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1) HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA 
 ABANS DEL S.XV                 Aristoteles (S. V a.c) 

                                               Empedocles: Debat de la Gen.Espontanea. 
                                               Teoria dels 4 elements, la vida s’orgeix del no res. 
 

 LES PRIMERES OBSERVACIONS;PRIMER MICROSCOPI 
·Antoni Van Leeuwenhoek: 1673-1723 

Vol mirar-ho tot amb el seu invent ,va veure que hi havia organismes 

vius: ANIMÀLCULS 

 DEBAT DE LA GENERACIÓ ESPONTÀNIA 

 Primers experiments: 

 REDI 1668: En contra de la G.E, proposa BIOGENESIS 

 NEEDMAN 1745: Vol demostrar que Redi no te rao així que dur a terme un 
altre experiment. 
· Bull un caldo de brou per esterilitzar-lo i el col·loca en un recipient mal sallat 
(necessitava aire per la G.E).Van aparèixer bacteris i va dir que era G.E (els 
bacteris que van aparèixer eren a causa de l’aire i del recipient). 
 

 SPALLANZANI 1765: Vol demostra que Redi te raó. 
·Bull un caldo nutritiu sense tapar ---microorganismes 
·Bull un caldo nutritiu en un recipient tapat -- no microorganismes.  
·Conclou que es compleix la BIOGENESIS. 
 

 FI DE LA GENERACIÓ ESPONANIA 
·Amb l’arribada de PASTEUR, i el seu experiment, posa fi a la creença de la 
generació espontània.  
·Neix la relació dels MICROORGANISMES amb les M.INFECCIOSES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 POSTUATS DE KOCH 1880 
·Més sistemàtic, més metòdic : crea uns postulats per demostrar que uns 
microorganismes eren els causants de malalties. 

 1. El microorganisme ha d’estar present en tots els individus malalts. 
(Totes les rates malaltes han de tenir el bacteri) 

 2. El microorganisme es recupera de l’individu malalt i cultivar-ho en 
un cultiu(aïllar mostra d’una rata malalta, trobar el bacteri, fer-ho 
créixer i veure-ho) 

 3. Injecta el microorganisme del cultiu a un individu sa i aquest 
emmalalteixi (s’injecta el microorganisme a una rata sana i aquesta 
emmalalteix) 

 4. L’individu infectat per l’experiment conté el mateix microorganisme 
 

· Postulats no vàlids per malalties POLIMICROBIANES(odonto) i alguns patògens 
com Mycroacterium lepae 

 MALATIA I MICROORGANISME 
·1835: Agostino Bassi i la muscardina (causa: fong) 
·1839: Schönlein i la tinya fàvica (causa: fong) 
·1840s: Ignaz Semmelwise i la febre puerperal. Rentat mans. 
·1865: Pasteur. Malaltia dels corpuscles – cucs seda (c. de la pebrina: paràsit) 
·1867s: Joseph Lister. Desinfectant - infecció ferida quirúrgica 
·1876: Robert Koch. Antrax (causa:bacteri) 
·1910 P. Erlich arsenical sintètic. Sífilis 
·1928 A. Flemming: Mentre treballava amb bactèries, després d’un cap de 
setmana, on hi havia el bacteri hi havia fongs(penicillium), i on hi havia el 
fong, els bacteris no creixien. Penicil·lina(inhibidora dels Staphilucocs). Prové 
d’un fong. És un antibiòtic bacterià. 
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· L’era de la biologia molecular: un gran avenç per la microbiologia 

- Descobriment del DNA com a material genètic i naixement de la biologia. 
Gran avenç per la microbiologia. 
- La biologia molecular ha servit a la microbiologia, però la relació entre 
ambdues ha estat recíproca. 

· Les infeccions microbiològiques en l’actualitat 
- Verola (Declarada erradicada per l’OMS) 
- El problema de les infeccions emergents (VIH, microorganismes resistents...) 
- Nous episodis derivats de la globalització. 
 

2) MICROORGANISMES 
 

 RELACIÓ HOSTE-MICROORGANISME 
 

 Contaminació: transitòria. 
a) Patògens: malaltia             no lesió. 
b) No patògens: a vegades e s manifesta i a vegades no. 

 

 Colonització: persistència(lloc de manera permanent) 
· Sense invasió ni lesions als teixits. 
 

 Infecció: lesió, invasió i danys als teixits. 
· Causen malaltia infecciosa. 
a) Agudes: curació                     microorganisme desapareix. 
b) Cròniques: no curació ---      microorganisme no desapareix. 

 

 FLORA NORMAL 
 
· Els microorganismes adaptats a viure superfícies externes com la pell i les 
mucoses o revesteixen l’aparell respiratori i digestiu. 
· Intestí prim: flora intermitja entre boca-colon. 
· Vagina: flora intermitja entre colon-pell. 
·Nas i oïda: tenen una flora similar. 
 
· Ex: - Staphylococus i streptococs: son generes molt dispersos 

- Bacils aerobis superen en nombre als anaerobis 
- El llevat  Candida es pot trobar en vagina, boca, colon i pell 

 Funcions: 
a) Proteccions enfront els microorganismes invasors 

·La flora normal forma part de la 1ra línia de defensa per la seva 
presencia física i perquè se sol trobar en grans quantitats. 
·Alguns produeixen substancies antimicrobianes. 

b) Estimulació: immunitària ; producció anticossos. 
c) Nutrició i metabolisme humà 

 

 MICROORGANISMES PATÒGENS OPORTUNISTES 
·No produeixen malaltia a l’hoste normal; es tronen patògens quan s’alteren 
les defenses de l’hoste. 
·Els microorganismes de la flora normal podem actua com patògens quan 
s’alteren les defenses ( ex antibiòtics, quimioteràpia o infecció quirúrgica) 
· Altres oportunistes provenen de medis intrahospitalaris i naturals, i en 
ocasions d’altes persones. 
· Ex: Streptococus                      Faringitis(hoste sistema immunitari competent)      
         Agalacitiae                        Febre reumàtica(resposta immunitària anormal) 

 

 MICROORGANISMES PATÒGENS LATENS 
·Microorganismes patògens que no formen part de la flora normal i poden 
tornar-se resistents i restar l’atens en l’hoste amb defenses normals. 
·Posteriorment (poden ser anys) poden causar la malaltia si s’alteren les 
defenses. 
· falta un punt crec 
· Ex: Salmonella  

 

 MICROORGANISMES PATÒGENS AGRESIUS (O PRIMARIS) 
·Causen malaltia a l’hoste normal sense alteració anterior de les seves 
defenses. 
 

 ETAPES D’INFECCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 

1) Reservori 

2) Ruta 

3) Trencament pell mucoses 

4) Disseminació 

5) Replicació 

6) Resposta del sistema inmune  

7) Si s’arriben a unitats infeccions on es poden replicar novament 
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TIPUS S TIPUS R 

Capsulades No capsulades 

·Llises /brillants/grans ·Rugoses/mate/moltpetites 

 

 Reservori:  residencia habitual del microorganisme 
- Terra/ H2O  
- Objectes inanimats( infecció extra-hospitalaria) 

 

 Font d’infecció: lloc apartir del qual es dissemina 

 Ruta de transmissió:  
a) Contacte: directe( persona-persona) o indirecte (a treves d’un 

objecte)  
b) Vehicles comuns: aliment, (forma especial) 
c) Area: gotetes de 5nm(10-9)no es desplaent més d’un metre. 
d) Vectors: portador. 

 

 PATOGENICITAT, VIRULÈNCIA I INVASIVITAT 
·Patogenicitat: capacitat de produir malaltia. 
 

 Virulència: capacitat d’un microorganisme per causar d’anys a la 
cèl·lula i teixits, òrgan o individu. 
 

 Exotoxines: substancia tòxica, termolàbil, de natura 
generalment proteica, produïda per un bacteri, que s’allibera 
a l’exterior de la cèl·lula productora. 

 Endotoxines: toxina continguda a l’interior d’algunes soques 
bacterianes que exerceix la seva acció tòxica en produir-se la 
lisi de la membrana cel·lular. 
 

 Factors d’adhesivitat(adhesines): 
·Determinen l’adhesivitat de la cèl·lula 
·Es troben en pillis, fimbres i a l’exterior de molts bacteris. 
·Importants en estafilococs, estreptococs,Neisseria,E.coli i 
Pseudomonas. 
 

 Impedines: 
·Impedeixen el mecanisme de defensa de l’hoste. 
·Degraden anticossos. 
·Eviten la fagocitosis. 
·Afavoreixen el trencament de barreres anatòmiques. 
 
 

 MALALTIES I ESPÈCIES MICROBIANES 
 
·Algunes malalties són causades per una única espècie de microorganismes. 
Ex: Carbuncle, tètanus 
 
·Sovint una espècie pot causar vàries malalties.  
Ex: Streptococcus pyogenes (amigdaltis impetigo) 
 
 

3) ESTRUCTURA DELS BACTERIS 
 

·Procariotes: no tenen membrana 
cel·lular. 
·DNA de doble cadena 
·Presencia de ribosomes ( no 
mitocondris i no reticle endoplasmàtic) 
·Paret complexa de peptidoglicà. 

 Taula de classificació (power 
point) 
 

 LA CÀPSULA 
 
·Component més extern que protegeix 
la paret de molt bacteris 
·Protecció en condicions adverses. 
·Capa de polisacàrids(es pot perdre en cultius al laboratori) 
·En les infeccions resisteix a la fagocitosi 
·Ajut a l’adherència a teixits, catèters i pròtesis. 
·Actua com a factor de virulència ( capacitat de generar una malaltia). 
 
 Tincions: 

·Tinció negativa amb tinta xina 
·Técnica de Burri 

 Tipus: 
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1. Introdueix cèl·lules tipus S, el bacteri  amb càpsula. El ratolí es 

mort. 

2. Cèl·lula tipus R. El ratolí no li passa res. 

3. Les cèl·lules tipus S, son tractades amb calor, que produeix la 

desaparició de la capsula. El ratolí no es mort. 

4. Finalment les cèl·lules tipus S son tractades novament amb 

calor, però barrejades amb les de tipus R. El ratolí es mort. 

- El ratolí es mort a causa de que encara que el tipus S morin 

amb l’escalfor, el material genètic no. Així que es produeix 

un intercanvi de material genètic amb els tipus R. Fent així 

que la sang s’impregni de tipus S i el ratolí es mori. 

 

 Experiment de Griffith (pneumococ): 

 
·Utilita dues especies difernets de pneumococs: un tipus S(capsula dificil 
de destruir)  i un de tipus R. 
 
 
 
 

 Biofilms bacterians: Agregació bacteriana per formar comunitats unides 
a la superficie en una matriu extrapolisacarids(capsula) 
· Són conjunt de bacteris que s’agrupen i passsen a treballar de forma 
conjunta. Formant una pared de polisacarids que afavoreix l’adhesió i 
per l’altre banda formara paret de biofilm que serà més dificil que hi 
axedeixin els agents microbians. 
 
 

 LA PARET BACTERIANA 
 
·Forma els bacteris, sense aquesta, no hi hauria bacteri. 
·Dona forma forma als bacteris. 
·Te una capa de peptidoglicans(mureïna). 
·La paret bacteriana+ paret de petidoglicans +sucres+aa= estructura repetitiva 
 
 Components de la paret bacteriana: 

Hidrats de carboni Aminoacids 

·Aminosucres:( 1,4) 
- N-acetil-glucosamina 
- N- acetil-muràmic 

·Aminoacids( D no natural) 
- D-Alamina 
- L-Alamina 
- D- Glutàmic 
- L- Lisina 
- Glicocola 

 
 Funcions: 

·Donar forma al bacteri. 
·Resistir la difernecia de pressió osmotica entre el citoplasma i l’exterior. 
·Servir de recolzament àpendix de moviment. 
·Estructura impresindible 
·Estructura única. 
·Estructura inexistent en cel·lules animals i vegetals. 
Diana òptima de molts antibiotics.  

 
MODELS D’ORGANITZACIÓ DE LA PARET BACTERIANA: 

 

 GRAM POSITIU 
 
·El més exterior i trobem una paret de peptidoglicans. 
·Despres i trobem una membrana citoplasmàtica, aquesta és semblant a la 
membrana de les eucariotes.aquestes estan compostes per lípids 
(bicapalipidica). 
·La membrana no tenen colesterol ni esterols( només en eucariotes). 
 
 Paret de peptidoglicans: 

·És compacta gràcies als àcids teicoïcs. 
·Sense estructura externa(part amb contacte amb el medi ambient) 
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·Regió hidrfilica (nutriens pasen per difusió) 
·Barrera permeable 
·Zona sense energia. 

 
 Membrana citoplasmatica: 

·membrana del tipus hidrofolica 
·Nececita energia perque els compostos penetrin a l’inertior. 
·Elevat nombre de proteïnes/enzims. 
 

 GRAM NEGATIU 
 
·Entre la membrana externa i la membrana citoplasmatica hi ha espai 
periplamàtic. 
·Aquesta es una paret de peptidoglicans semblant a les de grma positiu peró 
amb la difernecia de que es més prima i estreta. 
·Membrana plasmàtica = gram positiu 
·Espai eriplasmàtic és una estructura hidrofílica 
·Membrana externa (hidrofobica) 

- Doble capa lipidica( p.externa fosfolipids/ inerna lipopolisacarids) 
- Asimetrica 
- Conté porines (proteïnes que ermeten el pas de substancies al 

l’interior) 
 

 Porines: 
·Canals 
·Poden ser Inespecifiques / espesifiques (majoria) 
·Trimériques 
·Estructura moecular particular. 
 

 Lipopolisacarids 
·Lípid unit a un sucre 
·En els procesos d’infeccioson detectats per el sistema inmuntari. 
·Es impresidible per la estavilitat de la membrana. 
·Funcions d’aquest en una infecció( actua com endotoxina) 

- Part toxica lipid-A 
- Efector d’imflamació, hipotensió, reducció de plaquetes, 

coagulació intravascular.Si arriva a la sang : Shock toxic 
- Termoestable 

 Tinció de Gram: 

Després de diluir el bacteri en una gota d'aigua i fixar-la amb calor lleu, s'han de 

seguir els següents passos seqüencialment: 

1. Fixar les cèl·lules amb calor 

2. Afegir Blau Violeta (cristall 

violeta) i esperar 1 minut i 

mig. (Morats/Gram 

Positiu). 

3. Esbandir amb aigua. 

4. Afegir lugol(iode) i esperar 

1 minut. 

5. Esbandir amb aigua. 

6. Afegir alcohol d'acetona. 

7. Esbandir amb molta aigua. 

8. Afegir safranina i esperar 1 

minut. (Rosades/Gram 

Negatiu). 

9. Esbandir amb aigua 

Explicació 

El primer pas en qualsevol tinció ha de ser sempre la fixació amb calor. Després, 

en agregar el cristall violeta, aquest ingressa a totes les cèl·lules bacterianes, tant 

Gram positives com Gram negatives). 

El Lugol està format per I2 en equilibri amb KI (iodur de potassi), el qual està 

present per a solubilitzar el iode. El I2 entra en les cèl·lules i forma un complex 

insoluble en solució aquosa amb el cristall violeta. 

La mescla d'alcohol-acetona que s'agrega, serveix per a realitzar la descoloració, 

ja que en la mateixa és soluble el complex I2/cristall violeta. Els organismes Gram 

positius no es decoloren, mentre que els Gram-negatius si ho fan. Per a posar de 

manifest les cèl·lules Gram negatives s'utilitza una coloració de contrast. 

Habitualment és un colorant de color roig, com la safranina . Després de la 

coloració de contrast les cèl·lules Gram negatives es veuen roges, mentre que les 

Gram positives romanen blaves. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Lugol
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Alcohol_d%27acetona&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Safranina
http://ca.wikipedia.org/wiki/Iodur_de_potassi
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 EL CITOPLASMA 
·El citoplasma es el contingut cel·lular que hi h dins la membrana 
citoplasmàtica(llevat dels nucli si en presenta) 
 
·Presenta bicapa lipídica (fosfolípida) 
·Un gran nombre i varietat de proteïnes 
·No colesterol, ni esterols. 
·Membrana amb energia. 
 

 Proteïnes citoplasmàtiques:  
·Enzims respiratòries 
·Enzims implicats en la síntesi d'ADN 
·Els enzims responsables de la síntesi de lípids 
·Les proteïnes que tenen un paper en chemiotactism (moviment dels 
(bacteris a causa de la presència de compostos químics) 
·Proteïnes de transport de bacteris 
 

 Ribosomes: 
·Les petites estructures que sintetitzen proteïnes 
·Més petit que els ribosomes eucariotes i enorme nombre (aspecte 
granular de citoplasma) 
·Més de 20.000 ribosomes dels bacteris 
·Diana d'alguns antimicrobians 
·Ribosomes procariotes són 70S de grandària 
 ·Els antibiòtics que tenen ribosomes 70S bacterianes com 
objectius no danyen els ribosomes eucariòtics (80S). 

 

 EL NUCLEOIDE 
· El nucleoide és la massa agregada d'ADN que constitueixen el cromosoma de 
les cèl·lules bacterianes. 
·Cromosoma: Grans de doble cadena (x1000 vegades més que 
bacteris) 4.000 gens aprox. (5 x 106 parells de bases) 
·La majoria dels bacteris tenen un únic cromosoma. Genèticament haploides 
(una sola còpia de cada gen), gens "neteja": en el cromosoma. Supervivència 
bàsica 
·No histones 
 
 

 Altres ADN bacterià 
ADN cromosòmic addicional: plasmidis 
- Els gens que confereixen propietats especials 
- No és essencial 
- Important en Antim. Resistència 
- Intercanvi d'informació 
 

 FLAGELS 
· Un apèndix cel · lular llarg i prim capaç de rotació en cèl · lules procariotes i 
responsable del motilitat. 
 

 Les fímbries i pili: 
·Les estructures filamentoses curta en la superfície cel · lular 
·S'adhereixen a la superfície 
·En els bacteris patògens ( Salmonella, Neisseria) 
· El factor de virulència 
· Important en les infeccions del tracte urinari  

 fímbries: 
·Estructures filamentoses curts en la cèl · lula bacteriana. 
·Juga un paper en l'adherència a les superfícies. 

 pili 
·Estructures de fimbria-com present en les cèl · lules fèrtils. 
·Participa en la transferència d'ADN durant la conjugació. 
 

 COLERA 
 
·Infecció causada pel bacteri : VIBRIO CHLERA (forma de coma) 
·Movilitat: flagels(mov. Rotatori) 
·Apareix en condicions higeniques deficients,contamincació d’aigües o aliment 
contaminat amb  vidrio. 
·Sintomes: Forta diarrera aquosa, vomits (disminució de 10% del pes) 
·Tractament: ràpid, recoperar les sals mineral i electrolits. 
·Factors: esta en edat abançada ja que es tenen menys sucs gastrics, la quantitat 
de bacteri que s’ha consumit. 
·Prevenció: bullir l’aigua (tractar-la) i tenir unes bones condicions higeniques. 
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𝟐𝒙      x         Nº de la generació 

4) CREIXEMENT BACTERIA 
·Amb creixament bacteria ens referim a l’incrememnt en el numero de 
cèl·lules. 
 

 REQUERIMENTS PER EL CERIXAMENT:FISICS 
 

 Temperatura: certs bacteris son capacos de creixer en temperatures 
extrems tant de fred com de calor. 
·Els microorganismes es divideixen en tres: 

- Sicrofils: baixes temperatures. 
- Mesofils: adaptats a temperatures moderades. 
- Termofils: altes temperatures. 

·La temperatura minima de creixement: és la temperatura més baixa 
a la qual la especie pot creixer. 
·La temperatura obtima: és aquella on l’especie creix millor. 
·La temperatura màxima de creixament: es la major temperatura a la 
que el creixament es possible. 

 

 PH:  
·La major part dels bacteris creixent en un PH entre 6,5 i 7,5. 
· Els floridures i llevats creixen entre pH 5 i 6. 

 

 Pressió osmótica:  
·El bacteris obtenen casi tots els nutriens disolts en l’aigua que els 
rodeja. 
·Alguns bacteris s’han adaptat a un ambient de altes 
concentracionssalines que necesiten per viure: 

- Halòfils extrems/obligats. 
- Halòfils facultatius. 

 

 REQUERIMENTS PER EL CERIXAMENT:QUIMICS 
 

 Carboni: 
·A més de l' aigua, un dels requisits més importants per el creixement, 
es una font de carboni. 
·Els quimioeterotrofs obtenen la majoria del carboni a partir de les 
fonts d'energia . 

·Els quimiooeterotrofs i els fotoautòtrofs obtenen el seu carboni del 
CO2. 

 

 Altres components:  Nitrogen,  Sofre i Fòsfor. 
 

 Oxigen: Trobem moltes formes de vida que requereixen més o menys 
oxigen. 
- Aerobis: son els que utilitzen oxigen(aerobis obligats) 
- Anaeròbics facultatius: poden utilitzar oxigen quant esta present 

però son capaços de seguir creixent utilitzant la fermentació o la 
respiració anaeròbica(producció d’energia disminueix) 

- Anaerobis obligats: no poden utilitzar oxigen molecular en les 
reaccions que produeixen energia. 

- Anaeròbics Aerotolerants: no utilitzen O2 però el toleren bé. 
- Microaeròfiles: requereixen baixa concentració de O2( son 

aerobis, necessiten O2). 
 

 DIVISIÓ BACTERINA: 
·Els bacteris es reprodueixen normalment per fissió binaria. 

 

 TEMPS DE GENERACIÓ: 
·Calculem el temps segons la 
fissió binaria, el numero cèl·lules 
de cada generació s’expressa 
com una potencia de 2. 
·El temps necessari perquè una cèl·lula es divideix es diu: temps de 
generació. 
·Taxa de creixement: el recíproc de la Temps Generació [generacions / h]. 
· El temps més curt generació coneguda és una mica més de 6 minuts / gen. A 
l'altre extrem de 'espectre, alguns bacteris tenen temps de generació d'hores, 
dies, setmanes o fins i tot mesos. 
· La majoria dels bacteris d'interès mèdic tenen temps de generació de 15 
min. a una hora. 

 

 FASES DE CREIXAMENT: 
 
·Les fases de creixement s’observen en una corba de creixement bacterià, 
aquest es divideix en 4 fases: 
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- Fase de latència: 
·Temps en que no hi ha cap canvi en el numero de la cèl·lula. 
· En aquest temps NO es troben inactives, presenten una intensa activitat 
metabòlica( síntesi de proteïnes) 

 
- Fase logarítmica(o de creixement exponencial): 

· Comencen a dividir-se(període de creixement) 
·En aquesta fase també es el moment en que les cèl·lules són 
metabòlicament més actives. 

 
- Fase estacionaria: 

·Finalment la velocitat de 
creixement disminueix , el 
numero de cèl·lules 
mortes compensa les 
noves. 
·La població s’estabilitza. 
.Període d’equilibri. 

 
- Fase de mort: 

·El numero de mortes , supera ràpid al numero de noves, i la població 
entra en fase de mort. 
·Continua fins el moment que la població ha disminuït a una petita fracció 
de cèl·lules més resistents. 
 

5) CONTROL DE LA INFECCIÓ: NETEJA, DESINFECCIÓ I 
ESTERILITZACIÓ 

 
·La prevenció de la infecció en els centres sanitaris (nosocomial) es basa entres 
pilars: 
 Neteja: Ús d'un procediment fisicoquímic encaminat a l'arrossegament de 

tot material aliè a l'objecte que es pretén netejar. 
 Desinfecció: 

- Desinfecció de baix nivell 
Ús d'un procediment químic amb el qual es poden destruir la major part 
de formes vegetatives bacterianes, alguns virus i fongs, però no el 
complex Mycobacterium tuberculosis ni les espores bacterianes. 

- Desinfecció de nivell intermedi 

Ús d'un procediment químic amb el qual s'aconsegueix inactivar totes 
les formes bacterianes 
vegetatives, el complex Mycobacterium tuberculosis, així com també 
la major part de virus i 
fongs, però que no necessàriament assegura la destrucció d'espores 
bacterianes. 

- Desinfecció d'alt nivell 
Ús d'un procediment químic amb el qual s'aconsegueix destruir tots 
els microorganismes, llevat d'algunes espores bacterianes. 

 
 Esterilització: Ús d'un procediment fisicoquímic encaminat a la destrucció 

de tota la flora microbiana, incloses les espores bacterianes, que són 
altament resistents. 
 

 PROCEDIMENTS D’ASÈPSIA: poden ser molt senzills o molt complexos, i van 
des de les precaucions diàries en relació amb els uniformes del personal 
sanitari, passant pel rentat de mans o les mesures que cal prendre en 
examinar un malalt amb una ferida, fins a l'aïllament protector d'un malalt 
amb el sistema immunitari compromès a causa de determinades pràctiques 
terapèutiques. 

 

 CONTROL D’INFECCIONS: 
·Afents físics: 

- La temperatura és un dels paràmetres ambientals més importants 
que condicionen el creixement i la supervivència dels 
microorganismes. La temperatura afecta la velocitat de 
creixement (i, per tant al temps de generació) 

- Efecte de la humitat 
- Efecte de les radiacions  
- Agents mecànics 

 

 ESTERILITZACIÓ: En general, entenem per esterilització tot tractament d'un 
material amb un agent físic que comporta l'eliminació de tota forma de vida 
en ell. Un cop estèril, el material Segueix estèril indefinidament en un 
compartiment estanc, segellat i lliure de contacte amb microorganismes de 
l'ambient exterior. 
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- Calor humit: autoclau 
Calenta l’aigua a més de 100ºC en un compartiment tancat. 
(121º, 15 minuts a resió elevada) 
Aplicacions:esterilització de medis, soucion de laboratori, materil 
quirurgic, i en industries alimentaries. 

- Tindalizació: És un mètode d'esterilització fraccionada per materials que 
s'inactiven o fan malbé a més de 100 º C. Consisteix a sotmetre el 
material a diversos cicles (normalment 3 o 4) de dues fases successives 
cadascun: a) a la primera fase el material s'escalfa a una temperatura 
entre 50 i 100 º C, durant 1 o 2 hores, b) en la segona fase el material 
s'incuba en una estufa, a 30-37 º C durant 24 hores.: 

- Calor sec: Aplicacions: 
1. L'anomenat forn de Pasteur, mitjançant escalfament a 160-170 º C 
durant 2-3 hores permet esterilitzar materials inerts de laboratori 
resistents a la calor: material de vidre i metàl · lic, olis. 
2. Flamejat a la flama (fins al vermell) de nanses de sembra, amb les que 
s'inoculen bacteris. 
3. Incineració de materials de rebuig. 

 
·Les baixes temperatures (per sota de la temperatura mínima) no són útils per a 
la esterilització, ja que, encara que hi ha alguns bacteris que moren per 
congelació, l'efecte d'aquest tractament sobre moltes altres és, sobretot, 
bacteriostàtic. Provoca desnaturalització de proteïnes i danys a la membrana, un 
altre efecte de menor importància és el dany mecànic a la paret cel · lular ia la 
membrana provocat pels cristalls de gel. 
·La dessecació a l'aire (sense buit) mata les cèl · lules vegetatives bacterianes, 
però no a les endòspores. La sensibilitat a la dessecació varia d'una espècie a una 
altra. 
 

 ESFECTE RADIACIONS: Els efectes de les radiacions ionitzants són letals, tant 
directes com indirectes, així com mutagènics. Els efectes letals directes 
s'aconsegueixen a altes dosis de radiació, mentre que els letals indirectes i 
mutagènics s'aconsegueixen a menors dosis. 

- Aplicacions: 
· Material farmacèutic (antibiòtics, hormones, etc); 
· Material medicoquirúrgic (guants de cirurgià, sutures de niló, xeringues sol 
ús, agulles, bisturís, catèters, pròtesis, etc); 
· Aliments envasats. 

·La llum UV es pot produir artificialment en llums de vapor de mercuri de baixa 
pressió. 
L'ús pràctic de la llum UV com a agent esterilitzant està limitat, ja que té poc 
poder penetrant: no entra en objectes sòlids i penetra poc en els líquids. 
Aplicacions: 
·llums de desinfecció en sales d'hospitals i de laboratoris d'investigació. 
 

 ESTERELITZACIÓ PER FILTRACIÓ: Consisteix de fer passar una solució a través 
d'una membrana o filtre d'un tipus de material (normalment nitrat de cel · 
lulosa) que presenta porus d'una mida inferior al de qualsevol cèl · lula 
bacteriana (diàmetre de porus = 0,22 mm). 


