda i biocides en el 

desenvolupament de biofilms fototròfics a la cova de Collbató (Barcelona) 

durant un any. S’ha demostrat que l’acció conjunta de la llum verda i el clorur 

de benzoalconi redueixen dràsticament els nivells de fluorescència comparat 

amb els controls, excepte a les espècies amb cobertes polisacarídiques i/o 

que contenen ficoeritrina.
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