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1. INTRODUCCIÓ 

Em dic Arnau Murcia Pujol i soc estudiant de 2n de Batxillerat a l’Institut Francesc Ribalta de 

Solsona, on estic cursant el batxillerat científic. 

Un cop finalitzat el segon curs de Batxillerat, m’agradaria fer una carrera relacionada amb la 

pràctica esportiva o amb les ciències, i d’ aquí la relació amb el tema de la meva recerca.  

El meu treball es basarà en la ciència que estudia els microorganismes, la Microbiologia,  ja 

que la major part pràctica del treball tracta de fer mostrejos per desprès realitzar diferents 

cultius, poder observar el seu creixement i visualitzar les colònies i els diferents microbis amb 

el microscopi per intentar classificar-los en alguns grups genèrics. 

He triat aquest experiència perquè personalment m’interessa i em motiva molt el fet de fer 

experiments amb petits éssers com són el microorganismes, treballar amb éssers vius, 

observar al microscopi, i crec, que per mi serà una gran experiència la realització d’aquest 

treball per saber més coses sobre el món de la Microbiologia. 

Amb el meu treball de recerca vull comprovar la certesa de la meva hipòtesi que diu el 

següent:  

  Uns bons hàbits d’higiene, com rentar-se sovint les mans, són una manera 

eficaç d’evitar malalties causades per microorganismes, que podem trobar en 

utensilis i/o llocs que ens són molt quotidians. 

D’aquesta manera, podria saber de forma més precisa si podem contraure malalties només 

entrant en contacte amb llocs i utensilis que diàriament toquem inconscientment; i quina és la 

importància d’una bona higiene diària per evitar que aquests microorganismes arribin al 

interior del l’organisme.  

Per això, el meu treball consistirà en una recerca de llocs i objectes com el terra, la pell, la 

boca, etc. i fer un mostreig de cadascun, per poder recollir tots els microorganismes que 

puguem de cada superfície. Posteriorment, un cop tinguem totes les mostres, passarem a 

cultivar-los en unes condicions que afavoriran el seu creixement. 
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Quan ja haguem pogut observar el seu creixement durant un parell de dies, passarem a 

recollir les diferent mostres de cada medi de cultiu i posar-les en portaobjectes per després 

poder-les observar al microscopi. Amb el programa MOTIC que va juntament amb el 

microscopi prendrem fotos dels microorganismes que veure’m i intentarem classificar-los. 

En una segona tongada de cultius, comprovarem els efectes de productes antimicrobians, 

observant el nombre de microorganismes abans i desprès de posar les substàncies. 

 El meu treball està estructurat en 4 blocs: 

 Primer de tot, us introduiré al món de la Microbiologia: la seva història, en què es 

basa, les seves tècniques, etc., perquè us sigui més fàcil entendre el contingut del 

treball. Seguidament, veurem els diferents models que s’utilitzen per classificar els 

microorganismes, segons els dominis i en els seus regnes, també parlaré dels tipus 

de cèl·lules i de les seves característiques, de les seves funcions vitals, etc. A 

continuació, tractaré detalladament les infeccions bacterianes, les vies d’entrada, els 

efectes, etc. i com a part final tractaré els tema de detecció i observació, en el que és 

parla sobre la microscòpia i els seus tipus, sobre els procediments de fixació que 

s’utilitzen i també dels diferents mètodes de tincions que hi ha.  

 El segon bloc comença a la part d’aïllament i cultiu dels microorganismes, on 

explicaré les diferents classes de medis de cultiu existents i els varis mètodes que 

s’empren per la sembra a les plaques dels microorganismes. A la part final d’aquest 

punt també parlaré de l’esterilització tant amb agents físics com químics. En l’apartat 

de creixement bacterià veurem el creixement que es produeix a condicions normals i 

els efectes que causen sobre aquest els 

factors ambientals. La darrera part del bloc 

parla dels productes antimicrobians que 

hem utilitzat per inhibir el creixement dels 

microorganismes de les nostres plaques. 
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 En aquest bloc us explicaré tot el disseny experimental seguit: com a part inicial 

parlaré sobre els objectes d’estudi dels quals he agafat les mostres per sembrar, 

posteriorment cultivar, etc., més avall hi ha els protocols, on es mostra l’objectiu de 

les pràctiques que he realitzat, el material que he utilitzat per fer-les i el procediment 

seguit. En aquest bloc us explicaré com he realitzat tot el disseny experimental, tan 

l’efectuat al laboratori del centre com el fet al laboratori de Microbiologia del Centre 

Tecnològic Forestal de Catalunya.  

 En el darrer bloc s’hi observen els resultats obtinguts a partir dels protocols, els que 

serveixen per parlar sobre la hipòtesi, corroborar-la o desmentir-la i per acabar les 

conclusions que extraure també dels resultats. 
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2. EL MÓN DELS MICROORGANISMES 

2.1. Història 

Es data com a inici de la Microbiologia, el primer cop que es van poder observar els 

microorganismes, al segle XVII a Holanda, quan Anton Van Leeuwenhoek va inventar les 

primeres lupes. Leeuwenhoek mentre treballava com a comerciant de teles, va construir 

unes lupes de bona qualitat, les millors del moment. Les lupes que va crear podien ampliar 

fins a tres-centes vegades el que volia observar, i amb les mateixes va buscar i va trobar els 

primers microorganismes. A través de aquelles lents, es podien observar amb claredat els 

microorganismes i va ser llavors quan ell mateix va fer les primeres descripcions de formes 

bacterianes. Trobareu més experiències de Leeuwenhoek a l’annex 1.  

En aquell temps el treball de molts laboratoris encara anava dirigit a la teoria de la generació 

espontània, que deia que els microorganismes apareixien a causa d’una sèrie de condicions 

que els eren favorables. Aquesta teoria va ser atribuïda per primer com a Aristòtil i 

posteriorment a Galileu. 

A la primera meitat del segles XIX, Luis Pasteur, conegut com el pare de la Microbiologia, 

es dedicà a l’organització més concreta dels microorganismes. Pasteur és molt conegut per 

realitzar un experiment que va servir per demostrar que els microorganismes procedeixen 

d’organismes igual a ells i per demostrar, també, que aquests microorganismes són els 

causants de transformar i deteriorar els aliments. Algunes de les experiències de Pasteur les 

podreu trobar a l’annex 1. 

Llavors, a la segona meitat del segle XIX, uns científics alemanys, amb Robert Koch al 

capdavant, van establir les bases de la manera de fer els cultius, de com realitzar 

l’observació i la tinció dels microorganismes i també van ensenyar mètodes i tècniques per 

poder observar en colònies aïllades. Amb aquestes bases i una sèrie d’experiments, van 

determinar que algunes malalties estaven causades per certs microorganismes. A les 

malalties causades per aquests microorganismes les van anomenar “malalties infeccioses”. 
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Els anys següents, des de finals del segle XIX fins als anys 30, va ser una època en que es 

va avançar molt, es va fer una extensa recerca sobre molts microorganismes, especialment 

microorganismes que transformaven els aliments i que causaven malalties.  

Uns anys més tard, a Russia, Dimitri Iwanowsky va demostrar que hi havia formes no visibles 

de microorganismes, ell n’aïlla una i per primera vegada es coneixen un virus (THV). 

Entre els anys 1927-1929, Alexander Fleming, fa un descobriment que el convertiria en un 

dels personatges més importants dins la medicina 

moderna, va descobrir la penicil·lina, que és una 

molècula produïda per un fong, el Pennicillium 

notatum, i és mundialment coneguda per ser el 

primer antibiòtic utilitzat. A partir d’aquest moment 

comença l’era antibiòtica. Trobareu informació 

sobre l’experiència de Fleming a l’annex 1. 

Des d’aquest punt fins a finals dels segle XX i principis del XXI, hi ha molts avenços en 

aquest camp. En mig de la Segona Guerra Mundial, un investigadors demostren que l’ADN 

és la molècula genètica, uns anys més tard, a la dècada dels seixanta, es descobreixen els 

bacteris que sobreviuen a temperatures elevades, els Termòfils, i també els enzims de 

restricció. Als anys setanta es produeix la primera seqüència de l’ADN. A finals de segle i 

principi del següent es treballa majoritàriament amb els genomes de microorganismes i altres 

éssers, fins que finalment s’aconsegueix seqüencià tot el genoma humà.  

 

2.2. Grups de microorganismes 

Els éssers vius es poden classificar de diferents maneres, però en aquest camp se sol 

utilitzar el sistema dels tres dominis. Aquest sistema és un model de classificació basat en 

l'estructura dels lípids de les membranes, la diferència dels ARN ribosòmic de cada cèl·lula i 

també amb la sensibilitat davant el antibiòtics.  

 



                                                                                                      Més higiene, menys malalties infeccioses?                  

                                                                                                         Arnau Murcia Pujol 

  

Página 8 

 

  

Els tres dominis són Archea que engloba les arqueobactèries, el Bactèria, que inclou les 

bactèries i l'Eukarya, del que formen part el organismes amb cèl·lula eucariota. Trobareu 

informació sobre l’arbre de la vida dels dominis a l’annex 2. 

DOMINI ORGANISMES CARACTERÍSTIQUES 

 

Archea 

Inclou microorganismes 

unicel·lulars procariotes. 

 Termòfils i Hipertermòfils: 

són els bacteris que 

sobreviuen a unes 

temperatures molt 

elevades, els Termòfils  

superiors a 60ºC i els 

Hipertermòfils superiors a 

80ºC. 

 Hal·lòfils: Són els bacteris 

que tenen tolerància a les 

elevades concentracions 

salines. 

 Metanogènics: Són els 

bacteris responsables de 

la formació del metà i 

responsables d’eliminar 

certs productes del medi. 

 A diferencia dels dos altres 

dominis, tenen la membrana 

formada per cadenes de 

carbonis. 

 La seva paret cel·lular no 

conté peptidoglicans. 

 Els Archea no són sensibles 

a alguns antibiòtics que 

afecten als Bactèria, pel 

contrari si que ho són a 

alguns que afecten als 

Eukarya. 

 L’ARN ribosòmic i el de 

transferència és molt 

diferent dels Bactèria i 

Eukarya. 

 

Bactèria 

Inclou microorganismes 

unicel·lulars procariotes. 

 Cianobacteris 

 La seva membrana està 

composta per cadenes 

sense ramificacions de 

carbonis. 
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 Bacteris Gram Positiu 

 Bacteris Gram Negatiu 

 Micoplasmes 

 

 Conté peptidoglicans a la 

paret cel•lular (excepte els 

micoplasmes que no tenen 

paret cel·lular)  

 Són sensibles al antibiòtics 

tradicionals. 

 Tenen l’ARN ribosòmic i el 

de transferència diferent 

dels altres dos dominis. 

 

Eukarya 

Inclou tots els organismes amb 

estructura eucariota 

 Fongs 

 Plantes 

 Animals 

 

 Al englobar les cèl·lules 

eucariotes podem dir que 

tenen nucli. 

 Tenen la membrana 

formada per cadenes de 

carboni sense ramificacions. 

 Només alguns dels 

organismes d’aquest domini 

tenen paret cel·lular, les 

plantes. 

 No tenen sensibilitat als 

antibiòtics tradicionals. 

 El seu ARN també és 

diferent dels altres dos 

dominis. 
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Podríem dir que la majoria dels microorganismes es classifiquen en regnes, el regnes de les 

Moneres, els dels Protoctist, el dels Fongs i el Virus, que no són considerat un regne per no 

ser éssers vius, però els hem de nombrar també. En aquest grup es diferencien pel tipus de 

microorganismes que engloben, tant poden ser unicel•lulars com pluricel•lulars (no 

considerats microorganismes però estan dins d’un regne), tant procariotes com eucariotes, 

etc.  

A continuació, podreu trobar una taula amb les característiques principals de cadascun dels 

regnes i éssers que formen part del grup dels microorganismes. 

  
CARACTERÍSTIQUES 

REGNE MONERES  
 

Aquest regne el formen microorganismes amb 

organització cel•lular procariota, i els podem trobar 

pràcticament a tot arreu, tant en llocs freds, com els 

Pols, com en llocs calents, com les fonts termals.  

 Els Bacteris: Són heteròtrofs, s’alimenten de 

matèria orgànica ja elaborada. 

 Els Cianobacteris: Són autòtrofs, es 

produeixen la matèria que necessiten.  

La reproducció dels dos grups era asexual per 

bipartició. 

REGNE PROTOCTISTS 
 

És el regne format pels eucariotes més primitius i 

inclou una gran diversitat de formes de vida: 

organismes heteròtrofs i autòtrofs, unicel·lulars i 

pluricel·lular, mòbil i immòbils, etc. Amb això podem 

deduir que no tots els protoctists són microorganismes. 

Entre els microorganismes d’aquest regne trobem: 

 Els Protozous: Organismes eucariotes 

unicel·lulars heteròtrofs. 

 Les Algues microscòpiques: Organismes 

eucariotes unicel·lulars autòtrofs. 
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REGNE DELS FONGS 

 

Aquest regne el formen organismes tant unicel·lulars 

com pluricel·lulars, per tant hi ha fongs que no són 

microorganismes. 

Els fongs tenen una sèrie de característiques que els 

defineixen: 

 No tenen formes definides. 

 Són eucariotes 

 Es poden reproduir tant de forma sexual com 

asexual. 

 Són heteròtrofs, s’alimenten de matèria 

orgànica, i per això no fan la fotosíntesi.  

 La seva paret cel·lular no és de cel·lulosa sinó 

de quitina. 

VIRUS Els virus no són considerats éssers vius ja que no 

s’alimenten, no es relacionen i no es reprodueixen per 

si sols, dic per si sols, perquè si entren en qualsevol 

organismes i infecten les seves cèl·lules llavors es 

reprodueixen amb facilitat. La cèl·lula a la qual entre 

s’anomena cèl·lula hoste. 

Els virus són molt petits i només poden veure’s al 

microscopi electrònic. Tenen un estructura molt senzilla, 

formada per dues parts principals: 

 Material genètic: L’ADN o l’ARN (mai els dos 

junts), que determina les 

característiques del virus. 

 Cobertura protectora: L’ADN o l’ARN es troba 

protegit per una coberta feta de 

proteïnes anomenada càpsida, que a 

més de protegir el material genètic 

s’encarrega d’unir-se a la cèl·lula 

hoste. 

Els virus tenen formes molt variades i molt diferents. 
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2.3. Característiques estructurals 

Tot seguit parlarem de les peculiaritats estructurals de les cèl·lules, les seves parts més 

importants que les solen caracteritzar, els dos tipus de cèl·lules que podem trobar, els 

orgànuls que conté cadascuna al seu interior, etc. 

La cèl•lula, primer de tot és la unitat vital dels éssers vius, poder viure sense cèl•lules és 

difinitivament impossible ja que les cèl•lules a part de ser la unitat vital, també és la unitat 

morfològica, i els conjunts de cèl•lules formen els teixits, sistemes, i finalment formen tot 

l’organisme. La característica perquè es dona tant importància a la cèl•lula és que és la part 

més petita que conte tots els mecanismes bioquímics per poder mantenir-se en vida, 

altrament dit com la part més petita que pot realitzar les tres funcions vitals: reproducció, 

nutrició i relació. Per últim la cèl•lula és la unitat genètica, és diu que tota cèl•lula prové d’una 

altra cèl•lula ja existent.  

Existeixen dos tipus diferents de cèl•lules, la cèl•lula procariota i la cèl•lula eucariota. 

Aquestes cèl•lules es distingeixen fàcilment ja que tenen algunes característiques que 

visualment amb microscopi ja es poden apreciar, com per exemple, una de les principals és 

la diferenciació d’un nucli cel·lular en les eucariotes a diferencia de les procariotes. Trobareu 

més dades referents a aquestes característiques a l’annex 3. 
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2.4. Funcions vitals dels microorganismes 

El microorganismes realitzen les funcions vitals bàsiques com la resta d’éssers vius que són: 

Reproducció, Nutrició i Relació. 

2.4.1. Reproducció  

Els bacteris, generalment, es reprodueixen per bipartició o divisió binària, és a dir, a partir 

d’una cèl·lula mare es formen dues cèl·lules 

idèntiques a la primera, i així successivament, les 

filles també es biparteixen i es segueix un cicle.   

En condicions favorables amb aquest cicle de 

creixement, d’un sol bacteri, a les poques hores, en 

poden sortir milers, i es parla d’un creixement 

exponencial. 

En la nostra part pràctica al laboratori, vam ser 

capaços d’enregistrar en vídeo la reproducció dels 

bacteris que havíem extret de les nostres plaques de cultiu. En el vídeo s’observa com en un 

principi hi ha poc bacteris i en pocs segons n’apareixen una gran quantitat. La bipartició en 

si, no la podem apreciar clarament ja que es realitza a una velocitat tant ràpida que el nostre 

ull no es capaç de distingir-la. 

 

2.4.2. Nutrició i Relació dels bacteris  

Els bacteris, quan s'alimenten, ho fan de diferents maneres:  

 Uns fan la fotosíntesi i fabriquen el seu propi aliment, com els cianobacteris. 

 Uns altres són paràsits d'uns altres organismes als que perjudiquen 

 I també hi ha sapròfit que s'alimenten de matèria orgànica.  



                                                                                                      Més higiene, menys malalties infeccioses?                  

                                                                                                         Arnau Murcia Pujol 

  
Página 
14 

 

  

Quan s'alimenten, els bacteris poden produir diferents efectes, uns beneficiosos i uns 

perjudicials a la resta d’éssers vius. 

 Els beneficis que ens aporten els bacteris sapròfits són molt importants: transformen 

la matèria orgànica en sals minerals, formen l'humus del sòl, fabriquen el petroli a 

partir de restes orgàniques, ens ajuden a digerir alguns aliments dins el tracte 

intestinal i realitzen alguns processos necessaris per la transformació de certs 

aliments en la indústria alimentaria (Fabricació formatge, iogurt, cervesa, etc.). 

 Els perjudicials són els bacteris patògens causants de malalties, com la càries, 

l'apendicitis, tuberculosi, gangrena, còlera, la lepra, etc. El nostre cos els combat amb 

l’ajuda del sistema immunitari i l’administració d’antimicrobians. 

 

2.5. Infeccions microbianes 

Aquest apartat és molt important dins el meu treball ja que la hipòtesi en la que es basa el 

treball parla principalment de les malalties causades per microorganismes que podem trobar 

a tot arreu. Per tant, aquest punt és molt detallat, i això ens permet conèixer perfectament el 

que són les infeccions microbianes, perquè i com es produeixen, qui o que produeix 

aquestes malalties, on solen aparèixer i quins efectes produeixen en l'organisme.  

La majoria de les malalties humanes són causades per bacteris, fongs i virus, ja que aquests 

actuen com a patògens de tots els éssers vius. Per provocar una malaltia, aquests 

microorganismes han de tenir accés al cos, per qualsevol via, i si no tenim una bona higiene, 

els serà senzill arribar-hi ja que aquests microorganismes patògens els trobem a tot arreu, a 

l’aire, a la terra i també a l’aigua. 

No tots els bacteris que tenim al nostres cos són perjudicials sinó el contrari, sense ells la 

nostra supervivència no seria possible. Hi ha bacteris que ajuden a digerir el menjar, altres 

destrueixen cèl·lules que causen malalties i uns altres també proporcionen vitamines a 

l’organisme.  
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No obstant això, els microorganismes que poden provocar malalties són perillosos ja que es 

reprodueixen molt ràpid a l’interior del cos. Aquests microbis patògens emeten substàncies 

químiques, les toxines, que poden danyar els teixits i emmalaltir l’organisme. 

El diagnòstic de les infeccions pot ser difícil ja que els signes i símptomes específics són poc 

freqüents. Si es sospita d’una infecció, fer els cultius de sang, d’orina, etc. són generalment 

el primer pas, però les radiografies de tòrax i anàlisi dels excrements també poden ajudar-hi. 

El líquid cefaloraquidi pot ser provat per assegurar que no hi ha infecció en el cervell. 

En els nens la presència de cianosi, respiració ràpida, mala perfusió perifèrica, erupció 

petequial, augment de la temperatura vital del cos (febre), etc. provoca malalties infeccioses 

més  perjudicials que en els adults.  

Alguns símptomes que poden indicar infecció serien: 

 Fatiga extrema, que pot ser permanent per més de 2-3 mesos 

 Pèrdua de pes constant 

 La febre molt baixa o amb pics 

 Suors de nit i calfreds 

 Mal de cap, o dolor en general a tot el cos.  

Moltes infeccions bacterianes es poden tractar amb èxit amb els antibiòtics apropiats, encara 

que amb el temps, les soques resistents als antibiòtics, estan començant a sorgir.  

Les vacunes, una bona higiene de mans i de la resta del cos, i els medicaments, ens ajuden 

a prevenir aquestes infeccions. 

El sistema per excel·lència per combatre les malalties infeccioses és el sistema immunitari. 

Aquest sistema és considerat com la capacitat de cos humà per defensar-se dels agents 

invasors, com bacteris, virus, toxines i teixits estranys. Els diferents invasors tenen unes  

substàncies altrament dites antígens, i són les que el cos reconeix com estranyes i això 

provoca una resposta del sistema immunitari. 
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Podem definir dues classes d’immunitat segons si van dirigits a un patogen determinat o si 

actuen contra tot el que es troben per davant. Parlem d’immunitat inespecífica i específica. 

I. La immunitat inespecífica, es diu així perquè no depèn del tipus d’antigen al que 

ataca i es produeix quan els bacteris aconsegueixen travessar la barrera exterior. La 

duen a terme el leucòcits que es troben a les cèl•lules sanguínies amb capacitat 

fagocitaria, com alguns granulòcits (neutròfils, eosinòfils i basòfils) i agranulòcits 

(monòcits, macròfags, limfòcits B i T, i cèl·lules plasmàtiques). 

Els leucòcits més importants dins la immunitat especifica són els Neutròfils, que són 

els més abundants a la sang, tenen una funció fagocitària i surten dels capil·lars 

sanguinis i passen als teixits afectats, i els Monòcits que són les cèl·lules sanguínies 

que tenen més capacitat fagocitària, i també surten dels capil·lars i passen al teixits 

afectats. El procés que realitzen aquests leucòcits per arribar al teixit amb la lesió és 

diu diapedesi. 

La immunitat inespecífica suposa un fre inicial ja que en ocasions no aconsegueix 

aturar la infecció.  

II. La immunitat especifica és la que es basa en la detecció de l’agent invasor que ha 

atacat el cos i s’activa quan la immunitat 

inespecífica no és suficient. Aquesta immunitat la 

duu a terme un tipus de leucòcit, els limfòcits T i 

B, que tenen uns detectors a la seva membrana 

plasmàtica que localitzen una part de la 

superfície del bacteri invasor i s’hi uneixen. Un 

cop units, els limfòcits reben un estímul i 

s’activen i és llavors quan comença els procés 

d’immunitat especifica.  

Els anticossos i els receptors estan molt 

relacionats amb els limfòcits B i T i són els 

capaços d’identificar i neutralitzar els patògens. 
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Els limfòcits B són els que maduren a la medul·la òssia i en activar-se es transformen 

en cèl·lules plasmàtiques que secreten anticossos contra els bacteris invasors. Els 

limfòcits T són els que maduren al timus, aquests es reprodueixen ràpidament i són 

capaços de reconèixer determinats antígens ja que presenten receptors. També 

s’especialitzen en desencadenar la resposta contra els agents patògens i matar les 

cèl·lules infectades per aquest determinats antígens.  

La resposta especifica té un període d’activació més llarg que la resposta 

inespecífica, anomenat incubació i com hem explicat anteriorment es basa en 

l’activació dels processos del sistema immunitari contra un antigen determinat. 

Aquesta resposta té dues característiques que són: 

 Especificitat: és l’atac de forma exclusiva contra un bacteri invasor determinat. 

 Memòria: és la capacitat de conservar la informació concreta del cada infecció 

passada, i això és essencial perquè la posterior infecció contra el mateix 

antigen sigui molts més ràpida i eficaç. Aquesta rapidesa es produeix perquè 

els anticossos i les cèl·lules que ataquen ja estan preparats. Aquesta 

característica comença un cop la infecció ha estat ja superada, llavors és quan 

una part dels limfòcits B es transformen en les cèl·lules de memòria. Aquestes 

cèl·lules juntament amb els anticossos es queden a la sang durant anys. Quan 

això es produeix es diu que la persona ha estat immunitzada conta la malaltia. 

Durant la realització del treball va succeir un fet que està relacionat amb el contingut del 

treball. Una infecció pel bacteri Escherichia coli en uns productes alimentaris, entre ells el 

cogombre, van provocar una crisi sanitària a Alemanya que va causar una quarantena de 

morts i més de 4.000 afectats. Considero interessant parlar sobre aquest fet en aquest 

apartat no tan sòls per que hagi passat recentment i sigui causat per un bacteri patogen de 

malalties com és l’Escherichia coli, sinó perquè s’observi també la gran importància que té 

una bona higiene, tant sigui nostra, com en aquest cas dels aliments, perquè si els 

cogombres i els altres productes haguessin estat netejats exhaustivament a priori, els efectes 

del bacteri no haguessin estat tant desastrosos a nivell sanitari i les conseqüències 

econòmiques es podrien haver evitat. Trobareu més informació sobre aquest fet a l’article de 

l’annex 4. 
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3. DETECCIÓ I OBSERVACIÓ DE 

MICROBIS 

Per detectar els microorganismes tenim diferents mètodes, el recompte de microorganismes 

visibles totals, els mètodes físics i els mètodes químics de detecció, mètodes immunològics, 

observacions de superfícies, etc. 

Nosaltres hem utilitzat el recompte en 

placa a ull nu de les colònies que hi eren 

presents. 

Per observar els microorganismes amb 

detall, s’utilitza el microscopi, ja que són 

tant petits que s’han d’ampliar moltes 

vegades per poder observar-los. Veient-

los al microscopi els podem classificar 

per les diferents mides i formes que els 

caracteritzen. 

 

3.1. Morfologia dels microorganismes: 

Els microorganismes tenen unes mides i formes molt diferents depenent dels tipus de microbi 

que són (bacteris, fongs, protoctists i virus). 

Mida 

El microorganismes tot i ser tant petits que no els podem veure a ull nu, i ens semblin iguals 

de minúsculs, tenen mides molt diferents. Per observar-los s’ha de treballar amb el 

microscopi òptic com a mínim ja que l’ull humà té el límit de visió a 10^4m=100µm i la gran 

majoria té una grandària bastant inferior. 
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Podem diferenciar les mides de tres grans grups: 

 Microorganismes eucariotes: 30µm (majoria eucariotes entre 2 i 

200µm) 

 Microorganismes procariotes: Mides menors als eucariotes. Els 

Bacteris 1µm 

 Virus: Són molt més petits que qualsevol altre microorganismes, tenen 

una mida aproximada a 30 nm, i per això només poden observar-se 

amb microscòpia electrònica.   

Forma 

Els microorganismes tenen formes molt variades i diferents. Aquestes formes també varien 

depenent de si són fongs, bacteris, virus, etc. 

Trobem formes característiques de les quals se’n fan agrupacions més complexes: 

 Cocs: Són bacteris de forma esfèrica i se solen trobar junts. A partir dels cocs, 

trobem formacions que creen ells mateixos com els: 

o Diplococs: Són agrupacions de dos cocs. 

o Estreptococs: Són agrupacions de cocos formant cadenes. 

o Estafilococs: Són agrupacions de cocs de formes irregulars. 

o Sarcina: Són agrupacions de cocs amb formes regulars. 

                               

 Bacils: Són bacteris de forma allargada i recta, i solen trobar-se formant cadenes. 

o Vibrions: Són de forma de coma, allargada i corbada. 

o Espiroquetes: Són de forma helicoïdal, d’hèlix 
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o Peduncles: Microorganismes amb peduncles per adherir-se al substrat.  

o Bacteris filamentosos: Normalment van junts i formen micelis. Les agrupacions 

d’aquest bacteris formen cossos fructífer. 

 

 

3.2. Microscòpia 

Els microscopis són una part essencial de la microbiologia ja que aquests ens permeten 

veure els microorganismes el màxim gran 

possible per poder distingir-ne les parts, les 

característiques, i així poder-los classificar 

em diferents grups. D’aquesta manera 

podríem dir que la microbiologia sense els 

microscopis no existiria.  

En general els microscopis són aparells que 

ens permeten observar éssers vius que són 

massa petits per poder-los observar a 

simple vista.  
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Hi ha dos tipus de microscopis, el microscopi òptic i el microscopi electrònic, les dues 

microscòpies tenen grans diferencies entre elles, una de les principals és que en la 

microscòpia òptica s’utilitza fotons de llum per il·luminar la mostra i la microscòpia electrònica 

obté la il·luminació a partir dels electrons. Trobareu més informació sobre cada microscòpia 

a l’annex 5. 

 

3.3. Fixació i tinció 

La fixació i la tinció són dos processos que es tracten junts perquè tenen una relació molt 

directa, en una mostra primer es realitza la fixació i posteriorment, un cop fixada la mostra al 

portaobjectes, es passa al procés de tinció. 

3.3.1.  La fixació  

La fixació és un procés que s’utilitza per coagular el protoplasma de les cèl·lules. 

Habitualment es realitza en 

cèl·lules que han estat 

col·locades en els portaobjectes 

i que posteriorment seran 

tractades amb un agent fixador. 

El mètode de fixació més 

utilitzat és la fixació per calor, 

que tracta de passar la mostra 

per sobre una flama, extraient 

tota l’aigua i el líquid que la 

mateixa conté, però evitant que la mostra s’acabi cremant. Aquest és el mètode de fixació 

que he utilitzat en el laboratori. 

Altres mètodes de fixació poden ser amb substàncies químiques com el formaldehid, alguns 

àcids i els alcohol.  
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3.3.2.  Tincions 

Les tincions són tècniques d’ajuda de les microscòpies que serveixen per augmentar el 

contrast de la imatge dels microorganismes que s’observen al microscopi. 

Hi ha diferents classes de tincions segons el microorganismes o grups de microorganismes 

que vulguis trobar. Les classes de tincions que anteriorment he anomenat, es troben a 

l’annex 6. 

No he realitzat tincions durant el procés experimental del treball de recerca ja que no ens 

eren necessàries per donar resposta a la meva hipòtesi. 

 

 

4. AÏLLAMENT I CULTIU DE 

MICROORGANISMES 

Els microorganismes en els seus medis naturals, viuen en condicions relativament dures, 

poden viure tant en condicions molt fredes com molt calentes.  

L’aïllament de microorganismes és l’obtenció d’un microorganismes concrets, per exemple, 

d’una placa de cultiu, agafar una mostra d’una colònia pertanyent a un microorganismes 

concret i sembrar-lo en una altra placa per tenir-lo aïllat. 

El cultiu de microorganismes és la preservació dels microorganismes que volem en una 

placa amb un medi de cultiu que els permeti créixer i mantenir-se vius durant el temps 

necessari. Aquest medis poden ser diferents, no tant sols pels productes que els formen sinó 

també per l’objectiu a estudiar. 
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4.1. Tipus de medis i composició 

Tenim tres formes de classificació dels medis de cultiu segons diferents característiques com 

són la consistència que té el medi, la formulació i la utilitat. 

 

4.1.1. Medi segons la consistència 

 Líquid: Són els medis que 

pretenen un creixement massiu 

de microorganismes per poder 

mantenir els cultius o per fer 

proves determinades.  

 Sòlid : Són els medis que 

pretenen determinar la forma de 

creixement d`una colònia i fer el 

comptatge. TSA    

 

4.1.2. Medis segons la composició 

 Medi sintètic: És el medi el qual tots els seus components tenen definida la seva  

composició química. 

 Medi Complex: És el medi el qual alguns dels seus components no estan ben 

definits químicament. Fets a partir d’extractes de productes naturals o per hidròlisi 

parcial de proteïnes. 

 

 



                                                                                                      Més higiene, menys malalties infeccioses?                  

                                                                                                         Arnau Murcia Pujol 

  
Página 
24 

 

  

4.1.3 Medis segons les seves aplicacions 

 Medis diferencials: S’utilitza per reconèixer i diferenciar microorganismes. 

 Medis selectius: S’utilitza per fases de selecció, per poder triar uns certs 

microorganismes i no permetre el creixement de la resta. Poden ser :  

o Medis amb compostos inhibidors de creixement d’un o més grups 

microbians: Azida sòdica, Tel·lurit, Cristall violeta.    

o Medis amb antibiòtics inhibidors del creixement de certs grups 

microbians: Antibacterians i Antifúngics 

 Medis selectius i diferencials: S’utilitza per realitzar la fase de selecció i saber 

característiques dels microorganismes que creixen. 

 Medis d’enriquiment: S’utilitza per augmentar el creixement d’un cert grup de 

microorganismes. Normalment són medis líquids. 

Nosaltres hem fet servir un medi sòlid i diferencial, el TSA (Trypticaseina soja agar). En 

aquest apartat no l’explicarem perquè trobaran informació sobre ell en el disseny 

experimental. 

 

4.2. Mètodes de sembra 

Igual que en tot l’àmbit de la Microbiologia, les manipulacions de les plaques han de ser 

dutes a terme d’ una manera que impedeixi qualsevol tipus de contaminació de l’àrea de 

treball. La sembra de les mostres als medis s’hauria de realitzar en una àrea esterilitzada.  

En els sembrats en placa que vam realitzar, el primer cop, al laboratori dels centre escolar, 

vam crear l’àrea esterilitzada amb les flames dels bec bunsen, i al laboratori de Microbiologia 

del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya, vam utilitzar la campana esterilitzadora i les 

flames dels bec bunsen per mantenir les condicions d’esterilitat.   
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Hi ha diferents tipus de mètodes de sembra en medi sòlid, però només explicaré els utilitzats 

durant el procés experimental. 

o Sembra en ziga-zaga:  

 

 

  

 

o Sembra en escocès:  
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4.3. Esterilització   

L'esterilització és el procés que destrueix totes les formes de vida, tant de microorganismes 

patògens o no patògens, de qualsevol objecte o substància. 

L'esterilització la podem realitzar mitjançant agents físics i agents químics, i a continuació, els 

en mostrem alguns: 

Esterilització per Agents físics 

 La filtració: La filtració és un mètode d'esterilització exclusiu per a substàncies 

líquides, i consisteix a fer passar la substància a través d'unes membranes de 

porcellana, on s’hi queden tots els microorganismes retinguts, excepte els virus. 

 La Calor: Totes els microorganismes són susceptibles, en diferent grau, a l’acció de  

la calor. Aquesta calor els provoca una desnaturalització de les seves proteïnes i un 

desordre en la membrana. Aquesta efectivitat depèn de dos factors: La temperatura a 

que es sotmet la mostra, i el temps d’exposició a aquesta calor. 

La calor la podem utilitzar de diferents maneres per esterilitzar 

 El Flamejat: 

                En el flamejat s'utilitza la flama per eliminar els microorganismes, i serveix per 

esterilitzar estris resistents com tisores, bisturís, o en el meu cas nanses de 

Kolle. Jo feia servir el flamejat quan havia d’agafar les mostres de cada 

colònia de les plaques de cultiu. Amb la flama del bec bunsen esterilitzava la 

punta de la nansa de Kolle per evitar la contaminació d’unes mostres amb 

altres. 

 La Calor Humit: 

                 Aquesta calor no només desnaturalitza les proteïnes, sinó que també les 

coagula, efecte provocat per les molècules d’aigua i les molècules de vapor 

d’aigua. 
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                Un aparell que utilitza el calor humit és l’autoclau, aquest aparell és molt 

utilitzat en els laboratoris per esterilitzar cultius i solucions que no formin 

emulsions amb l’aigua. També és molt útil per esterilitzar totalment els 

materials tractats. 

                Durant el treball en el laboratori, tant en la fase feta a l’institut com en la 

realitzada a les instal·lacions del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya 

(CTFC) es va utilitzar una olla exprés i un autoclau per esterilitzar tot el 

material i destruir les mostres biològiques. 

 El Calor Sec: 

               Aquest calor asseca la cèl·lula, i s’utilitza per esterilitzar material quirúrgic. 

 

 Radiacions: En l’esterilització per les radiacions sempre s’utilitzen els raigs 

ultraviolats o els Raigs X o Y, depenent de l'objectiu que busquin. Els raigs ultraviolats 

esterilitzen de manera superficial i els Raigs X i Y esterilitzen de manera profunda. 

 

Esterilització per Agents químics: 

En els compostos químics podem trobar agents esterilitzants, desinfectants i antisèptics. 

L’efectivitat d’aquests agents depèn de les condicions en les que actuen, i són: 

o Concentració: Aquesta varia amb el tipus d’agent i del tipus de microorganisme, ja 

que una mateixa concentració de l’agent pot produir un efecte diferent en diferents 

microorganismes. 

o Temps d’exposició: Tots els microorganismes no són susceptibles a un agent de la 

mateixa manera. També podem dir, que no tots els microorganismes moren al mateix 

temps i per tant, els temps d’exposició ha de canviar depenent dels microorganismes. 
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o pH: Aquest afecta tant els microorganismes com els agents químics que hi puguin 

actuar. L’augment de pH,  incrementa la càrrega negativa de la paret cel·lular  dels 

microorganismes però això també pot fer variar la concentració de la població.  

Són nombroses les substàncies químiques que poden ésser emprades per a la destrucció 

dels microorganismes, entre les quals hi ha l'ozó, l'aigua oxigenada i els derivats clorats. 

 

En la part final del treball de recerca, vam intentar buscar si alguns agents químics com 

productes de neteja, colònies(alcohols), desodorants i els antibiòtics eren capaços d’inhibir el 

creixement dels microorganismes de les plaques. Vam dividir aquestes plaques de cultiu en 

quatre parts iguals, i a cada part vam posar-hi un producte antimicrobià diferent, i ho vam 

deixar 24 hores a l’estufa de cultius per veure el seu efecte, tal i com veure més explicat a l’ 

apartat del disseny experimental. 
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5. CREIXEMENT MICROBIÀ 

El creixement bacterià és la divisió d’un bacteri en dues cèl·lules, i aquesta divisió 

s’anomena, fissió binària. Si no es produeix cap mutació els bacteris fills són idèntics als 

pares. De cada bacteri se’n produeixen dos i així successivament, aquest creixement 

s’acostuma a dir que es un creixement exponencial i que en poc temps pots tenir unes 

colònies molt i molt nombroses. 

5.1. Influència dels factors ambientals 

Fins ara hem considerat que el creixement dels microbis és degut a la relació amb els 

nutrients del medi i amb les condicions òptimes, però en la part experimental, també s'han de 

tenir en compte els factors ambientals.  

Aquest factors ambientals són una sèrie d'agents, tant físics com químics, que poden alterar 

el creixement natural dels microorganismes. 

Com a conseqüència de la seva petita grandària i de la seva vida en general solitària, la 

cèl·lula procariota, pateix d'una manera molt més directa els canvis d'ambient que no pas les 

cèl·lules eucariotes. Els organismes unicel·lular han evolucionat creant un conjunt de 

sistemes d'adaptació per poder sobreviure a les diverses condicions ambientals a les que 

des de fa milers de milions d’anys s'han vist sotmeses. 

Els factors ambientals que més influeixen sobre els microorganismes són:  

1 Temperatura: La temperatura permet un creixement més ràpid, la temperatura 

òptima de creixement és d’uns 37º C aproximadament. 

2 pH: Com més àcida és una substància menys proliferen els microorganismes, també 

si una substància és molt bàsica els és difícil desenvolupar-se normalment, per tant, 

si el pH d'una substància és neutre, pels microorganismes és el medi adient i 

proliferen exponencialment. 
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3 Aigua: L'aigua amb els microorganismes actua d’una manera molt semblant a la que 

afecta a la resta d’éssers vius. Tots els microorganismes necessiten aigua per 

sobreviure, si n'hi ha escassetat, poden arribar a morir, i el mateix passa si n'hi ha un 

excés. 

4 Oxigen: Segons el seu tipus de metabolisme, necessitaran un grau d’aportació 

d’oxigen diferent. 

 

6. ELS ANTIMICROBIANS 

Els antimicrobians són substàncies químiques que tenen la capacitat d’inhibir el creixement 

d’alguns microorganismes i en ocasions també els poden destruir.  

La seva acció es produeix en baixes concentracions que no provoquen cap toxicitat en 

l’ésser humà. 

Considerem també antimicrobians totes les substàncies químiques que s’utilitzen per a la 

higiene, com els productes rentavaixelles, colònies, desodorants, que són els que hem 

utilitzat en el treball experimental. 

 

6.1. Antibiòtic  

Els antibiòtics són substàncies biològiques capaces d’inhibir el creixement d’altres 

microorganismes o fins i tot destruir-los. Un exemple d’ antibiòtic seria la penicil·lina 

descoberta per A. Fleming a partir de la floridura Pennicillium notatum. 

Els antibiòtics només són útils en les infeccions causades per bacteris, i la majoria de les 

malalties infeccioses que hi ha en la societat actual són causades per virus, i en aquests 

casos els antibiòtics no serveixen per res. 
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La ingesta excessiva o incorrecta d’antibiòtics pot provocar en primer lloc diarrees, nafres a  

la boca, erupcions a la pell, afectació vaginal, etc. tot 

depenent de la persona. Però en segon lloc fa que els 

antibiòtics que en un principi ens han d’ajuda a eliminar els 

bacteris, ja no produeixin l’efecte desitjat, és a dir,  aquests 

bacteris es tornen resistents a l’antibiòtic. 

Els antibiòtics els podem també classificar depenent quin 

sigui el seu punt d’actuació sobre el bacteri, uns actuen 

sobre la seva membrana i uns altres actuen en el processos 

de replicació de l’ADN. Els antibiòtics inhibeixen la formació 

de la paret cel•lular dels bacteris, i sense ella els bacteris són 

susceptibles als canvis de pressió i als diferents mètodes immunes del nostres cos. Segons 

on actuen els considerem: 

 Bacteriostàtics: els actuen en el creixement i la multiplicació de les cèl·lules. 

 Bactericides: els que provoquen la mort dels bacteris. 

Per fer aqueta funció els antibiòtics han de entrar en contacte amb el bacteri, per aquesta 

causa si prenem una quantitat insuficient d’antibiòtic els bacteris poden desenvolupar 

maneres per protegir-se del mateix. Llavors si alguna pròxima vagada utilitzem el mateix 

antibiòtic no tindrà eficàcia ja que s’hauran tornat resistents. 

També podem diferenciar els antibiòtics segons si actuen d’una manera més o menys 

especifica, i es parla de l’espectre bacterià. L’espectre bacterià és la quantitat de patògens 

que poden ser eliminats o inhibits en el seu creixement, per l’acció d’un agent antimicrobià. 

Un exemple seria la Penicil·lina que actua en un sector restringit, només en cocs gram 

positiu i gram negatiu i es diu que és d’espectre limitat. Altres es consideren d’espectre ampli 

si actuen sobre múltiples sectors, i per últim, els que actuen en una part molt limitada, que 

són considerats d’espectre selectiu. 
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6.2. Vacunes 

Les vacunes són considerades un medicament que ens dóna protecció contra futures 

infeccions. Aquestes s’obtenen a partir d’un microorganisme mort o atenuat, o a partir de 

fragments o productes creats pel microorganisme, i quan s’introdueix a l’organisme d’una 

persona sana (no infectada), fa que la persona produeixi defenses contra el microorganisme 

del qual esta creada la vacuna. Gràcies a això es prevé que si la persona en el futur entra en 

contacte amb el microorganisme contra el que ha estat vacunat, les defenses creades amb 

anterioritat al injectar la vacuna, el protegiran i no patirà la malaltia. 

La majoria de vacunes protegeixen d’una malaltia concreta, però també n’hi ha d’altres de 

combinades que protegeixen de més d’una malaltia, com és el cas de la vacuna triple vírica 

(xarampió, parotiditis i rubèola). 

Gràcies a les vacunes, s’han pogut eradicar moltes malalties infeccioses que fa uns anys 

produïen grans epidèmies i morts, com per exemple la verola. Altres malalties, com el 

xarampió o la poliomielitis, tot i que no s’han eradicat del tot n’hi ha molt pocs casos. 

 

 

7. ENTREVISTA A UNA MICROBIÒLOGA 

En aquest apartat parlaré de l’entrevista que vaig fer a l’Elisabeth Sancho, una microbiòloga, 

perquè m’ajudes a resoldre alguns dubtes que m’havien sorgit durant el treball, sobretot per 

conèixer com és i que s’hi fa, dia a dia, en un laboratori de Microbiologia. 

L’Elisabeth treballa en un laboratori de microbiologia diàriament i fa molt anys que realitza 

estudis i projectes relacionats amb la microbiologia i els microorganismes patògens. Per 

aquesta raó vaig creure convenient preguntar-li tots els dubtes, ja que era la persona que em 

podia ajudar amb més experiència en aquest camp. 
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En un principi, aquesta entrevista la vaig realitzar perquè pensàvem que no tindríem la 

possibilitat d’arribar a treballar en un laboratori de Microbiologia; així podíem saber com es 

treballa veritablement en un d’aquests laboratoris, com haguessin canviat els procediments 

que nosaltres vam fer al laboratori de l’Institut, el material que s’utilitza, etc. Per sort, vam 

aconseguir treballar en el laboratori de Microbiologia del Centre Tecnològic i Forestal de 

Catalunya (CTFC), i vaig poder entendre molt millor els que l’Elisabeth m’havia explicat, 

perquè quan ho pots experimentar és més clar. Per poder veure l’entrevista que vam 

realitzar, podeu mirar l’annex 7. 

 

 

8. DISSENY EXPERIMENTAL 

Aquest apartat és el fonament del meu treball, ja que sense la part de laboratori no hagués 

pogut donar resposta a la hipòtesi, i en general, el treball de recerca no tindria cap sentit. 

El treball té la seva base en la importància d’una bona higiene per evitar una gran varietat de 

malalties infeccioses amb les que podem estar en contacte fàcilment. 

Primer de tot, vaig pensar les zones de mostreig que s’havien d’analitzar, buscant 

majoritàriament superfícies o llocs que diàriament es toquen inconscientment i que 

segurament eren plenes de microorganismes, possibles patògens de malalties.  

Posteriorment, amb el material necessari vam recollir les mostres de cada superfície 

acuradament per evitar contaminacions. 

Per poder fer créixer els microorganismes que habitaven a les superfícies analitzades 

anteriorment, vam realitzar la sembra als medis que a priori havíem preparat i els vam deixar 

a temperatura adient per la seva proliferació en una estufa de cultiu. Un cop produït el 

creixement, els vam observar, i amb el resultat ja podíem donar resposta a una part de la 

hipòtesi, la que es refereix a la presencia de microbis a les superfícies analitzades. 
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Tot seguit, vam aplicar els antimicrobians per demostrar la part de la hipòtesi del treball que 

fa referència a que una bona higiene és necessària per evitar les malalties d’aquest 

microorganismes. Vam introduir en les plaques de cultiu diferents antimicrobians i els vam 

deixar una altra nit a una temperatura adient per proliferar. L’endemà vam observar l’efecte 

produït pels antimicrobians en el creixement del microbis per poder donar resposta a la 

hipòtesi experimental.   

A continuació, procedirem a l’explicació a fons de tot el procés que hem realitzat durant el 

transcurs del treball experimental. 

 

8.1. Objectes d’estudi 

Per poder iniciar el treball experimental, el primer que vam fer va ser pensar en les zones 

que volíem analitzar, i per això, foren escollits llocs i objectes que la gent freqüentment i esta 

en contacte.  

En la primera fase de l’ experiment, vam analitzar fins a catorze superfícies diferents, la gran 

majoria obtingudes a l’Institut, que van ser els diners, tant bitllets com monedes; els panys de 

les portes de llocs molt transitats (sala de professors); taula d’una aula del centre; el terra; 

bolígrafs; la boca; la pell; un encenedor; un mòbil; els ordinadors de la biblioteca (teclat i 

ratolí); els lavabos; el volant d’un cotxe, i per últim, el coll d’una ampolla de beguda. 

En la segona fase, realitzada al Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya (CTFC), vam 

analitzar un total de deu superfícies, les quals les vam obtenir del laboratori de Microbiologia. 

En aquesta part de l’experiment era més important veure l’ efecte dels antimicrobians que no 

pas observar el creixement, i per això, vam reduir el nombre de plaques de cultiu a realitzar.  
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8.2. Protocol de laboratori  

Una vegada anomenats els objectes d’estudi, passarem a parlar del treball seguit al 

laboratori. 

En la primera fase del experiment, preteníem fer créixer els microorganismes que fossin 

presents en els llocs i objectes dels que havíem obtingut les mostres per posteriorment 

poder-los observar al microscopi i així veure els diferents tipus de microorganismes. En la 

segona fase, objectiu va ser fer créixer el microorganismes obtingut dels diferents objectes 

d’estudi perquè quan la placa ja estigués suficientment poblada, introduir-hi diversos 

productes antimicrobians, i llavors, observar visualment i microscòpicament el seu efecte en 

el creixement.  

Per realitzar aquest experiment tant en el laboratori de l’institut com en el laboratori de 

microbiologia del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya (CTFC), vam utilitzar diferent 

material. Al disposar de millors instal·lacions al laboratori de microbiologia, els aparells 

utilitzats van ser els adequats, però al laboratori de l’institut vam fer servir aparells que 

produïen una acció similar. Tot seguit els mostrem el material utilitzat. 

 

 Al Laboratori de l`institut 

A l’Institut vam utilitzar dues substàncies per fer el medi, i són: Agar TSA i aigua destil·lada. 

Per realitzar el procediment vam emprar el material següent: 

 Olla exprés: per fer bullir el medi i esterilitzar-lo, que tenia la funció de l’autoclau. 

 Plaques de cultiu estèrils: per col•locar el medi i a posteriori sembrar-hi els 

microorganismes perquè creixin. 

 Becs bunsen: per esterilitzar les zones de treball. 

 Una iogurtera: per fer créixer els cultius, com a estufa de cultiu. 
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 Bastonets de cotó: per recollir les mostres. 

 Bosses de plàstic hermètiques: per guardar les mostres. 

 Nansa de Kolle: per la realització de les sembres. 

  Portaobjectes i cobreobjectes: per observar les mostres al microscopi. 

 Microscopi òptic MOTIC: per dur a terme les observacions dels diferents 

microorganismes de les mostres. 

 Guants 
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 Al Laboratori de Microbiologia del Centre Tecnològic Forestal 

de Catalunya 

Al laboratori, per fer el medi vam fer servir les mateixes substàncies que vam utilitzar a 

l’Institut, l’Agar TSA i l’aigua destil·lada. 

Per dur a terme el treball experimental vam utilitzar el següent material: 

 Autoclau Sterilclav-75: per esterilitzar el medi, elevant-lo a una temperatura de 120º 

durant 15 minuts. El medi obtingut està autoclavat. 

 La campana esterilitzadora: per crear una zona estèril on poder treballa amb les 

plaques i evitar contaminacions. 

 Plaques de cultiu estèrils: per col·locar el medi, i a posteriori sembrar-hi els 

microorganismes perquè creixin. 

 Bosses de plàstic hermètiques: per introduir-hi el bastonet just després d’haver 

obtingut la mostra. 

 Bastonets de cotó: per obtenir les mostres de cada superfície. 

 Nansa de Kolle: per la realització de les sembres. 

 Estufa de Cultiu: per propiciar el creixement del microorganismes a una temperatura 

d’uns 36º  

 Guants: 

 

Tot seguit, passarem ha explicar el procediment realitzat per dur a terme l’experiment. El 

procediment està separat en dues fases, les corresponents al laboratori de l’Institut i la del 

laboratori del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya (CTFC).                                   
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Procediment realitzat al laboratori de l’institut 

Primer de tot, just abans de començar la part que entrava dins l’experiment s’havia de rentar 

tot el material per esterilitzar-lo mínimament. Una de les millors maneres per fer-ho, i és la 

que vam utilitzar, és rentar-ho amb aigua i sabó. 

Posteriorment, vam passar a la preparació del medi de cultiu. Com diu el prospecte del medi 

de preparació, vam pesar els 40 grams de TSA (Trypticaseina soja agar) a la balança, un 

cop pesats els vam introduir a l'olla exprés juntament amb un litre d’aigua oxigenada. Amb 

una vareta de vidre ho vam barrejar fins que la dissolució va quedar homogeneïtzada, sense 

cap grumoll. Vam tancar a pressió l‘olla i la vam deixar escalfant durant 15 minuts, sabent 

que arriba a una temperatura aproximada de 130ºC, que és una temperatura per realitzar 

una esterilització òptima.  

Un cop transcorregut el temps, vam agafar l'olla exprés i vam omplir les plaques de cultiu 

amb el medi estèril, aquest procés el vam realitzar al costat de les flames dels becs bunsen 

per crear una zona estèril. En aquell moment, s’havia d'intentar que al col·locar el medi, no 

quedessin bombolles d’aire. Posteriorment, mentre recollíem les mostres vam deixar refredar 

el medi aproximadament unes tres hores perquè se solidifiqués.  

Entre totes les plaques en vam reservar una que serviria com a control, per saber si s'ha 

produït alguna contaminació durant la preparació del medi. Aquesta placa va romandre en 

les mateixes condicions de temperatura i davant dels mateixos efectes que les altres durant 

tot l'experiment. 

Després, vam procedir a fer els 

mostreigs, els quals van ser de llocs i 

objectes del centre o de superfícies 

molt quotidianes. Les mostres les 

vam recollir amb bastonets de cotó i 

posteriorment vam posar aquests 

bastonets dins les bosses hermètiques per mantenir-les mostres aïllades de l’exterior. 
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Un cop acabats els mostreigs vam realitzar el sembrat en placa, que consistia a agafar els 

bastonets amb la mostra dins una àrea estèril amb una flama, llavors, obríem la placa que 

corresponia amb la mostra, i passàvem el bastonet amb mostra molt suaument per sobre el 

medi en ziga-zaga. Hi així ho vam realitzar amb les 14 plaques restants, exceptuant el 

control que no li vam realitzar cap tipus de sembra. 

Totes les plaques ja sembrades les vam col·locar de la 

millor manera dins la iogurtera a una temperatura d'uns 

36º per afavorir el creixement dels microorganismes.   

A les 24 hores d'haver fet la sembra sobre les plaques, 

vam observar que en la majoria s’hi havia produït un 

creixement positiu, exceptuant el control, la placa dels bitllets i la de la pell. A posteriori, vam 

tornar a deixar les plaques dins la iogurtera perquè continues el creixement durant 24 hores 

més, i llavors, poder  realitzar l’observació microscòpica de les diferents mostres. 

Per realitzar aquesta observació vam fer la preparació de les mostres in-vivo de les diferents 

colònies que vam recollir de cadascuna de les plaques.  

Per realitzar la recollida de les diferents colònies vam utilitzar la nansa de Kolle, que abans 

de fer-la servir s’havia d’esterilitzar amb la flama. Un cop esterilitzada, amb la nansa vam 

agafar les mostres fregant suaument sobre les colònies, perquè si es feia una força 

excessiva es podia fer malbé el medi. La mostra  de la punta de la nansa, la vam situar sobre 

l'aigua destil·lada que havíem posat sobre el portaobjectes, i aleshores, vam tapar la mostra 

amb el cobreobjectes. Vam realitzar el mateix procediment amb totes les plaques menys 

amb la de control i la dels bitllets perquè 

no hi havia hagut creixement. 

Amb totes les mostres a mà, vam passar 

a utilitzar el microscopi òptic i ha realitzar 

les observacions de totes les mostres 

recollides.   
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Procediment realitzat al laboratori de microbiologia del Centre 

Tecnològic Forestal de Catalunya 

Com hem explicat en el procediment anterior, abans de començar s’havia de tenir tot el 

material de laboratoris esterilitzat.  

Primer de tot, vam realitzar la dissolució del medi TSA, però aquest cop ho vam esterilitzar 

en una autoclau de veritat.  

El funcionament de l’autoclau consistia en posar 

aigua destil·lada fins a un cert nivell que estava 

marcat al seu interior, i llavors, introduíem una 

cistella cilíndrica metàl·lica dins el dipòsit on hi 

havia l’aigua. Sobre aquesta cistella hi posàvem 

una galleda de xapa que contenia els dos pots 

de vidre on hi vam posar el medi. Els dos pots 

de vidre portaven una cinta a la part de tap, que 

s’anomena cinta d’autoclau i serveix per saber 

que la dissolució de l’interior del pot està 

autocalvada (esterilitzada).  Amb totes les peces 

al seu lloc vam tancar l’autoclau hermèticament, 

la vam engegar i la vam deixar que s'escalfés 

fins a 120ºC i un cop arribés a aquesta 

temperatura, s'hi havia d'estar 30 minuts.  

Mentre s'esterilitzava el medi, vam agafar la bossa de plaques estèrils, i vam engegar la 

campana esterilitzadora. La campana crea un ambient estèril en el seu interior, i va ser a 

dins on vam manipular les plaques. A cada placa hi havíem de posar el nom de la mostra 

que contindria, la data, i per la part de sota de la placa, hi vam fer dues ratlles que dividien la 

base en quatre parts iguals. A cada una de les part i vam dibuixar una lletra diferent, que 

eren les següents: la F de detergent (Fairy), la D de desodorant, la C de colònia i la A 

d'antibiòtic, que van ser les parts on hi vam posar els corresponents productes 

antimicrobians.  
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Quan va passar la mitja hora, vam anar a la sala de l’autoclau. Per treure el medi autoclavat, 

primer de tot, es feia voltar una maneta per treure la pressió de l'interior i es deixava que 

sortís el vapor per un tub lateral. Llavors quan la pressió ja era estable la podíem obrir. Vam 

treure els pots de l'autoclau i els vam portar a la campana esterilitzador, aleshores vam 

passar ha obrir el pots amb el medi autoclavat i vam omplir les plaques estèril ja 

anomenades. Un cop les plaques ja eren plenes, vam guardar la resta del medi autoclavat i 

vam deixar refredar les plaques perquè el medi se solidifiqués. Degut a problemes tècnics de 

l’autoclau, no vam poder realitzar la sembra aquell mateix dia i vam haver de deixar les 

plaques dins l’estufa de cultiu perquè el medi no s’espatllés i no hi hagués cap contaminació.  

Tot seguit, vam recollir les mostres per fer la sembra, de la mateixa manera que ho vam fer a 

l’Institut.  

Amb totes les bosses amb les mostres a mà, ens vam dirigir a la campana esterilitzadora on 

hi havien les plaques amb el medi. Dins la campana vam encendre un bec bunsen perquè 

l'àrea estèril fos més segura. Per dur a terme la sembra vam agafar els bastonets amb 

mostra i igual que al procediment del centre escolar vam realitzar la sembra en ziga-zaga. 

A continuació, vam portar totes les plaques a l'estufa de cultiu i les vam posar al revés, per 

evitar la condensació, i les hi vam deixar passar la nit a una temperatura de 36ºC. 

24 hores després, vam observar que no havien proliferat ni fongs ni bacteris i això va ser 

degut a una aturada de l’estufa de cultiu durant la nit i per això vam deixar que es produís el 

creixement durant 24 hores més. 

L’endemà, vam portar totes les plaques de l'estufa de cultiu a la campana esterilitzadora, les 

vam observar, i vam veure que ja hi havien crescut alguns fongs i algunes colònies 

bacterianes. 

Dins la campana i prop de la flama, encesa a priori, vam obrir les plaques per fer el recompte 

de les colònies existents en el medi i per descriure’n els diferents tipus. Quan vam acabar de 

fer el recompte vam tancar la placa, per evitar infeccions de l'ambient. Aquest mateix 

procediment el vam realitzar amb totes les plaques. 
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A continuació, vam passar a posar els antimicrobians als medis.  

 Primer de tot, vam posar la colònia en un vas de precipitats, i amb una pipeta neta en 

vam agafar un petita quantitat. Sobre la part de la placa on hi havia la lletra C, n’hi 

col·locàvem una gota. Un 

cop posada la colònia a la 

resta de les plaques vam 

passar a posar el 

desodorant, el detergent i 

l’antibiòtic, de la mateixa 

manera a totes  les 

plaques.  

Vam esperar una estona a que 

els productes s’enganxessin al 

medi perquè al girar la placa el 

producte no s'escampés per tot 

arreu, i les vam portar a l’estufa de cultiu perquè es continués produint el creixement. 

Igual que cada dia, vam agafar les plaques de l'estufa de cultiu on havien passat la nit, i les 

vam portar a la campana esterilitzadora, allà les vam obrir i vam observar els efectes 

produïts pels productes antimicrobians en el creixement microbià. 

Posteriorment, vam agafar mostres de cada una de les colònies i fongs que quedaven i les 

vam posar als portaobjectes corresponents. Aquestes mostres les vam fixar amb la flama ja 

que les havíem de transportar al laboratori de l’institut per visualitzar-les amb el microscopi 

MOTIC.  

Un cop vam agafar totes les mostres, les plaques amb el medi s'havien de destruir i per fer-

ho les vam posar a l'autoclau i quan van estar esterilitzades ja les podíem llençar. 

 

Tot seguit, passaré a explicar els resultats obtinguts en cada una de les fases durant el meu 

treball experimental 
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9-RESULTATS 

A la primera tongada de cultius, la de l’institut, unes hores després d’haver fet la sembra, 

vam obtenir microorganismes, colònies en gairebé totes les plaques, excepte a la de la pell, 

la dels bitllets i com era d’esperar a la del control.  

Per una banda, vam considerar que encara no havien proliferat els microorganismes en la 

placa de la pell perquè aquesta és una de les superfícies analitzades més netes, però tot hi 

així sabíem que més tard o més d’hora n’hi haurien d’aparèixer. 

Per l’altra banda, sobre la placa dels bitllets, vam suposar que no hi havia hagut creixement 

microbià degut a l’alt contingut de substàncies químiques que poden contenir. En alguns 

casos aquestes substàncies químiques podrien inhibir el creixement dels microorganismes 

com s’ha demostrat en altres treball de laboratori.  

Havent estat unes hores més dins la iogurtera, els microbis de les plaques ja poblades el dia 

anterior van continuar creixent ràpidament. També hi havia hagut creixement d’unes quantes 

colònies a la placa que contenia mostra de la pell, però la placa dels bitllets va continuar 

sense indicis de creixement i vam creure que era degut a la hipòtesi exposada anteriorment. 

El control, seguint els resultats esperats, continuava sent positiu(sense creixement).  

En la part d’observació al microscopi òptic, vam veure que gairebé la totalitat dels 

microorganismes detectats eren bacteris i fongs. Vam fotografiar tots els éssers que vam 

poder observar en cada una de les diferents mostres, i després amb tranquil·litat i fent varies 

comparacions vam classificar aquests microorganismes en els seus regnes corresponents. 

Els resultats obtinguts del creixement dels microbis van ser els esperats des d’un inici, ja que 

sabem que els microorganismes es troben a tot arreu, a més a més, com menys higiene hi 

ha en les superfícies analitzades, suposàvem que hi hauria més proliferació microbiana i els 

resultats ho van demostrat. El corresponent a l’observació al microscopi, podem dir que va 

ser del tot normal que només aconseguíssim observar fongs i bacteris ja que aquests són els 

microbis que habiten en major quantitat en les superfícies analitzades, i al proliferar tant 

ràpidament, en els cas dels fongs, no permeten el creixement d’altres microorganismes.  
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La segona preparació de cultius, la realitzada al Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya 

va ser en millors instal·lacions però els resultats van ser molt semblants. 

Durant les hores posteriors a la sembra de les mostres, no hi va haver cap creixement en 

cap placa i va ser degut a un problema tècnic 

Un dia després, a la temperatura adient, en totes 

les plaques ja hi havia crescut microorganismes 

en menor o major quantitat, en totes menys en el 

control com era d’esperar. 

Després d’introduir els antimicrobians, les 

plaques tenen les mateixes, o fins i tot, menys 

colònies de les que hi havia d’antuvi, però vam 

observar també, que el microorganismes que havien proliferat eren en una totalitat fongs, 

que cap producte antimicrobià els ha pogut eliminar. 

 No hi ha hagut creixement exponencial dels microorganismes com és produeix 

normalment. 

 Els antimicrobians: l'antibiòtic, el sabó, el desodorant i la colònia, que s'utilitzen en la 

higiene diàriament i per combatre les infeccions bacterianes, han afectat el 

creixement, sobretot, de les colònies bacterianes que inclús han produït la 

desaparició d'algunes. 

 Els fongs no han estat afectats ja que han tolerat millor l'efecte dels productes, és a 

dir, és convenient una bona higiene perquè no es produeixi un gran creixement dels 

fongs. 

Posteriorment vam fer un recompte molt més acurat del nombre de colònies bacterianes i 

fongs que es podien observar a la placa, descrivint-ne les característiques de cadascuna. 

Trobareu aquests recomptes a l’annex 8. 
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10-CONCLUSIONS 

La meu treball experimental m’ha dut a la conclusió que la meva hipòtesi, <Uns bons hàbits 

d’higiene, com rentar-se sovint les mans, són una manera eficaç d’evitar malalties causades 

per microorganismes, que podem trobar en utensilis i/o llocs que ens són molt quotidians>, 

en una bona part és certa.  

Per una part, he demostrat que els llocs i objectes que la gent freqüenta i toca més sovint, hi 

ha una gran població de microorganismes i segurament que algun d’aquest pot provocar 

algun tipus de malaltia infecciosa. 

Per l’altra part, també he 

verificat que uns bons hàbits 

d’higiene, com diu la hipòtesi 

“com rentar-se sovint les 

mans”, ens ajuden a evitar 

l’entra dels microorganismes a 

l’interior del nostre cos, tant 

sigui per mitjà de 

desodorants, colònies i 

productes de neteja com pels 

antibiòtics, tots en més o 

menys grau, aconsegueixen 

aturar la reproducció dels 

bacteris o fins i tot eliminar-los.  

La part de la hipòtesi que no he pogut arribar a comprovar científicament és la de classificar 

els microorganismes observats al microscopi. No s’ha pogut diferenciar si els 

microorganismes eren patògens de malalties o si no suposaven cap perill per a les persones. 

Aquest procés no el vam poder dur a la pràctica perquè era un procediment molt car i no 

disposàvem d’un pressupost tant elevat, i ens vam limitar a classificar-los en els seus regnes. 
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En l’inici del treball de recerca, el plantejament de la hipòtesi va ser el primer que vaig fer, 

però en fer-la vaig adonar-me que no tant sols era un treball laboriós, sinó que també era un 

gran repte personal ja que el tema m’agradava però no n’estava gens informat. 

Del treball n’he obtingut els objectius tant pràctics com els personals que em vaig plantejar 

des d’un bon principi, que eren però en aquell moment em semblaven molt difícils de 

realitzar, per aquest motiu els resultats del meu treball han superat les meves expectatives 

inicials. 

En el transcurs del treball de recerca, tant en la part teòrica com en la part pràctica, he 

ampliat moltíssim els meus coneixements sobre el camp de la Microbiologia en totes les 

vessants. Aquests coneixements, abans d’iniciar el treball eren pràcticament inexistents, però 

amb la realització del treball al laboratori, i amb la informació tant detallada que he utilitzat 

per escriure la resta de treball teòric, no tan sols he ampliat a fons els coneixements més 

bàsics de la biologia que ja tenia, sinó que he obtingut coneixements de temes que encara 

no havia estudiat com la immunologia, i en bona part també la Microbiologia.  El que he 

aprés de més fent el treball de recerca espero que em serveixi també en un futur recent a la 

universitat.  

El tema de la microbiologia m’ha suposat molts aspectes positius durant tot el treball però 

també s’han d’esmentar els aspectes que més aviat són negatius, i per a mi aquest tema ha 

estat molt difícil de trobar en llibres i en la xarxa, i a més a més la microbiologia no és un 

tema que en català i en castellà es tracti, si no que la majoria del material trobat és en Angles 

o altres idiomes, i el meu nivell d’angles no inclou el vocabulari que s’utilitza en la branca de 

biologia i m’era relativament difícil entendre-ho. Per altra banda gracies a l’ajut de la tutora i 

els seus coneixements sobre el tema, m’han servit per resoldre els dubtes que els meus 

coneixements no aconseguien entendre. 
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