
1. Breu història de la microbiologia

1.1. Hipòtesis sobre l’origen de la vida

- Què pensaven els primers éssers humans sobre l’inici de la vida?

1.2. Les primeres observacions

- Robert Hooke i la cèl.lula

- A. Van Leeuwenhoek

1.3.EL DEBAT: Generació espontània SÍ - Generació espontània NO

- Generació espontània: Primers experiments duts a terme (Redi, Needman, 
Spallanzani)

- Pasteur: Fi de la generació espontània

1.4. L’edat d’or de la microbiologia

- Pasteur: Fermentació i pasteurització

- Els postulats de Koch (teoria microbiana de les malalties infeccioses)

- Exemples de les primeres relacions dels microorganismes amb la malaltia.

- Quan comencen les mesures de prevenció de la infecció? rentat mans i

desinfectant químic.

1.5. Aparició de les primeres vacunes

- Jenner

- Pasteur

1.6. Inici de la quimioteràpia.

1.7. L’era de la biologia molecular: un gran avenç per la microbiologia

1.8. Les infeccions microbiològiques en l’actualitat



1. BREU HISTÒRIA DE LA MICROBIOLOGIA

- La humanitat ha utilitzat els microbis al llarg del temps: La fabricació de cervesa o de 

vi, la panificació, o la producció d'aliments fermentats tenen el seu origen en 

civilitzacions remotes.

- Fins fa relativament poc temps l'home ha ignorat l'existència dels microbis però no els

seus efectes.

- Tenien consciència sobre el caràcter contagiós de moltes malalties (malalties 

infeccioses).

1. Hipòtesis sobre l’origen de la vida

- Al principi s’atribuïa l’origen de la vida a forces divines/màgiques.

- Segle V a.c Empèdocles: de la matèria inert apareixien parts d’organismes 

que anaven divagant per l’univers i que s’anaven ajuntant amb les altres parts 

formant organismes: que podien ser CORRECTES -ORGANISME VIU( unió 

amb la parella adecuada) o INCORRECTES  - DESAPAREIX  (parella 

incorrecta, organisme sense sentit.)

- S V a.c Aristòteles: els organismes vius apareixien ja formats de manera 

espontània i no hi havia organismes incorrectes perquè la natura mai creava un

organisme sense sentit.

2. Les primeres observacions

- Robert Hooke: 1665 Parla de cèl.lula

- Antoni Van Leeuwenhoek: 1673-1723

Comerciant de teles holandès molt curiós i

manetes. Volia veure amb millor qualitat la roba i

VA CREAR EL MICROSCOPI. No només va

mirar la tela, tot el que podia ho miraba pel

microscopi i ho dibuixava. Va veure que hi havia

organismes vius: ANIMÀLCULS. Va voler fer-lo conéixer i va escriure cartes  de les 

seves observacions a la Royal Society de Londres, on no el van creure i el van pendre 

per boig durant un temps.  REPRESENTA EL PUNT D’ARRENCADA DE LA CIÈNCIA 

DE LA MICROBIOLOGIA. 



- Rudolf Virchow: 1858. Cèl.lula prové de cèl.lula

3. El debat Generació espontània sí – generació espontània no

3.1: Generació espontània: 1º experiments duts a terme (Redi, Needman i 

spallanzani.

- Generació espontània: els organismes vius provenen de matèria no viva. Hi 

ha una força vital que forma la vida. 

- Biogènesis: els organismes vius provenen de vida preexistent.

- PRIMERS EXPERIMENTS:

• Redi 1668: En contra de la G.E, no el van creure per l’esglèsia.

-Pots destapats amb carn a l’interior: Cucs i mosques.

- Pots tapats amb carn a l’interior: Res

- Pots tapats amb una tela i carn a l’interior: Res, a sobre de la tele, ous dels 

insectes.

• Needman 1745: (A favor de la G.E)

- Bull un caldo nutritiu per esterilitzarlo i el col·loca en un recipient mal sellat 

(necessitava aire per la G.E).van apareixer bacteris i va dir que era G.E (els 

bacteris que van apareixer eren a causa de l’aire y del recipient)



• Lazzaro Spallanzani: 1765 (En contra G.E, Vs Needman-bacteris a 

l’aire)

- Bull un caldo nutritiu sense tapar _ microorganismes i bull un caldo nutritiu en 

un recipient tapat _ no microorganismes. Conclou que es compleix la biogènesi.

- No se’l creuen.

3.2: Pasteur: Fi de la generació espontània

- Experiment que posa fi a la generació espontània 

4 L’edat d’or de la microbiologia

4.1:PASTEUR 1822-1895

- Fermentació: A causa dels llevats que transformen els sucres en alcohol 

sense necessitat d’oxigen.

- Pasteurització: tractament tèrmic per eliminar microorganismes que deterioren

aliments.



- Reconeixement del caràcter infecciós de les malalties i el reconeixement 

inequívoc d'alguns agents etiològics i de la seva malaltia. = Relaciona 

microorganismes amb malalties, obra la porta a les VACUNES

4.2 : Postulats 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 enmalalteixi 

(s’injecta el microorganisme a una rata 

sana i aquesta enmalalteix)

4)L’individu infectat per l’experiment conté 

el mateix microorganisme

4.3:Exemples de les primeres relacions dels microorganismes amb la malaltia

- 1835: Agostino Bassi i la muscardina (causa: fong)

- 1839: Schönlein i la tinya fàvica (causa: fong)

- 1865: Pasteur. Malaltia dels corpuscles – cucs seda (causa de la pebrina: 

paràsit)

- 1876: Robert Koch. Antrax (causa:bacteri)



4.4:Quan comencen les mesures de prevenció de la infecció? rentat mans i 

desinfectant químic.

- 1840s: Ignaz Semmelwise i la febre puerperal. Rentat mans.

- 1860s: Joseph Lister. Desinfectant - infecció ferida quirúrgica

5:Aparició de les primeres vacunes

- Jenner: Vacuna per la verola. Malaltia produïda pel virus Poxvirus variola.

- Pasteur: Vacuna a animals per la malaltia del carboncle “àntrax” causada per 

Bacillus anthracis

6: Inici de la quimioteràpia

- P. Erlich: 1910 – arsenical sintètic. Sífilis.

- A. Flemming 1928:Mentre treballava amb bacteries,després d’un cap de 

setmana, on hi había el bacteri hi havia fongs(penicillium), i on hi havia el fong, 

els bacteris no creixien. Penicil·lina. Prové d’un fong. És un antibiòtic bacterià.

- 1930. Síntesis de sulfonamides. Antibiòtics.

- 1940s: Es prova clínicament la penicil·lina i es produeix en masa.

7: 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.

8: 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. CLASSIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ ÉSSERS VIUS
2.1 L’home i els microbis
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2.2 Nocions de nomenclatura i classificació
- Significat del nom de les bactèries
- Nomenclatura científica

2.3 La classificació dels éssers vius
- Antics sistemes de classificació
- Sistema de classificació actualment acceptat: Sistema dels 3 dominis

2.4 Models organitzatius dels éssers vius
- Cèl·lula eucariota
- Organització procariota.

2.5 Tipus de microorganismes

UNITAT 2.CLASSIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ ÉSSERS VIUS

1. L’home i els microbis

- Els microbis o microorganismes són éssers vius i diminuts, els quals individualment 

són massa petits per poder-los observar a simple vista.

- Microorganismes: Bacteris, fongs (llevats i fongs filamentosos), protozous, 

algues,virus (entitats no cel·lulars).

- Relacionats amb malalties infeccioses però imprescindibles per mantenir l’equilibri del

nostre entorn. 

1.1:Papers dels bacteris en el nostre ambient:

-Bioremediació (Reciclen C,P,SH2, nutrients. Degraden mat.orgànica a l’aigua, 

l’oli, el mercuri.

-Insecticides biològics (Bacilus thuringensis)

-Biotecnologia moderna,terapia gènica, enginyeria genètica Biomedicina

1.2: Diferències entre microbiota normal i microbiota patògena

- Flora normal de microorganismes:

- Metabolització dels productes alimentaris.

- Factors essencials per al creixement.(vit.K,àcid fòlic..)

- Protegeix d’infeccions i estimula la resposta immunitària.

- No és una flora estàtica.

- Poden ser substituïts per patògens_ infeccions/malalties.

- Flora patògena de microorganismes:

- Sempre causen infeccions en l’espècie humana.

Cal diferenciar colonització de malaltia:

• Colonització_ els microorganismes no alteren les funcions normals de 

l’organisme.

• Malaltia _ interacció entre l’organisme i l’ésser humà ocasiona un 

procés patològic.



• Patogen estricte _ sempre s’associa amb malalties a l’ésser humà.

• Microorganismes oportunistes _ solen causar infeccions i solen formar 

part de la microbiota normal del pacient. Actuen per ex. quan el sistema 

immuniari del pacient és defectuós.

2: Nocions de nomenclatura i classificació

- Significat del nom dels bacteris: el nom ens poden donar pistes d’on es 

troben, la malaltia que causen, el seu descobridor, etc.

- Nomenclatura científica:

- Es nomena amb 2 paraules: gènere (1º lletra majúscula) i 

l'espècie(minúscula)

- S'escriuen en cursiva (o en el seu defecte subratllats).

- Són termes llatins i s'utilitzen els mateixos a tot el món.

- Un cop esmentats es poden abreujar: inicial del gènere seguida de 

l’espècie.

3: La classificació dels éssers vius

- Antics sistemes de classificació

- Inicialment animals i vegetals.

- Ernst Haeckel SXVIII. 3 regnes: animals, vegetals i protistes.

- Van Niel i Stanier van introduir un grau més de perfecció: protistes procariotes

(protistes inferiors) i eucariotes (protistes superiors).

- Robert Witaker el 1974. 5 regnes: animals, vegetals, monera, protista i fongs.

- Sistema de classificació actualment acceptat:

- Sistema 3 dominis quan Fox, Stackebrandt i Woese determinen les 

seqüències d’RNA ribosòmic 16 S.- Dominis:

• Archaea. Metanògens, halòfils i termoacidòfils. (ambients extrems)

• Bacteria. Mycoplasmes, cyanobacteries, bacteris Grampositius i

bacteris Gramnegatius, procariotes.

• Eucaria. Animals, plantes, fongs i eucariotes microscòpics.

4: Models organitzatius dels éssers vius

- Cèl·lula eucariota: Tenen cromosoma amb membrana cel.lular, histones, paret

cel.lular amb polisacàrids, orgànuls i reproducció mitòtica.

Possible definició: Una cèl·lula eucariota típica posseeix una sèrie de

compartiments subcel.lulars en els quals s'assenten determinades 

estructures i on tenen lloc les diverses funcions que aquestes 

estructures o components porten a terme. Així parlem de nucli quan ens



referim a la part de la cèl·lula que preserva el material genètic de la 

mateixa, i en el qual té lloc el conjunt de processos que asseguren 

l'herència del missatge genètic d'una cèl·lula als seus descendents.

- Organització procariota: Tenen cromosoma circular sense membrana, no 

tenen histones, no tenen orgànuls, tenen paret cel.lular amb peptidoglicà i es

divideixen per fissió binària.

Possible definició: un procariota és un organisme viu generalment 

unicel·lular caracteritzat per una membrana citoplasmàtica, rica en 

proteïnes amb activitat enzimàtica que realitzen la major part de les 

funcions vitals. Aquesta membrana envolta un espai (denominat 

citoplasma per la seva similitud amb el citoplasma de les cèl·lules 

eucariotes) en el qual es poden diferenciar estructures especialitzades 

en la biosíntesis de les proteïnes (els ribosomes) i el DNA o material 

genètic, una molècula de doble filament que conté els gens que són 

característics de l'organisme en qüestió.

5 Tipus de microorganismes

- Important diferenciar-los perquè tenen diferents tractaments terapèutics.

- Alguns dels grups més destacats són: Bactèries, Archaea, Fongs, Protozous,

Algues, Virus i Paràsits multicel.lulars.



 3: ELS BACTERIS
3.1 Característiques generals dels bacteris
3.2 Estructures externes dels bacteris
- Generalitats paret bacteriana
- Paret bacteriana dels Grampositius
- Paret bacteriana dels Gramnegatius
3.3 Estructures internes dels bacteris
3.4 Nutrició bacteriana
3.5 Relació dels bacteris amb l’O2

UNITAT3. ELS BACTERIS

1 CARACTERÍSQUES GENERALS DELS BACTERIS

- Microorganismes que formen part de l’organització procariota.

- Organismes vius, generalment unicel·lulars caracteritzats per una membrana

citoplasmàtica, rica en proteïnes amb activitat enzimàtica que realitzen la major 

part de les funcions vitals.

- Aquesta membrana envolta un espai en el qual es poden diferenciar 

estructures especialitzades en la biosíntesis de les proteïnes (els ribosomes) i 

el DNA o material genètic, una molècula de doble filament que conté els gens 

que són característics de l'organisme en qüestió.

2 ESTRUCTURES EXTERNES

- Els bacteris poden tenir diverses estructures externes.

- Hi ha algunes estructures externes importants, que donat que són 

inconstants: càpsula, elsflagels i els pilis.

2,1: Generalitats paret bacteriana

- Tots els bacteris disposen de paret.

- Característica diferencial més evident entre procariotes i la resta de 

models d’organització dels éssers vius.

- Estructura imprescindible.

- Paper fonamental en la seva supervivència. La seva rigidesa la 

protegeix dels canvis del medi extern.

- Com a conseqüència de la paret, es troben diferents formes 

bacterianes: cocs, bacils i espirils.

- Ajuda a resistir la diferència de presió osmòtica entre el citoplasma i 

l’exterior

- Serveix de suport als apèndix de moviment.

- Estructura única (recordeu paret de plantes o insectes)

- Estructura inexistent en cèl.lules animals i vegetals

- Diana óptima pels antibiòtics



- Està formada per la macromolècula d’estructura repetitiva anomenada 

peptidoglicà o glucopèptid o mureïna (de murus paret). És una 

seqüència alternant d’N-acetilglucosamina i àcid N-acetilmuràmic units 

per enllaços ß-1,4.

- Segons aquesta paret hi ha dos tipus de bacteris: Els Gram+ i els 

Gram-

2.2: Paret dels bacteris Grampositius

- Són més antics que els Gramnegatius i més simples.

- Els embolcalls cel.lulars dels Grampositius tenen 2 nivells:

• Membrana citoplasmàtica (contacte directe amb el citoplasma)

- És una bicapa lipídica amb un gran nombre de proteïnes (ex.enzims) 

- Regió hidrofòbica. Està en contacte directe amb el citoplasma. Seran 

necessaris processos de

transport amb consum

d’energia per incorporar

els compostos a l’interior

del bacteri.

- En aquesta regió es

disposa d'energia

biològica, la qual cosa

facilita en  gran mesura

que els compostos

puguin incorporar-se a

l'interior del bacteri per

procediments de

transport amb consum

d'energia, és a dir, contra gradient.

• Paret de Peptidoglicà

- Capa de peptidoglicà molt gruixuda

- Regió hidrofílica

- Regió amb àcids teicoics

2.3: Paret dels bacteris Gramnegatius



- 3 nivells d’estructures d’embolcalls cel.lulars 

• Membrana citoplasmàtica o membrana interna o inner membrane (=que la dels 

Gram+)

• Capa de peptidoglicà

- Menys abundant (capa més fina) i sense àcids teicoics.

- Es troba per sobre la m. citoplasmàtica i és una regió hidrofílica.

• Membrana externa:

- Es troba per sobre el peptidoglicà.

- És una barrera real de permeabilitat selectiva tant per nutrients com per 

antibiòtics.

- Doble capa lipídica. Capa interna fosfolípids i externa LPS (lipopolisacàrids).

- El domini hidrofòbic es troba a la part interna i aquí no hi ha energia biològica

disponible (ATP) perquè estem lluny del citoplasma.

- Hi ha proteïnes molt abundants però poc variades.

- Els compostos hidrofòbics poden penetrar a través de la membrana externa via

hidrofòbica i els compostos hidrofílics ho faran via hidrofílica a través de proteïnes 

de la membrana externa capaces de formar canals anomenades proteïnes 

formadores de canals o porines (de porus).

3. ESTRUCTURES INTERNES

- Estructures constants en els bacteris: Membrana citoplasmàtica, citoplasma, 

cromosoma i ribosomes.

- Estructures no constants en els bacteris: Espores (forma de resistència 

produïda per alguns bacteris), inclusions i plàsmids.

4. NUTRICIÓ BACTERIANA

El creixement dels bacteris requereix:

- Nutrients per multiplicar-se, crèixer i pel seu metabolisme.

- Energia: de la fotosíntesis, per fermentació o oxidació de compostos orgànics

complexos.

5 TIPUS BACTERIS EN RELACIÓ AMB L’O2

- Aerobis estrictes: necessiten l’O2 i no poden créixer en la seva absència.

- Anaerobis estrictes: creixen sense la presencia d’O2 i aquest els hi és tòxic.

- Facultatius: (creixen amb i sense aerobiosi) l’utiñitzan si el tenen pero ni els es 

necessari ni els hi es toxic.

- Arotolerants: no utilitzen l’O2 però poden créixer si n’hi ha.

4. ELS BACTERIS GRAMPOSITIUS.
1 Bacteris cocs grampositius
1.1 Estreptococs (Streptococcus)
1.1.1 S.pyogenes o grup A
1.1.2 S.pneumoniae
4.1.2 Estafilococs (Staphylococcus)



4.1.2.1 S. aureus
4.1.2.2 S. epidermidis
4.2 Bacteris grampositius formadors d’espores
4.2.1 Bacillus: B. Cereus i B. Anthracis
4.2.2 Clostridium : C. botulinum, C. tetani i C. Difficile

UNITAT4: ELS BACTERIS GRAMPOSITIUS

1. BACTERIS COCS GRAMPOSITIUS

- Molts aïllats en mostres clíniques humanes després de la família

Enterobacteriaceae.

- Àmpliament distribuïdes en la naturalesa.

- Família Streptococcaceae:

o Gèneres:

o Streptococcus (s’explicarà amb detall)

 S.pyogenes

 S.pneumoniae

o Enterococcus

o Lactococcus

o Leuconostoc

o Aerococcus

o Pediococcus

o Gemella

- Família Micrococcaceae  :  

• Gèneres:

o Planococcus

o Stomatococcus

o Micrococcus

o Staphylococcus (s’explicarà amb detall)

 S.aureus

 S.epidermidis

1.1   Streptococcus  

Característiques generals:

- Cocs grampositius aerobis facultatius

- Cadenes de longitud variable

- Varis antigens polisacàrids a la paret cel.lular

- Patogenicitat intrínseca: ex. Streptococcus pyogenes i Streptococcus

pneumoniae



- Majoria espècies poc virulents. Microbiota normal de l’home.

- Ocasions excepcionals: les espècies menys virulentes _ infeccions greus.

1.1.1 Streptococcus pyogenes o tipo grupo A

- Piogen (pus) i molt virulent.

- Flora normal del tracte respiratori (portadors asimptomàtics: no estan

malalts però poden transmetre el bacteri).

- Principals portadors els nens.

- Generalment patogen humà.

- Patogènia; Infecció:

- Transmissió de persona (portadora) a una altra persona quan hi ha contracte

directe. A través de secrecions respiratòries. 

o Infeccions respiratòries :

- Faringitis i amigdalitis (sobretot en nens).

- Aparició de pus a la gola.

- Es diagnostica per cultius d’exudats de la faringe o les amígdales.

- També pot causar otitis i sinusitis quan la infecció s’estén cap a l’oïda.

o Infeccions de pell

- Destaca l’escarlatina on les soques elaboren una toxina.

o Infecció faríngia o cutània.

- Erupció difusa de color carmesí (tant al tronc, al coll, extremitats com a la

mucosa bucal o llengua).

o Infeccions greus: necrosis tisular per soques molt virulentes.

o Febre reumàtica.

o Glomerulonefritis no supurativa que afecta als ronyons generalment després

d’una infecció cutània.

- Tractament:

- Antibiòtics com la penicil·lina (si els bacteris causants de la infecció no s’han 

tornat resistents).

- En la febre reumàtica es tracta amb penicil.lina per erradicar el bacteri de la 

gola.  Per evitar episodis recurrents de febre reumàtica es realitza profilaxis 

amb penicil.lina fins l’edat adulta en pacients que han tingut la malaltia.

- No passa amb la glomerulonefritis perquè no és recurrent. No és necessària 

la profilaxis amb antibiòtic.

1.1.2 Streptococcus pneumoniae

- El neumococ grampositiu



- Pneumon= pulmó i kokkos = gra

- Es disposen en parelles o en cadenes curtes.

- Microbiota nasofaríngea i orofaríngea normal (sobretot nens portadors)

- L’home és l’únic reservori d’S. pneumoniae

- Algunes soques tenen càpsula:

o que fa que el s.inmunitari trigui més en reconerxer-l’ho i en vencer-l’ho dona 

més virulència (dificulta la fagocitosi)

o Envolta la paret de molts bacteris

o Coberta viscosa externa formada per polisacàrids o proteïnes.

-Patogènia:

- Disseminació: secrecions respiratòries

- Malaltia: microorganisme envaeix els teixit més profunds podent causar fins

i tot la mort.

- Infeccions neumocòsiques més freqüents són la sinusitis, otitis mitja i

neumonia.

- En molts casos de neumonia neumocòsica (ppalment extrahospitalaria o

comunitaria) es produeix bacteriemia (bacteris passen a la sang).

- Una de les infeccions més greus que causa és la meningitis neumocòcica,

que sol ser a partir d’una infecció prèvia d’oïda.

- Diagnòstic: es fa per cultiu d’esput o altres mostres respiratòries i per hemocultiu.

- Tractament i prevenció:

- Generalment penicil.lina x via parenteral.

- Si les soques (població de cèl.lules procedents d’una mateixa cèl.lula) són

penicil.lina R (resistents) s’utilitzen cefalosporines parenterals.

- Encara hi ha una elevada taxa de mortalitat sobretot en nens, ancians i

pacients amb altres malalties.

- Hi ha vacunes desenvolupades a partir dels polisacàrids capsulars del

neumococ eficaces principalment per adults. Es pretén la producció

d’anticossos que protegeixin contra la malaltia.

1.2     Staphylococcus o estafilococos  

- Cocs grampositius aerobis

- Agrupats de forma irregular o en raïms.

- 33 espècies d’aquest gènere.

- Forma part de la microbiota normal de la pell i mucoses

- Catalasa positius (per diferenciar dels estreptococs).

- Portadors més freqüents: personal que treballa en hospitals en contacte amb

malalts hospitalitzats.

- Portador _ pot servir com a reservori en toxiinfeccions alimentàries i en les



infeccions de pacients hospitalitzats. Sobretot si el personal hospitalari és el

portador.

- Brots hospitalaris d’infecció per transmissió del microorganisme a través de

les mans del personal sanitari o mala higiene.

1.2.1 S. aureus

- Grup de bacteris estrictament patogens- virulencia alta

- Gairebé el 40% dels adults són portadors, sobretot fosses nasals.

- Molts brots hospitalaris (MRSA-: (Methicillin resistant S aureus)

- Molts problemàtics i molts resistents a un gran rang d’antibiòtics.

- Males pràctiques d’higiene i inadequat ús antibiòtics afavoreixen la seva

presència.

- Poden romandre llargs temps en lloc tancats com hospitals, asils,...

- Després de colonitzar i infectar 1 o varis pacients es dispersen ràpidament

per tot l’hospital. A vegades cal aïllar pacients portadors.

- És molt difícil el seu tractament ja que tenen una alta virulència i resistència

- L’antibiòtic vancomicina sol ser efectiu.

- Rentat de mans del personal imprescindible en la prevenció i erradicació

d’aquestos brots.

 - Epidemiologia i Patogenia:

-  toxiinfeccions alimentaries:enterotoxines. El portador manipula aliments  barcteri 

produeix una toxina i infecta l’aliment

- Infeccions per S. aureus: després de lesions a la pell o després

d’intervencions quirúrgiques.

- Infeccions solen ser agudes i piogèniques (pus).

- Infeccions principals: les de la pell i teixits blancs. Ex. Ferides, abscessos...

- Toxines. Contribueixen a la seva patogenicitat tenint acció lluny focus

infecció.

- Enterotoxines (no destruïdes per calor) en aliments (ja preformades) poden

causar toxiinfeccions alimentaries (vòmits, diarrees..)

- Toxina exfoliativa: ampolles i descamacions de la pell per la cara,

extremitats i tot el cos.

-Tractament: Antibiòtics

- Penicil·lina G inactivada enzimàticament (betalactamasa)

1.2.2 Staphylococcus epidermidis

- Grup amb menor virulència i habitualment no patogen per l’home

immunocompetent: Estafilococ blanc

- Microbiota normal de la pell o mucoses.

- Trencament pell és la principal porta d’entrada. Malalts immunodeprimits,



catèters (a vegades cal retirar-los)

- Majoria d’infeccions es produeixen hospitalàriament.

- Poc virulent i en persones sanes gairebé no causa mai infeccions.

- Mateix tractament que per S.aureus i solen causar els mateixos problemes de

resistència.

2. BACTERIS GRAMPOSITIUS FORMADORS D’ESPORES

- Bacils grampositius formadors d’espores

- Espores: són resistents a antibiòtics, antisèptics i desinfectants

- Funció biològica de l’espora: sobreviure en condiciones adverses i facilitar la

disseminació de l’espècie bacteriana.

- L’espora és un estat de vida latent; els bacteris tenen un estat de vida

vegetatiu (es nodreixen, es multipliquen)

2.1   Bacillus:  

- Àmpliament distribuïts en la naturalesa

- Moltes vegades contaminants de mostres clíniques (falsos positius)

- Bacillus en mostres clíniques pot ser una contaminació i no infecció

- Bacillus anthracis _ àntrax o carbuncle. Zoonosis d’animals a humans,

sobretot àntrax cutani, que és una infecció a la pell.

- Bacillus cereus _ toxiinfecció alimentaria per una enterotoxina preformada

a l’aliment. Diarrea, vòmits,..

2.2   Clostridium:  

- Bacils grampositius esporulats anaerobis.

- Es troben al terra i a la pols i també formen part de la flora intestinal,

comportant-se com a patogens oportunistes.

- C. botulinum

- Toxina botulínica neurotòxica.

- Causa botulinisme.

- Paràlisis muscular i finalment mort (insuficiència respiratòria.

- És un dels productes més tòxics existents.

- Toxina termolàbil (pot eliminar-se per calor per ex. en aliments)

- C. tetani

- Causa el tètanus.

- Es troba al terra i les espores poden entrar per les ferides.

- Exotoxina alliberada per autolisis del bacteri.

- Afecta al sistema nerviós central on la toxina es fixa a les terminacions

nervioses causant prolongades contractures musculars.



- Primer a la cara com si rigués i en estadis avançats rigidesa tota

musculatura, postura d’arc rígid.

- Mort per paràlisis general i asfixia.

- Tractament: relaxants musculars i antitoxina tetànica.

-Vacunes per la seva prevenció amb toxina inactivada i recordatoris per

mantenir els nivells protectors d’antitoxina.

- C. difficile

- Infeccions: Després de tractaments d’antibiòtics si disminueix la flora

normal aquest bacteri aprofita per causar infeccions

5. Bacteris Gramnegatius aerobics i anaerobics o facultatius



5.1 Bacteris gramnegatius aerobis
5.1.1 Característiques generals de Pseudomonas aeruginosa i altres bacils no
fermentadors
5.1.2 Pseudomonas aeruginosa (no fermentador)
5.2 Enterobacteris (Enteriobacteriaceae)
5.2.1 Escherichia coli
5.2.2 Salmonella
5.2.2.1 Salmonella tiphy
5.2.2.2 Salmonella enteriditis
5.3 Definició de reservori
5.4 Tinció Gram

UNITAT5: BACTERIS GRAMNEGATIUS AEROBICS I 

ANAEROBICS O FACULTATIUS

1 Bacteris gramnegatius aerobis:

1.1 Pseudomonas aeruginosa i altres bacils no fermentadors

- Bacils gramnegatius no fermentadors

- Patògens oportunistes per l’ésser humà i animals.

- Molts gèneres. Un grup reduït s’aïllen amb freqüència.

- Aerobis estrictes (Excepcionalment alguns poden crèixer anaeròbicament).

- Bacteris no fermentadors molt importants en clínica. S’aïllen molt sovint.

1.1.2 Pseudomonas aeruginosa

- Ubicu: Terra, matèria orgànica en descomposició, vegetació, l’aigua... Capaços de

proliferar gairebé en qualsevol ambient.

- També ambients hospitalaris i fins i tot en solucions desinfectants.

- Infreqüent en la microbiota normal de l’ésser humà, a excepció de pacients

hospitalitzats i en pacients ambulatoris immunodeprimits.

- Poc exigent nutricionalment.

- Enzims i toxines que augmenten la seva virulència.

- Poden ser resistents als antibiòtics més utilitzats.

- Infeccions fonamentalment oportunistes.

- Patogenia i immunitat:

- Factors de virulència Ex. toxines i enzims. Virulència multifactorial.

- Adhesines

- Cápsula

- Endotoxina

- Exotoxina A

- Hi ha molts altres factors de virulència que no es veuran en detall. Ex. 

exoenzims.

- Infeccions:



- Infeccions pulmonars, Infeccions cutànies primàries, Infeccions aparell urinari,

Infeccions d’oïda, oculars, pulmonars, Bacteremia, Altres...

-Tractament, prevenció i control:

- Complicacions en el tractament per l’aparició de soques resistents a 

antibiòtics.

- Per infeccions greus es necessita una combinació de varis antibiòtics.

- Prevenció: prevenir la contaminació dels equips estèrils i la contaminació 

creuada dels pacients amb el personal sanitari.

2 Enterobacteris (  Enterobacteriaceae)  

- Bacils gramnegatius aerobis facultatius.

- Microbiota intestinal humana.

- Fermentadors: Fermenten la glucosa, redueixen nitrats a nitrits.

- Molts gèneres: Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Salmonella, Serratia, Proteus,

Providencia, Citrobacter ...

- Les Enterobacteriaceae de la microbiota intestinal (E. coli, Proteus, Klebsiella,

Serratia) colonitzen a l’home sense produir-li malaltia.

- LPS (lipopolisacarid) Mol· al voltant dle bacil i es coneixen com “endotoxines dels 

gramnegatius”, donant-li més virulència.

- No són esporulats, per tant, no poden viure en situacions molt brusques.

- Tenen movilitat

-50% de mostres aïllades infectades són d’enterobacteris.

- Epidemiologia i patogenia:

- Causants de moltes infeccions.

- Bacteris s’introdueixen a un altre lloc _ infecció.

- Els pacients hospitalitzat _ soques endèmiques de l’hospital_ Infeccions

hospitalàries. Poden ser soques multiresistents.

- Enterobacteris com Salmonella, Yersinia o Shigella sempre són patogens.

-Tots els enterobacteris tenen lipopolisacàrid a la paret cel·lular que actua com

endotoxina.

- Infeccions principals:

- Infeccions urinàries, intestinals, intraabdominals, infeccions generalitzades i

infeccions nosocomials entre d’altres.

2.1 Escherichia coli

- Tracte intestinal home i numerosos animals

- A l’home: el microorganisme aerobi més abundant

-   Patogenicitat  : hi ha soques amb més virulentes que altres

- Algunes soques (enteroenvasives) causen gastroenteritis



- Altres soques (E. coli toxigèniques) segreguen enterotoxines que produeixen 

un quadre de diarrea aquosa semblant al còlera però de menor intensitat.

-   Infeccions  :   

- urinàries(baixa de l’intestí) i infeccions intestinals, gastroenteritis, diarrees (les 

més comunes).

- Infeccions per aigües contaminades/aliments

- Algunes soques productores de toxina poden causar una insuficiència renal 

(síndrome hemolític urèmic).

- I. intraabdominals : generalment quan les causen no estan sols, sinó que es

consideren infeccions polimicrobianes i que per tant hi ha més d’un tipus de 

bacteri com altres enterobacteris i anaerobis.

- Infeccions hospitalàries _ colonitzacions del tracte respiratori i pell de malalts 

que poden originar neumonies, infeccions ferides quirúrgiques…

- Sepsis i meningitis neonatal

- Bacteriemies : sobretot infeccions nosocomials

- Altres

2.2 Salmonella

2.2.1 S. tiphy

- L’únic reservori de S. Typhi és l’home

- Causa la febre tifoidea (tifus)

- Mecanisme d’infecció fecal-oral / mala higiene/ aigües o aliments contaminats

- La infecció també s’adquireix per contacte directe amb malalts o portadors

asimptomàtics.

- Si l’infecció pasa a la sang, pot causar infecció, llavors la defecació es sanguinolenta 

i pot haver un error de tipus renal o de qualsevol òrgan.

- Els casos de febre tifoidea estan relacionats amb les condicions de vida i sanitaries

d’un país.

- Diagnòstic per aïllament en hemocultiu o coprocultiu.

- VIDEO : El S.Tiphy és capaç d’evitar ser destruït  pel sistema inmunològic de l’hoste :

Quan ingerim un aliment o H2O infectat amb s.tiphy i aconsegueix superar els 

sucs gàstrics de l’estòmac va cap a les cèl· intestinals, passant per l’intestí 

destuint les microvellositats, fins arribar a entrar en contacte amb la cèl· formant

una vacuola. Llavors el nostre s. Inmunològic crea uns enxims per destruir-la, 

però la s. Crea una barrera que evita la destrucció i dins de la vacuola es 

comença a reproduir, fins que la vacuola reventa i deixa tots els bacteris s.tiphy

per infectar gastroenteritis



2.2.2 S. enteriditis

- Principal reservori són el tracte intestinal d’aus silvestres i domèstiques.

- Generalment produeix gastroenteritis i es transmet per aliments o toxiinfeccions

alimentaries.

3 Definició de reservori

RESERVORI : organisme viu o material inert que constitueix l’hàbitat d’un agent 

infecciósi on es multiplica i del qual depen per la seva supervivència. Els reservoris 

son una font de diseminació i contagi d’aquest microorganisme, i permet la 

persistència dels microorganismes patogens encara que no hi hagi persones 

infectades.

4 Tinció Gram

1. Bacteri sobre un porta amb una gota d’aigua

2. Es posa per sobre d’una flama per fixar la mostra.

3. Afegir CRISTAL DE VIOLETA (colorant que ho teñeix tot)

4. Afegir LUGOL (subs que fa que s’uneixi amb CR (Gram+ i Gram-) )

5. Alcohol-aceto

5.1 si es Gram+ si destenyirà el complex perque es una malla tupida.

5.2 si es Gram - destrueix el m. Externa i decolora perqué xarxa menys tupida

(transparent)

6. Contratinció SAFRANINA o FUCSINA

6.1 si es Gram+  tenyeix de Lila

6.2 si es Gram - tenyeix de Rosa



6. ANTIMICROBIANS
6.1 Tipus d’antimicrobians
6.2 Principi bàsics de la teràpia antimicrobiana
6.3 Espectrum d’activitat
6.4 Definicions
- Toxicitat selectiva
- CMI o MIC
- CMB
- Teràpia combinada
- Sinèrgia
- Antagonisme
6.5 Classificació dels antibacterians
6.5.1 Classificació per l’origen
6.5.2 Classificació pel mode d’acció
6.5.3 Classificació per l’estructura química
6.5.4 Classificació pel mecanisme d’acció
6.6 Exemples d’antimicrobians
6.6.1 Antimicrobians betalactàmics
6.6.2 Antimicrobians inhibidors de la síntesis proteica
6.6.3 Antimicrobians que afecten a la síntesis àcids nucleics
6.6.4 Antimicrobians que afecten a la funcionalitat de la membrana cel·lular

UNITAT6: ANTIMICROBIANS 

1 Tipus d’antimicrobians

Hi ha diferents tipus d’antimicrobians d’utilitat pel tractament d’infeccions causades

pels diferents microorganismes, tant per patogens estrictes com oportunistes.

Són els següents:

- Els antibacterians que actuaran enfront els bacteris.

- Els antifúngics que actuaran enfront els fongs.

- Els antivírics que actuaran enfront els virus.

- Els antiprotozoaris que actuaran enfront els protozous.

- Els antihelmíntics que actuaran enfront els helmints.

2 Principi bàsics de la teràpia antimicrobiana (Criteris per a que sigui efectiu)

- Qualsevol antimicrobià ha de tenir una toxicitat selectiva. Aprofitar les

diferències entre l’estructura i el metabolisme dels patogens i les cèl·lules

humanes.

- L’antimicrobià ha d’arribar al lloc d’infecció amb concentracions efectives per

parar el creixement o matar el microorganisme.

- L’antimicrobià ha de penetrar i fixar-se a la diana i evitar la inactivació o

extrusió per part del microorganisme.

3 Espectrum d’activitat



- Ampli espectre: Efectius contra molts tipus de microorganismes. Ex.

tetraciclines.

- Espectre reduït: Efectius contra poc tipus de microorganismes. Ex. penicil.lina

6.4 Definicions

- Toxicitat selectiva _ Tots els agents antimicrobians clínicament efectius són

tòxics pels bacteris sense afectar a les cèl·lules de l’hoste. Aquesta característica

és la principal que diferencia a un desinfectant d’un antibiòtic.

- CMI o MIC _ Concentració mínima inhibitòria, és a dir, concentració

mínima necessària per inhibir el creixement d’un microorganisme.

- CMB _ Concentració mínima bactericida, és a dir, la concentració mínima per

matar el 99,9% de la població inicial de microorganismes.

- Teràpia combinada _ Hi pot haver associacions d’antimicrobians per tal

d’augmentar la seva activitat.

- Sinergia _ Acció conjunta de dos antimicrobians superior a la de cadascun per

separat.

- Antagonisme _ Acció conjunta de dos antimicrobians més dèbil que la de

cadascun per separat.

5 Classificació dels antibacterians

5.1 Classificació per l’origen

- S’anomenen antibiòtics als productes naturals sintetitzats per fongs,

actinomicetals i bacteris que maten o inhibeixen el creixement bacterià. Ex.

penicil·lines, tetraciclines, cefalosporines...

- S’anomenen quimioteràpics o compostos sintètics els productes sintetitzats

químicament. Ex. Trimetroprim

5.2 Classificació pel mode d’acció

- Bactericides _ són aquells antibacterians capaços de matar els microorganismes.

Són preferibles quan els mecanismes de defensa de l’hoste estan alterats 

(inmunodeprimits)

- Bacterioestàtics _ són aquells antibacterians capaços d’inhibir el creixement del

microorganisme però no el maten. Són preferibles quan els mecanismes defensius de 

l’hoste són funcionals.( inmunocompetent)

5.3 Classificació per l’estructura química _ classificació dels antibacterians en

funció de les molècules que el formen.

5.4 Classificació pel mecanisme d’acció

- Afecten a la síntesis de la paret bacteriana (les cèl.lules humanes no en

tenen). La diana és la paret bacteriana. El grup d’antibiòtics que el formen són



els Betalactàmids i la Vancomicina.

• 6.1 Antimicrobians betalactàmics

- Com antimicrobians β-lactàmics destaquen:

Penicil·lines

Cefalosporines

Carbapenems

Monobactams

Cefamicines

- Actuen a nivell de paret

- Tots actuen unint-se a proteïnes proteïnes fixadores de penicil.lina 

(penicillinbinding proteins PBPs)

- Bacteris diferents tenen PBPs diferents

- L’espectre d’activitats depen de si l’antibiòtic s’uneix a les PBPs presents al

bacteri que està causant infecció

- Alguns bacteris produeixen uns enzims anomenats β-lactamases que son

capaços d’hidrolitzar l’anell betalactàmic abans que l’antibiòtic arribi al punt

d’unió amb les PBPs.

- Per evitar l’efecte dels enzims β-lactamases sobre els antimicrobians

betalactàmics s’utilitzen inhibidors de β-lactamases que es donen juntament

amb els antibiòtics betalactàmics. L’àcid Clavulànic, el Sulbactam i el

Tazobactam son exemples d’inhibidors de β-lactamases.

- Afecten a la síntesis proteïca. Interfereixen amb els ribosomes (els bacterians

són diferents als ribosomes dels eucariotes), per tant aquesta és la seva diana.

Pertanyen a aquest grup els Aminoglicòsids i els Macròlids.

• 6.2 Antimicrobians inhibidors de la síntesis proteica

- Els grups principals son els Aminoglicòsids i els Macròlis.

- La majoria d’antibiòtics que actuen a nivell del ribosoma són bacterioestàtics,

però els aminoglicòsids són bactericides.

- Afecten als àcids nucleics. Aprofiten les diferències d’estructura entre el

cromosoma bacterià i el de les cèl. eucariotes. En aquest grup troben les

Quinolones, que impedeixen el normal funcionament del DNA bacterià (

afecten a la replicació del DNA).

• 6.3 Antimicrobians que afecten a la síntesis àcids nuclèics

- Afecten a la síntesi de l’àcid fpolic:

o Les Sulfonamides o Sulfamides : inhibeixen per un bloqueig enzimàtic

o El Trimetroprim actuen inhibint la síntesis de inhibeix els folats 

necessaris per la síntesis de purines i pirimidines també per un



bloqueig enzimàtic.

- Afecten al funcionament del DNA:

o Les quinolones inhibeixen el “supercoling” del DNA

o La Rifampicina inhibeix la RNA polimeasa.

- Afecten a la funcionalitat de la membrana cel·lular. Destaquen les

polimixines. Ex. colistina.

• 6.4 Antimicrobians que afecten a la funcionalitat de la membrana cel·lular

- Els antimicrobians anomenats Polipèptids actuen lesionant la membrana 

cel.lular dels bacteris.

- En el cas del polipèptid anomenat Polimixina B és actiu enfront a bacils

gramnegatius com pot ser Pseudomonas aeruginosa.

- El polipèptid anomenat Bacitracina és actiu enfront a bacteris grampositius.

- Es polipèptids s’utilitzen principalment en tractaments tòpics

6.6 Exemples d’antimicrobians

6.6.1 Antimicrobians betalactàmics
6.6.2 Antimicrobians inhibidors de la síntesis proteica
6.6.3 Antimicrobians que afecten a la síntesis àcids nucleics
6.6.4 Antimicrobians que afecten a la funcionalitat de la membrana cel·lular

Pàgina web recomanable pel tema d’antimicrobians i resistències:

http://www.eucast.org/

The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing

- EUCAST



7. Mecanismes de resistència als antimicrobians i test de susceptibilitat als 

antimicrobians

7.1 Bases genètiques de la resistència

7.2 Mecanismes de resistència als agents antimicrobians

7.3 Mètodes d’estudi de l’activitat dels antimicrobians

7.3.1 Generalitats

7.3.2 Mètodes de difusió

7.3.3 Mètodes de dilució

7.3.4 Test elipsoidal (Tires E-test)

UNITAT 7. MECANISMES DE RESISTÈNCIA ALS ANTIMICROBIANS I TEST

DE SUSCEPTIBILITAT ALS ANTIMICROBIANS

1 Bases genètiques de la resistència

- Mutació espontània en els gens: sobreexpressió d’alguns gens, modificació de la 

diana

(PBPs), augment de l’activitat enzimàtica, etc.

- Adquisició de gens exogens: gens que codifiquen enzims inactivadors de

l’antimicrobià, alteració de la membrana, etc.

Els mecanismes de transferència del DNA són: Conjugació (contacte intercel.lular);

Transformació (adquisició del DNA en solució) i Transducció (bacteriòfags).

- Inducció/repressió reversible d’alguns gens que poden afectar als fenotips de

resistència.

2 Mecanismes de resistència als agents antimicrobians

Ja s’ha vist en el tema anterior que cada agent antimicrobià té un únic mode d’acció i

que per entendre com funcionen cal conèixer l’estructura bàsica de la cèl·lula 

bacteriana i com funcionen les dianes dels agents antimicrobians. Tot i que l’estructura

dels bacteris gramnegatius i grampositius és semblant, hi ha alguna diferència 

estructural important, fet pel qual alguns antimocrobians són actius enfront els 

gramnegatius, altres enfront els grampositius i altres en ambdós tipus de bacteris 

(espectre ampli). Pel que fa als sistemes de resistència als agents antimicrobians en 

destaquen cinc:

1.Modificació de la molèc· d’antibipotic: Els bacteris poden produir uns enzims com les 

beta-lactameses capaços de destruir l’antibiòtic abans de que pugui arribar a la seva 

diana.

- Mecanisme molt important de resistència als antimicrobians.



- Inactivació de la molècula d’antimicrobià (ex. mitjançant activitats 

enzimàtiques del bacteri).

2. Impermeabilitat: ( Important en els Gram-) La paret cel·lular bacteriana pot tornar-se 

impermeable a l’agent antimicrobià.

- Mecanisme generalment associat als bacteris gramnegatius, en els quals la 

membrana externa pot canviar les propietats de manera important impedint el 

pas dels antimicrobians a través seu.

- En general els antimicrobians passen principalment a través de les porines

(quantitativament molt important) i en menor mesura a través de la bicapa 

lipídica (quantitativament poc important).

- Les propietats de les porines (proteïnes formadores de canal) poden 

modificar-se (modificacions de la mesura del porus, en la càrrega elèctrica del 

canal...) i aquest fet pot generar porines que no permetin el pas de determinats 

antimicrobians.

3. Modificació de la diana: La diana per l’agent antimicrobià pot estar alterada per una 

mutació i en conseqüència l’agent antimicrobià no s’hi pot unir.

- Soques on la molècula sobre la qual actua l’antimicrobià ha sofert alguna 

alteració que té com a conseqüència un descens en l’activitat de l’antimicrobià. 

Ex. pèrdua d’afinitat química entre la molècula diana i l’antibiòtic.

4. Reflux: El bacteri pot tenir una bomba de reflux que expulsi l’agent antimicrobià 

abans de que aquest hagi arribat a la seva diana.

- Són sistemes capaços de detectar molècules estranyes i tòxiques i 

expulsar-les a l’exterior.

- Pot ser un mecanisme de resistència important si hi ha una sobreexpressió de

bombes de reflux o si actuen cooperativament amb altres mecanismes de 

resistència ( si  s’expressen de manera normal i el número de bombes de reflux

a les membranes és moderat, la seva acció no arriba a ser suficient per induir 

resistències).

5. Modificació de l’enzim, del DNA : Hi pot haver mutacions en el DNA bacterià que 

canviïn l’enzim diana d’una via metabòlica i que per tant l’agent antimicrobià no s’hi 

pugui unir més o alternativament, el bacteri pot adquirir nova informació genètica que 

codifiqui per una altra via metabòlica que ja no utilitzi més l’enzim diana.



EXEMPLES DE RESISTÈNCIA ALS ANTIMICROBIANS

En bacteris gramnegatius:

- Beta-lactamases

Beta-lactamases  Aixpo ilusta l’acció dels 
beta-lactamasas en cèl· gram-. L’antimicrobià 
beta-lactamid entra a la cèl· a traves de la 
porina del canal, es troba amb els 
beta-lactamases en el espai periplàsmic. Els 
beta-lactamases destruixen el beta-lactàmid 
abans de que pugi arribar a les PBPs del destí.
Com a consecuencia, aquesta cèl· resisteix 
l’acció de l’antimicrobià.

- Impermeabilitat (modificació de porines)

Els bacteris Gram- poden tornar-se resistents 
als beta-lactamids desenvolupant barreres 
permeables. Normalment, això modifica les 
porines, que no permetiran l’entrada la cèl de 
més molèc de l’antimicrobià. Recorda, els 
beta-lactámids deuen arribar a les  PBPs de la
membrana interna per tenir efecte.

- Bombes de reflux

Les cèl. Gram- tendiesen a tornar-se 
resistents a les tetraciclinas i a altres 
antimicrobians amb el mecanisme de reflux..
Una bomba de reflux es un canal de la cé 
que exporta fora de la cél de manera activa 
les moléc de d’altres antimicrobians. Esto 
ocorre de manea inmediata, tan aviat 
transportats o difundits dins de la cél.  En 
esta imagen es veu la tetraciclina entrant a 
la cél per la porina i com es expulsada de la 
cél per la bomba de reflux.
En bacteris grampositius:
- Betalactamases



Els bactetis Gram+ també produeixen 
beta-lactameses,però son excretades al medi 
extracelular. Per tant, els beta-lactamids 
s’inactiven fora de la cel.

- PBPs alterades

Aquí el beta-lactámid està entrant en la 
bacteria per difusió.  En canvi, las PBPs han 
mutat per que l’antimicrobià no es pot unir a 
elles, i fer així la célula resistent als 
beta-lactámids. Aquesta resistencia pot 
donar-se tant en bacteris Gram+ com en 
Gram-. 

3 Mètodes d’estudi de l’activitat dels antimicrobians

3.1 Generalitats

- La prova bàsica de determinació de la sensibilitat antimicrobiana s’anomena -

antibiograma.

- Aquesta prova serveix per orientar-nos a l’hora d’escollir un antimicrobià.

- La determinació de l’activitat dels antibiòtics es basa en el concepte de la

concentració mínima inhibitòria (CMI o MIC).

- Les proves de susceptibilitat als antimicrobians consisteixen en sotmetre al

bacteri a un conjunt de concentracions d’antibiòtic per tal de conèixer quina és la

concentració eficient.

- Protocols recomanats/acceptats: NCCLS (National Committee for Clinical

Laboratory Standards.

- Cal treballar sempre amb cultius purs.

3.2 Mètodes de difusió

- Un disc amb antibiòtic difon radialment a l’agar.

- Es crea un gradient de concentracions al voltant del disc. (Antibiòtic està més



concentrat al voltant del disc que a mesura que ens allunyem).

- Un bacteri creix si es troba en una zona on la concentració està per sota de la

MIC o CMI.

- A la zona radial on comencen a créixer colònies se situarà la MIC o CMI de

l’antibiòtic.

- El diàmetre d’inhibició es mesura en mm.

- METODOLOGIA:

1. Resuspensió col·lònies (3 o 4 col·lònies). Medi esteril i líquid.

2. Sembrar el microrganisme en tot el solid (agar): cultiu en cèsped: en 3 

direccions i es col·loquen discos de diferents antibiòtics.

3. Posar la placa a 37ºC i mirar-ho a les 18-24h

4. Es veu el creixement i la inhibició del creixement: 

a. L’antibiòtic serà d’una [ ] determinada, i es crea un gradient de [ ] al 

voltant de + - concentració.

5. Per saber si es resistent:

a. Mesurar el diàmetre dels diferents antibiòtics, consultar taules buscant 

el nombre del microorganisme i el nom de l’antibiòtic a l’EUSCAST. 

3.3 Mètodes de dilució

- A partir d’una determinada concentració d’antibiòtic aquesta es va diluint

exponencialment.

- El cultiu bacterià ha de ser pur.

- S’agafen 4-5 colònies

- Inòculs alts: falsa resistència

- Inòculs baixos: falsa sensibilitat

- Concentració final de bacteris ha de ser 1E4 i 1E5 ufc/ml

- Es pot fer les dilucions en tubs (macrodilucions) o en plaques de microtiter

(microdilucions)

Microorganisme  Resistent a aquest antimicrobià Microorganisme

Susceptible a aquest



antimicrobià

3.4 Test elipsoidal (Tires E-test)

- Tècnica més recent que combina dilució i difusió

- Una tira de plàstic amb un gradient de concentracions d’antibiòtic es col.loca

en una sembra bacteriana a la superfície d’una placa d’agar.

- Després d’incubar l’antibiòtic de la tira inhibeix el creixement bacterià i

forma una zona d’inhibició elíptica.



8. Desinfecció i esterilització

8.1 Definicions

8.2 Conceptes importants sobre asèpsia, desinfecció i esterilització

8.3 Principals tipus d’esterilització: Calor seca i calor humida

8.4 Altres mètodes d’esterilització

8.5 Annex: Fotografies i informació complementària per entendre el 

funcionament aparells esterilització

UNITAT 8: DESINFECCIÓ I ESTERILITZACIÓ

1 Definicions

- Desinfectant: Substància química que destrueix els microorganismes i que 

s'aplica sobre material inert sense alterar-lo de forma apreciable.

- Antisèptic: Substància química d'aplicació tòpica sobre els teixits vius (pell 

intacta, mucoses, ferides etc.), que destrueix o inhibeix els microorganismes 

sense afectar sensiblement els teixits sobre els quals s'aplica.

- Neteja: Ús d'un procediment fisicoquímic encaminat a l'arrossegament de tot 

material aliè a l'objecte que es pretén netejar.

- 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 nivel: 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.

2 Conceptes importants sobre asèpsia, desinfecció i esterilització



- L'objectiu dels procediments d'asèpsia als centres sanitaris és evitar la 

transmissió dels microorganismes potencialment patogens, ja sigui d'un malalt -

a un altre, del personal sanitari als malalts o dels malalts infectats al personal.

- Els procediments que s'utilitzen actualment 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.

- Portar a terme totes les tasques sanitàries amb el màxim nivell d'higiene és 

fonamental per reduir la incidència d'aquelles malalties infeccioses que són 

evitables. 

- La prevenció de la infecció als centres sanitaris es basa en tres pilars 

fonamentals: la neteja, la desinfecció i l'esterilització.

- La neteja és el primer pas i imprescindible per assolir l'èxit en la lluita contra la

infecció nosocomial. Si la neteja no es fa de forma acurada, l'esforç i el cost per

desinfectar o esterilitzar són molt superiors als necessaris.

- La desinfecció consisteix en la destrucció dels microorganismes patogens 

mitjançant productes químics = desinfectants. Aquests agents no són efectius 

front les espores bacterianes o els bacteris amb gran contingut lipídic a la 

superfície cel·lular.

- Els antisèptics són desinfectants que es poden utilitzar sobre pell o mucoses.

Són menys tòxics que els desinfectants utilitzats en el medi ambient, només 

tenen activitat sobre les formes vegetatives.

- En condicions òptimes d'utilització, els antisèptics i els desinfectants poden 

destruir les formes microbianes vegetatives patògenes. Alguns d'ells, com 

l'alcohol i els iodòfors, redueixen la flora superficial i poden arribar a destruir els

bacteris contaminants patògens de la superfície de la pell. D'altres, com els 



aldehids, solament s'utilitzen per al tractament de superfícies inanimades o per 

tractar material contaminat.

- Les concentracions òptimes d'ús dels desinfectants comercialitzats estan ben 

establertes. Tots ells s'uneixen a proteïnes i s'inactiven en diferents graus (per 

aquestes proteïnes i per la brutícia), la qual cosa els fa perdre gran part de la 

seva activitat quan s'apliquen  superfícies que no s'han netejat prèviament. Per 

aquesta raó és tan important netejar abans de desinfectar.

- L'esterilització es defineix com l'ús d'un procediment físic o químic encaminat

a la destrucció de tota la flora microbiana, incloses les espores bacterianes, 

que són altament resistents. Això es pot aconseguir mitjançant la incineració, el

tractament no destructiu per calor, certs tipus de gasos, l'exposició a radiacions

ionitzants, la filtració o determinats productes químics líquids.

- L'asèpsia, o absència de microorganismes patogens, és un requisit per als 

procediments utilitzats als quiròfans, en la preparació de medicaments i en les 

manipulacions tècniques en el laboratori de microbiologia. Un component 

essencial de les tècniques d'asèpsia és l'esterilització de tots els materials 

utilitzats. A la pràctica, tots els materials que entren en contacte amb teixits 

estèrils s'esterilitzen en condicions que permeten un marge molt ampli de 

seguretat. 

- Els mètodes fiables d'esterilització ha permès els principals avenços de la 

cirurgia i de totes les tècniques mèdiques invasives. Totes les tècniques 

asèptiques exigeixen un compliment estricte de mesures rutinàries com la 

utilització del raspall quirúrgic, els guants estèrils, la mascareta i les tècniques 

necessàries per evitar els contactes dins dels quiròfans. El procediment  més 

important en el control de la infecció és el rentat de mans abans i després 

d'examinar o procedir a la manipulació dels malalts.

3. Tipus d’esterilització

- Depenent de la temperatura i el temps al que sotmetem unmaterial a 

tractament tèrmic, aconseguirem inactivació parcial de la població microbiana 



(és a dir, queda una fracció de cèl·lules viables) o bé esterilització (=inactivació 

total).

- En general, entenem per esterilització tot tractament d'un material amb un 

agent físic (com la calor, que ens ocupa en aquest moment) o químic que 

implica l'eliminació de tota forma de vida en ell. Una vegada estèril, el material 

segueix estèril indefinidament en un compartiment estanc, segellat i lliure del 

contacte amb microorganismes de l'ambient exterior.

- La inactivació parcial o l'esterilització es poden aconseguir per calor humida 

o per calor seca.

- La inactivació (total o parcial) per calor es deu a la desnaturalització de 

proteïnes i a la fusió de lípids de membrana, a causa que es trenquen molts 

enllaços febles, sobretot els ponts d'hidrogen entre grups -C=O i H2-N-. 

Aquests enllaços es trenquen més fàcilment per calor humida (en atmosfera 

saturada de vapor d'aigua), a causa que les molècules d'aigua poden desplaçar

als ponts d'hidrogen.

3.1 CALOR HUMIDA:

- Autoclau: És un aparell que permet escalfar mostres per calor humida a 

temperatures

superiors a les d'ebullició de l'aigua (sense que aquesta bulli), a causa que el 

tractament s'efectua en un compartiment estanc saturat amb vapor d'aigua i a 

pressions superiors a l'atmosfèrica.

-  Els paràmetres d'esterilització solen ser: temperatura 121ºC i 10-15 min. Com

es pot deduir, aquests paràmetres vénen fixats per la resistència de les 

espores, que són les formes de vida que més resistents.

- Aplicacions principals de la calor humida:

1. En la pràctica quotidiana del laboratori de microbiologia, en l'esterilització de 

medis

de cultiu i solucions.

2. En l'esterilització de material quirúrgic.



3. En l'esterilització o inactivació parcial, en les indústries alimentàries 

(conserves, llet i derivats).

4.2 CALOR SECA:

- Necessita majors temps i temperatures.

- Aplicacions:

- Forn Pasteur ( 160º C durant 1 hora): per esterilitzar material : vidre, 

instrumental, olis...

 - Flamejat

- Incineració

5 Altres mètodes d’esterilització

FILTRACIÓ:

Aplicable a l'esterilització de líquids i gasos: olis, pomades, solucions 

d'antibiòtics,

vitamines, etc. Mai per esterilitzar material sòlid com vidre o metall.

Pot efectuar-se mitjançant pressió o aspiració. En l'actualitat s'utilitzen 

membranes

filtrants amb una grandària de porus determinat. No permeten la filtració de 

virus.

6 ANNEX: Informació i imatges complementàries per entendre millor les

explicacions teòriques.

- L’autoclau. Esterilització per calor humit.

L’autoclau és un instrument habitual en els laboratoris de cultiu in vitro. En 

essència, un autoclau (Figura 1) és un recipient en el qual s'aconsegueix 



exposar el material a esterilitzar a temperatures superiors a la d'ebullició de 

l'aigua, gràcies a un augment de la pressió.

FUNCIONAMENT

El procés complet d'esterilització en un autoclau es compon de diferents fases:

• FASE DE PURGAT. A mesura que la resistència escalfa l'aigua del fons del 

calderí, es va produint vapor que desplaça l'aire, fent-ho sortir per la vàlvula de 

purgat que està oberta. Aquesta fase acaba quan s'aconsegueix la temperatura

d'esterilització.

• FASE D'ESTERILITZACIÓ. Una vegada tancada la vàlvula de purgat i 

aconseguida la temperatura d'esterilització prèviament seleccionada s'inicia el 

procés d'esterilització.

• FASE DE DESCÀRREGA. Acabat el procés d'esterilització, deixa de 

funcionar la resistència calefactora, amb el que deixa de produir-se vapor i la 

pressió i temperatura del calderí comencen a baixar a poc a poc.

Cal tenir en compte algunes normes per a una correcta esterilització del 

material:

• Perquè l'esterilització de medis de cultiu o material divers sigui eficaç, la 

temperatura i el temps seleccionats han d’aconseguir-se en tot el líquid.

• Els recipients amb tancament hermètic han de ser introduïts en l'autoclau 

sense tancar totalment el tap, per facilitar l'entrada del vapor durant el procés. 

En buidar l'autoclau després de l'esterilització procedirem a tancar totalment 

aquests recipients.

• Cal tenir en compte que algunes substàncies químiques són termolàbils a les

temperatures d'esterilització amb autoclau. En aquests casos cal utilitzar altres 

sistemes d'esterilització, com el filtrat.

CALOR SECA:



Forn Pasteur ( 160º C durant 1 hora): per esterilitzar material : vidre, 

instrumental, olis...

Flamejat: Mitjançant encenedor bunsen (ex. per l’esterilització de la nansa de 

platí o

nicrom que s’utilitza per sembrar un microorganisme. Quan es posa en 

contacte amb la flama i està al roig viu, es considera que aquesta està estèril).

Filtració (per líquids o gasos, mai per l’esterilització de vidre o

instruments metàl.lics. 
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UNITAT 9: ALTRES

1. Fongs  

- Són microorganismes eucariotes que tenen membrana nuclear, i al nucli 

trobem el DNA.

- Tenen l’esterol com a component lipídic

- Tenen membrana externa i una paret de quitina.

- Tractaments: antifúngics

1.1 Classificació dels fongs segons reproducció:

- Reprodueixen sexualment o asexualment

- Reprodueixen asexualment

o Reproducció sexual:

 Isogpenesi (entre 2 cèl· iguals)

 Anisogènesi (entre 2 cel diferents)

 Oogènesi ( ou i espermatozoide)

o Reproducció sexual;

 Genmasió (bipartició de la mateixa part amb la mateixa quantitat

de nucli )

 Espores (Ramificacions a les puntes on hi ha les espores i quan 

es desprenen donen lloc a cèl·lules)

1.2 Formes

- Fongs filamentosos   (exdermatofits) : formats per hifes(filaments) que quan 

s’agrupen s’anomenen micel·lis,

- Llevats   (candida africanis) : Tenen forma d’elipsis i es reprodueixen per 

gemmació. 

- Fongs dimorfics:    poden tenir 2 formes segons l’ambient on es trobi :

o Si estan al seu HABITAT(Tº ambient o 37º) : fongs filamentosos



o Si estan INFECTANT o al LABORATORI (Tº més altes): forma de 

llevats

1.3 Infeccions més destacades (micosis)

- Micosis Superficial – infeccions superficials- ungles, mucoses i pell (tinya)

- Micosis No Supercial- no comunes – micosis americana

- Micosis Sistèmica: quan passa a la sang

- Micosis Opotunistes: Aprofiten inmunodepressió o proximitat per afectar – 

normalment no son patògens pero si poden ho fan

- Fongs a les ungles: unicomicoses

2. Virus  

- Tamany més petit (10-300 nm= 300·10 a -9)

- Només tenen un àcid nucleic, és a dir, un únic material genètic:

o RNA: canvien molt, són poc estables – calen vacunes noves

o DNA: més estables, cambien menys (verol·la)

- Tenen una càpside per poder-se enganxar a la cèl·lula que infecten.

- Poden tenir embolcall (embolcallats) o no (nus)

- Necessiten del metabolisme de la cèl·lula que infecten perquè no en tenen de 

propi.

2.1 Replicació (reproducció) d’un virus

1. El virus es fixa a la cel·lula

2. Injecta el seu material genètic i l’infecta

3. Aprofita el mat. De la cel·lula per replicar el seu propi material genètic

4. Crea per una altra banda les càpsides 

5. Uneix les càpsides amb les cues

6. LISIS de la cèl·lula, alliberació del virus perquè aquesta es trenca.



3. Residus  

- Fins 1992 els hospitals de Catalunya tots els residus sanitaris s’incineraven 

perquè eren considerats “residus de risc”

- A partir de 1992, des del Departament de Sanitat de la Generalitat, va treballar 

per la segregació de residus, un nou sistema que respongués a les demandes 

d’ecologistes que denunciaven que amb la crema de residus s’estava 

contaminant el medi ambient. El sistema que es va pendre com a referència va 

ser el dels Alemanys (un sistema que ajudava a la recuperació del medi 

ambient)

- El programa es va dur a terme des de l’Hospital de Bellvitge, amb dos objectius

principals:

o Evitar accidents del personal que el manipula (dins de l’hospital i dels 

que els manipulen fora)

o Recuperació de medi ambient.

- Els residus es van classificar en :

o GRUP 1- RESIDUS MUNICIPALS: 

 Material no sanitari, igual que el que podem trobar a casa.

 Va en una bossa negre sense cap característica especial.

o GRUP 2- RESIDUS SANITARI NO ESPECÍFICS

 Sondes, bosses, residus de cures, material caducat, guants, 

xeringues sense agulles, filtres de diàlisis... NO LÍQUIDS

 Va en una bossa de color groc amb un etiquetatge que indica 

que es del grup dos i és més gruixuda per evitar que es trenqui.

o GRUP 3- RESIDU SANITARI ESPECÍFIC O DE RISC

 Hemoderivats, cultius laboratori, objectes puntants o tallants, 

agulles amb xeringa, residus anatomics sólids, vacunes vivies, 

redos, pleurovacs i tot el que estigui relacionat amb la via 

respiratoria d’un malalt per tuberculosis pulmonar. NO PARTS 

ANATOMIQUES QUE ES PUGUIN RECONEIXER.

 Recipient amb un anagrama de biperillositat, son inperforables i 

un cop tancats no es poden tornar a obir. 

 Es recomana omplir-lo fins a ¾ parts , mai sencer, i que estigui 

col·locat a una altura inferior a la dels ulls.

 Aquest material no s’incinera sinó que s’esterilitza.



o GRUP 4- RESIDU CITOSTATIC

 Medicaments antineoplàstics, medicaments antivírics, material 

emprat en l’administració d’aquest tractament, residus anatòmics

conservats en formol durant 5 anys abans de la seva eliminació.

 Universal i obligatori: anagrama de bioperillositat, recipient de 

color blau i tapa negra.

o MEDICAMENTS CADUCATS: no van a cap grup, sino que es recullen 

en una bossa i es porten a la farmàcia.

o RESIDUS RADIOACTIUS: s’emporten a nivell nacional l’empresa 

ENRESA que recull pels hospitals i s’enterren en cementiris nuclears o 

en el mar. Poden ser que sigui material infecciós i radiactiu, llavors 1º 

s’sterilitza i després rep el tractament per radioactivitat.

o RESIDUS QUÍMICS: es gestionen apart, generalment en àrees 

assistencials no hi ha residus químics, sí en laboratoris( recogeix en 

envasos i s’envien a una empresa que s’encarrega d’ells)

4. Recollida Selectiva   

- Globalment, fruit del sistema i de la depuradora fa que tots els residus del baix 

Llobregat siguin depurats abans d’anar al mar.

- Classificació:

o Vidre

o Paper: de 1º mà, ni paper de cartes, ni de diaris, ni paper reciclat

o Cartó: A partir d’altre cartó o de paper de 2º mà

o Barres tensiòmetres de mercuri – des de 2004 termòmetres digitals.

o Radiografies en base digital

o Piles

5. Si patim una accident

1. Fer que ragi més sang i que passar aigua abundant per sobre

2. Rentat de mans amb un antisèptic

3. Notificar-ho perquè hi hagi un seguiment i quedi constància.


