
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Estudi dels bacteris de la boca i de l’efectivitat d’algunes dentifricis sobre aquests bacteris. 
 

1 
 

RESUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quins bacteris hi ha presents a la boca? Quina és la influència de 
diferents aliments sobre la flora bacteriana bucal? Quin efecte tenen les 
pastes dentífriques i l’elixir bucal sobre els bacteris de la boca? 
Partint de l’interès pels bacteris que conté la boca, a més de l’interès pels 
dentifricis i la seva efectivitat, s’ha plantejat conèixer aquests bacteris 
que habiten a la boca mitjançant la preparació i observació de mostres al 
laboratori i també conèixer quin és l’efecte dels dentifricis i altres agents 
(elixir bucal, antibiòtics i pomades antibiòtiques) sobre aquests bacteris. 
En primer lloc s’han cultivat mostres de la boca després de diverses 
situacions, com podien ser mostres de la boca sense rentar-se les dents 
en tot un dia, o havent menjat una taronja, etc. (havent realitzat primer 
una explicació dels bacteris de la cavitat oral), i després s’han observat 
les mostres al microscopi òptic. En segon lloc s’han descrit els resultats 
obtinguts i en tercer lloc s’ha fet una estudi sobre la higiene bucal de la 
població (una enquesta) i s’ha fet una entrevista a un odontòleg. 
Els resultats obtinguts han estat satisfactoris: el dentifrici Signal és el 
més eficaç, tot i que el més popular és el Colgate, i els bacteris que 
predominen a la boca són els estreptococs, els estafilococs i els bacils. 
 

Which bacteria are present inside the mouth? What is the influence of 
different food on the oral bacteria? What effects have the toothpastes and 
the oral elixir on the oral bacteria? 
This work begins with the interest for the bacteria that live in the mouth 
and the interest for the toothpastes and their efficacy. 
It’s been studied the bacteria that live in the mouth by the preparation 
and observation of samples in the laboratory, and it has also been studied 
the efficacy of the toothpastes and other agents, such as oral elixir, 
antibiotics and antibiotic creams on this bacteria.  
First it has been cultivated samples of the mouth after some certain 
situations, for example, samples of the mouth without brushing tooth, or 
after eating an orange, etc. (in the begging there’s an explanation of the 
oral bacteria), and then, these samples have been observed with the optic 
microscope. Second there’s a description of the obtained results and 
third there’s a study about the oral health of the population (a survey) 
and an interview with a dentist. 
The obtained results were satisfactory: the most effective toothpaste is 
Signal, although the most popular one is Colgate, and the most common 
bacteria in the mouth are Streptococcus, Staphylococcus and Bacillus. 
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INTRODUCCIÓ  
 

Aquest treball consisteix en un estudi dels bacteris de la boca, de les situacions en les quals creixen 
més i de l’efectivitat dels dentifricis. 
Les motivacions per triar aquest tema van ser l’interès pels bacteris, sobretot els bacteris de la 
cavitat bucal, i l’interès pels dentifricis i la seva efectivitat. 
Els objectius que s’havien proposat al principi del treball van ser: aconseguir mostres dels bacteris 
de la boca d’abans i de després de rentar-se les dents i cultivar-les; estudiar les característiques de la 
flora bacteriana i el seu funcionament, per preveure quin ha de ser el seu comportament davant de 
les pastes de dents; realitzar cultius purs de colònies de bacteris de la boca per tal de poder 
identificar millor els bacteris; preparar i estudiar les preparacions microscòpiques de les colònies de 
bacteris de la boca; analitzar els components de les pastes dentífriques i com actuen sobre els 
bacteris de la cavitat bucal; experimentar amb els bacteris de la boca i les diferents pastes 
dentífriques i observar la reacció dels bacteris davant d’una pasta específica per extreure 
conclusions sobre l’efectivitat d’aquests dentífrics; experimentar amb els bacteris de la boca i les 
altres agents (elixir bucal, antibiòtic i pomades antibiòtiques) i observar la reacció dels bacteris 
davant d’aquests agents per extreure conclusions sobre la seva efectivitat; estudiar mostres de flora 
bacteriana després d’haver menjat un aliment determinat; i fer un estudi dels hàbits d’higiene bucal 
de la població. 
La cerca documental s’ha dut a terme consultant llibres, i en alguns moments també s’han consultat 
pàgines web. El treball de camp s’ha fet experimentalment, és a dir, mitjançant mostres de la boca, 
cultius en plaques d’agar i preparacions al microscopi. Aquest treball de camp s’ha completat amb 
una enquesta, una entrevista a un dentista i la opinió d’una especialista en microbiologia. 
La memòria ha estat estructurada de la següent manera: en el primer, el segon, el tercer, el quart, el 
cinquè i el sisè capítols s’ha dut a terme una cerca documental a través de llibres dels bacteris de la 
boca, de les malalties bucals i dels efectes sobre els bacteris de la boca de diversos agents 
(dentifricis, pomades, antibiòtics i elixir bucal); en el setè capítol es parla dels procediment duts a 
terme al laboratori; en el vuitè capítol s’hi descriuen les plaques d’agar cultivades per dur a terme 
l’estudi dels bacteris de la boca; en el novè capítol hi ha les observacions de les preparacions al 
microscopi òptic amb l’opinió d’una especialista; i finalment, en el desè capítol, hi ha una entrevista 
a un odontòleg i els resultats de les enquestes passades. 
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1.BACTERIS DE LA BOCA  
 

1.1.La cavitat bucal 
A la cavitat bucal, s’han trobat ja més de 500 espècies de bacteris. La flora oral creix amb una 
temperatura bucal de 35ºC. A la boca, moltes bactèries són eliminades pels enzims de la saliva, però 
les que sobreviuen, acostumen a provocar malalties, com la càries, la gingivitis, etc. Els bacteris es 
troben per tota la cavitat, però sobretot a la placa dental, a les genives i a la saliva. Els bacteris que 
habiten normalment a la cavitat bucal són bacteris de la mucosa de les parets de les de 
 

1.2.Els bacteris més coneguts de la boca 
Normalment, es troben a la boca els següents microorganismes: Staphylococcus epidermis, 
Staphylococcus aureus, diversos cocs pigmentats i formes anaeròbiques (bàsicament en la saliva i la 
superfície dental). Els microorganismes anaerobis i els Staphylococcus aureus són poc freqüents 
abans de la sortida de les dents. Els estreptococs del grup viridans, del grup mitis i del grup 
salivarius es troben en totes les boques, juntament amb els Fusobacterium. Els Streptococcus més 
freqüents són els Streptococcus pyogenes i els Streptococcus pneumoniae (molt present sobretot a la 
saliva i a les dents). Altres bacteris trobats a les dents i a la saliva són els Neisseria i els Veillonella. 
A les genives es troben sobretot Actinomyces. Els Lactobacillus són comuns a la saliva juntament 
amb els Streptococcus salivarius. A part dels bacteris també es troben fongs com la Candida i 
protozous. 
 
1.2.1.Staphylococcus (estafilococs) 
Els estafilococs són un gènere de bacteris gram positius (es tenyeixen de blau o violeta amb la 
tinció de Gram) i anaerobis facultatius amb forma de cocs que s'agrupen com un raïm. Són catalasa 
positius (tenen l’enzim catalasa que descompon el peròxid d’hidrogen), a diferència dels 
estreptococs. Són responsables d'un gran nombre de malalties, i es troben a la mucosa i pell dels 
humans. 
 
1.2.2.Fusobacterium 
Aquests bacteris són gram negatius, anaeròbics i d’aspecte de bacil (allargat, filamentós). 
Contribueixen a moltes malalties humanes de la boca, com les malalties periodontals.  
 
1.2.3.Neisseria 
Són bactèries gram negatives en forma esfèrica (de coc) i formen agrupacions de diplococ (parelles 
de coc). Formen part de la mucosa de la boca humana. Són aerobis estrictes. Conté 15 espècies. 
 
1.2.4.Veillonella 
Els bacteris Veillonella són gram negatius, anaerobis facultatius i tenen forma de coc, formant 
cadenes. Pot produir energia a partir de la fermentació làctica en el cas de trobar-se sense oxigen. Es 
troba en la mucosa bucal i rarament provoca malalties. 
 
1.2.5.Actinomyces 
Aquest gènere de bacteris són gram positius. Algunes de les espècies són anaeròbies, i la gran 
majoria són anaeròbies facultatives. Tenen forma esfèrica i s’agrupen en estructures ramificades, 
semblants a les de les hifes dels fongs. Normalment les espècies d’Actinomyces no creen problemes 
bucals, tot i que determinades espècies si que en causen. 
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2.L’ÀCID LÀCTIC I ELS BACTERIS DE L’ÀCID 
LÀCTIC A LA BOCA  

 

2.1.Què és l’àcid làctic? 
L’àcid làctic, també anomenat àcid 2-hidroxipropanoic, és un compost químic que resulta del 
procés bioquímic de la fermentació làctica. La seva fórmula molecular és C3H6O3. Pertany al grup 
dels àcids carboxílics (amb el grup funcional carboxil, -COOH). En una solució, aquest àcid pot 
perdre l’hidrogen unit al grup carboxil, donant lloc a l’anió lactat (aleshores l’àcid es pot anomenar 
lactat). Aquest àcid es troba principalment en les cèl·lules musculars i en els glòbuls vermells, 
sobretot després de fer exercici intens: davant dels baixos nivells d’oxigen del cos i la incapacitat 
per fer la respiració cel·lular (exercici intens en poc temps, les cèl·lules no tenen prou oxigen), es 
produeix la fermentació làctica per obtenir més energia (en la fermentació el resultat són 2 
molècules d’ATP, i en l’oxidació el resultat són 36 molècules d’ATP). El resultat d’aquesta 
fermentació, a part de les molècules d’ATP és un compost orgànic, l’àcid làctic. 
 
2.1.1.La fermentació làctica 
La fermentació és un procés catabòlic d’oxidació incompleta, que no requereix oxigen (procés 
anaeròbic). A partir d’una molècula de glucosa només s’obtenen dues molècules d’ATP i un 
compost orgànic. És pròpia dels bacteris i dels llevats, ja que els humans i els altres éssers vius 
utilitzen els mitocondris (duen a terme la respiració cel·lular). 
El procés de la fermentació làctica es produeix quan les cèl·lules musculars d’animals fan un 
sobreesforç físic i es queden sense el suficient oxigen per dur a terme la respiració aeròbica 
(cel·lular). Això comporta que no es pugui metabolitzar per respiració cel·lular l’àcid pirúvic 
(C3H4O3), que és un àcid orgànic provinent del procés glucòlisi (metabolització) de la glucosa. 
Llavors, aquest àcid pirúvic es degrada per fermentació.  
El procés de la glucòlisi consisteix en la degradació de la glucosa (C6H12O6) en dues molècules:  
dos àcids pirúvics (C3H4O3), i l’energia alliberada s’utilitza per sintetitzar dues molècules d’ATP. 
Dos coenzims NAD+ reduïts agafen dos ions hidrogen cadascú de la glucosa durant el procés de 
conversió de l’ADP en ATP. Un coenzim és una petita molècula orgànica que s’uneix a un enzim i 
és essencial per a la seva activitat. Els dos àcids pirúvics es converteixen en dues molècules d’àcid 
làctic (C3H6O3), i quan els coenzims reduïts alliberen els quatre ions hidrogen (s’oxiden), els reben 
els àcids pirúvics i així es formen els dos àcids làctics.  
En condicions normals, l'àcid pirúvic aporta energia a les cèl·lules a través de la respiració aeròbica. 
En canvi, fermenta per produir àcid làctic quan falta l'oxigen. L’acumulació de molt àcid làctic dóna 
lloc a un cruiximent posterior dels músculs, tot i que després es transporta a unes cèl·lules 
específiques que els reconverteixen en àcid pirúvic.  
 

 
Figura 1: Fermentació làctica. Foto extreta d’Internet. 
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C6H12O6  + 2 (ADP + P)   2 C3H6O3 + 2 ATP 
Glucosa     Àcid làctic 
 
Figura 2: Resum de la fermentació làctica. Foto pròpia. 

 
2.2.Els bacteris de l’àcid làctic de la boca 
Tot i que no és tant freqüent trobar l’àcid làctic a la boca, també se n’hi produeix. Els principals 
productors de la fermentació làctica a la boca són els bacteris Lactobacillus. Es troben a les cavitats 
de la boca i es creu que són els responsables del progrés de les càries, prèviament iniciades per 
altres bacteris. Altres bacteris productors d’àcid làctic a la boca són els Streptococcus, entre 
d’altres. 

 
2.2.1.Estructura i característiques 
Els bacteris de l’àcid làctic són organismes unicel·lulars i esfèrics o bacil·lars. Generen energia a 
través d’un mecanisme de fermentació, on els principals substrats fermentables que utilitzen són els 
sucres. Aquests bacteris creixen tan en superfícies exposades a l’aire (tot i que no obtenen energia a 
partir de la respiració aeròbica) com en superfícies mancades d’aire, per això s’anomenen bacteris 
làctics anaerobis facultatius. Són bacteris catalasa negatius (la catalasa és un enzim que descompon el 
peròxid d’hidrogen en oxigen i aigua, i si són catalasa negatives significa que no tenen aquest enzim, i 
que, per tant, en presència de peròxid d’hidrogen les bactèries anaeròbies moren, ja que és tòxica per 
elles). Tot i així, les bactèries de l’àcid làctic són una excepció: no moren per l’acumulació de peròxid 
d’hidrogen, ja que contenen unes proteïnes que destrueixen aquest peròxid, les peroxidases. 
Requereixen un gran nombre d’aminoàcids per alimentar-se, i per tant, es cultiven generalment en 
medis amb peptona (proteïna) i amb sucres fermentables per a que els utilitzin com a font d’energia. 
Les colònies de bacteris són petites (poc rendiment del seu procés d’obtenció d’energia) i mai estan 
pigmentades, sinó que tenen un color blanquinós. Són també molt tolerants a l’àcid, és a dir, viuen en 
medis de pH inferior a 6. En medis de cultiu, poden arribar a eliminar altres bactèries a mesura que 
augmenta l’acumulació d’àcid làctic que produeixen per fermentació els bacteris de l’àcid làctic. 
 
2.2.2.Característiques fermentatives  
Les bactèries làctiques es poden dividir en dos grups fisiològics, segons els productes finals de la 
fermentació de la glucosa: els bacteris làctics homofermentatius i els heterofermentatius. Els 
homofermentatius transformen la glucosa en dues molècules d’ATP (energia) i en àcid làctic. En 
canvi, els heterofermentatius converteixen la glucosa en dues molècules d’ATP  i en una mescla 
d’àcid làctic, etanol i diòxid de carboni (CO2). Per diferenciar entre els dos tipus de bacteris làctics cal 
fixar-se en la producció de CO2. També es diferencien perquè els heterofermentatius al fermentar la 
fructosa (monosacàrid, sucre) obtenen dues molècules d’ATP, àcid làctic, àcid acètic, manitol 
(alcohol) i CO2, i els homofermentatius al fermentar la fructosa continuen obtenint dues molècules 
d’ATP i àcid làctic. 
 
2.2.3.Tipus de bacteris làctics 
A la boca, trobem dos gèneres de bacteris làctics principals (fan la fermentació làctica). Aquests dos 
gèneres són: els Lactobacillus (lactobacils) i els Streptococcus (estreptococs). 
 
2.2.3.1.Els Lactobacillus (lactobacils) 
Aquests bacteris làctics tenen forma de bastons o bacils, és a dir, forma allargada. Acostumen a 
agrupar-se formant cadenes llargues de bastons enganxats entre ells. Són bacteris de fermentació 
variada (poden ser homofermentatius o heterofermentatius) i són catalasa negatius. Moltes de les 
espècies es troben a les cavitats de la boca, però també a altres parts del cos humà. Són totalment 
inofensius i són productors d’àcid molt més energètics que els estreptococs, i presenten una gran 
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tolerància a l’àcid làctic i a l’àcid acètic. Les colònies que formen són rugoses amb les vores 
irregulars. Són gram positius (retenen el cristall violeta durant el procés de tinció de Gram, de manera 
que s'observen de color blau o violeta al microscopi òptic). Dins del gènere de lactobacils trobem 11 
espècies, tot i que no totes es troben a la boca.  
 

        
Figures 3 i 4: Lactobacils i colònies de lactobacils (respectivament). Fotos extretes d’Internet.     
 
2.2.3.2.Els Streptococcus (estreptococs) 
Els estreptococs són bactèries làctiques formades per cocs i que tenen forma de petites esferes. 
Acostumen a agrupar-se formant cadenes o en parelles. Són bacteris homofermentatius i catalasa 
negatius. Es troben a les cavitats de la boca, però també a altres parts del cos humà. Les colònies que 
formen són voluminoses i amb les vores regulars, i tenen una textura llisa. Són gram-positius (retenen 
el cristall violeta durant el procés de tinció Gram, de manera que s'observen de color blau o violeta al 
microscopi òptic). Dins del gènere d’estreptococs trobem 12 subgèneres, però no tots els bacteris es 
troben a la boca. Els bacteris que es troben a la boca (i a altre parts del cos) són: Streptococcus 
viridans  i  Streptococcus pneumoniae. Els Streptococcus viridans són majoritàriament inofensius, tot 
i que alguns produeixen malalties de gola. El més comú dins d’aquest grup és l’Streptococcus 
salivarius, present a la saliva humana. Els Streptococcus pneumoniae o Pneumococcus produeixen la 
pneumònia, la meningitis, la conjuntivitis i la otitis i sempre va en parelles (diplococ). 
 

      
Figures 5 i 6: Estreptococs i colònies d’estreptococs (respectivament). Fotos extretes d’Internet.
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3.LA PLACA DENTAL  
 

3.1.Definició 
S’anomena placa dental a l’acumulació de microorganismes adherits a les parets de les dents, 
formant una pel·lícula de bacteris i altres materials. Aquests bacteris, viuen en condicions tant 
anaeròbiques com aeròbiques, i estan envoltats per una matriu d’origen salival. Amb els substrats 
necessaris, els microorganismes poden sobreviure molt de temps i causar malalties, com càries, 
gingivitis, malalties periodontals o acumulació de tosca (“sarro”). Aquesta acumulació també es 
forma a les genives. Els bacteris de la placa dental descomponen polisacàrids dels hidrats de carboni 
i dels sucres i produeixen àcids. 
 

3.2.Els bacteris de la placa dental    
Els bacteris que es troben formant la placa dental són molt variats. Els que primer colonitzen les dents 
són els estreptococs, en aquest cas els Streptococcus sanguis, els Streptococcus mitis i els 
Streptococcus oralis. Després s’adhereix l’Actinomyces naeslundii, i posteriorment es van afegint 
altres espècies d’estreptococs, com els Streptococcus mutans, els Streptococcus salivarius, els 
Streptococcus gordonii i els Streptococcus parasanguis, juntament amb els Neisseria, els 
Staphylococcus (estafilococs, catalasa positius) i els Lactobacillus i altres bacteris. Al cap d’una 
setmana, els estreptococs són l’espècie predominant de la placa, i en dues setmanes abunden ja els 
lactobacils. Posteriorment a la colonització primària, es produeix la colonització secundària, amb nous 
bacteris. Els bacteris anaerobis estrictes es situen a la zona més profunda de la placa, els aerobis 
estrictes a les zones més superficials i els estreptococs es situen tan en les zones més superficials com 
en les més profundes. Alguns bacteris de la segona colonització són (s’adhereixen als bacteris 
inicials): Prevotella loescheii, Prevotella intermedia, i Fusobacterium. Tot i així, les espècies 
esmentades no són les úniques, sinó les principals; es coneixen moltes altres espècies de bacteris. 
Els estreptococs són els que inicien les càries a les dents i desmineralitzen l’esmalt de la dents i els 
lactobacils continuen amb les càries. 
 

PRIMERA COLONITZACIÓ 
Tipus de bacteri Tipus de colònia Tinció de  

Gram 
Necessitat  
d’oxigen 

      Forma       Agrupació 

Streptococcus sanguis Petita transparent Gram positiu Anaerobi facultatiu Coc (esfèric) Cadena o diplococ 
Streptococcus mitis Petita transparent Gram positiu Anaerobi facultatiu Coc Cadena o diplococ 
Streptococcus oralis Petita transparent Gram positiu Anaerobi facultatiu Coc Cadena o diplococ 
Actinomyces naeslundii Blanca rugosa Gram positiu Anaerobi facultatiu Bacil 

(allargat) 
Cadena 

Streptococcus mutans Petita transparent Gram positiu Anaerobi facultatiu Coc Cadena o diplococ 
Streptococcus salivarius Petita transparent Gram positiu Anaerobi facultatiu Coc Cadena o diplococ 
Streptococcus gordonii Petita transparent Gram positiu Anaerobi facultatiu Coc Cadena o diplococ 
Streptococcus 
parasanguis 

Petita transparent Gram positiu Anaerobi facultatiu Coc Cadena o diplococ 

Neisseria Blanca cremosa Gram negatiuAerobi estricte Coc Diplococ 
Lactobacillus Groga cremosa Gram positiu Anaerobi facultatiu Bacil Cadena 

Staphylococcus Groga cremosa Gram positiu Anaerobi facultatiu Coc (esfèric) Raïm 
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SEGONA COLONITZACIÓ 

Tipus de bacteri Tipus de colònia Tinció de Gram Necessitat d’oxigen       Forma    Agrupació 
Prevotella loescheii Blanca cremosa Gram negatiu Aerobi estricte Bacil Cadena 
Prevotella intermedia Blanca cremosa Gram negatiu Aerobi estricte Bacil Cadena 
Fusobacterium Blanca rugosa Gram negatiu Aerobi estricte Bacil Cadena 

 
 

4.BACTERIS DE LA SALIVA  
 

4.1.Components de la saliva 
Tots els components de la saliva ajuden a començar a digerir els aliments. La saliva està formada 
majoritàriament per aigua; però també per ions clorur, que activen els enzims amilases 
(descomponen els polisacàrids com el midó tot alliberant els monosacàrids); pels tampons 
bicarbonat i fosfat (substàncies amortidores del pH), que neutralitzen el pH dels aliments àcids i 
eviten la corrosió dental per part dels bacteris de la boca; pels lisozims, que són substàncies 
antimicrobianes que destrueixen part dels bacteris dels aliments i protegeixen les dents de les càries 
i les infeccions; per calci; i per enzims com l’amilasa (hidrolitza el midó parcialment), la lipasa 
(digestió de lípids) i la proteasa (descomposa proteïnes en aminoàcids). 
 

4.2.Els bacteris de la saliva 
Els principals bacteris que trobem a la saliva humana són: Streptococcus salivarius, Streptococcus 
oralis, Streptococcus gordonii i Streptococcus sanguis, a part dels bacteris dels aliments ingerits. 
Com es pot veure, la majoria són estreptococs i també es troben a la placa dental de la boca 
humana. El bacteri Streptococcus oralis és un dels causants de la càries dental. El bacteri 
Streptococcus gordonii no és un bacteri propi de la saliva, sinó que té molta afinitat per la saliva i 
s’hi adhereix, i és totalment inofensiu. El bacteri Streptococcus sanguis és un bacteri de la família 
dels viridans, que pot produir infeccions a la boca. També és molt fàcil trobar-lo present en la placa 
dental. Finalment, el bacteri Streptococcus salivarius és un bacteri normalment inofensiu, i és el 
més comú en la saliva. Els bacteris dels aliments ingerits poden ser contaminants i que al quedar a 
la saliva produeixin malalties, o bacteris beneficiosos, que no fan cap mal a les mucoses de la boca. 

 
 

5.PRINCIPALS MALALTIES DE LA CAVITAT 
BUCAL  

 

5.1.Càries dental 
La càries dental és una malaltia infecciosa que afecta als teixits de la dent. Està causada per 
bacteris com el Lactobacillus, l’Streptococcus mutans, l’Streptococcus oralis i algunes espècies 
d’Actinomyces. Els nivells d'àcid resultants de les fermentacions de sucres d’aquests bacteris 
afecten les dents pel fet que el contingut mineral de la dent és sensible al pH àcid, i aleshores hi ha 
una desmineralització de la dent que comporta la destrucció de l’esmalt dentari i per tant, l’entrada 
dels agents infecciosos fins al nervi dentari, que s’inflama i que pot arribar a morir. Com a solució 
és necessari “matar” el nervi perquè deixi de fer mal, i fer un empastament, que consisteix en buidar 
la part afectada per la càries i desinfectar-la amb àcid fluorhídric. Després es neteja el residu d’àcid 
i es posa un adhesiu i el material d’empastament, per omplir el forat i tapar les possibles fissures, tot 
fent diverses capes. Tot seguit s’endureix amb llum ultraviolada, i finalment es poleix 
l’empastament per tal de que quedi a la mateixa alçada que les altres dents. 
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5.2.Acumulació de tosca o carrall (“sarro”) 
La tosca és el dipòsit de sals de calci i fòsfor sobre la superfície dental. Té un color groc o marró. 
L’acumulació de tosca és molt diferent en cada persona. L’acumulació es deu a la no eliminació de 
la tosca amb el raspall de dents i el dentifrici. Com que aquest dipòsit s’adhereix fàcilment a 
l’esmalt dentari, a vegades costa molt de treure. Per prevenir aquesta acumulació cal rentar-se les 
dents amb molta freqüència i amb una pasta de dents amb fluor. 
 

5.3.Gingivitis 
La gingivitis és una malaltia bucal provocada per bacteris de la boca i per l’acumulació de restes de 
menjar, que comporta una inflamació i que les genives sagnin. És provocada per la falta d’higiene 
bucal i una acumulació de restes de menjar entre les dents. Si no s’elimina aquesta acumulació, que 
s’acaba convertint en tosca, ni els bacteris acumulats en la placa dental, s’irriten les genives. 

 

5.4.Halitosi 
L' halitosi és un és una malaltia bucal caracteritzada per l’olor desagradable de l’alè. Les causes 
d’aquesta malaltia solen ser majoritàriament una mala higiene bucal i el tabaquisme. La mala olor 
de la boca es produeix per descomposició bacteriana i de restes d'aliments entre les dents, que 
produeix substàncies com àcids grassos, que donen la mala olor a l’alè. Aquesta malaltia es tracta 
millorant la higiene bucal, utilitzant elixir bucal, evitant el tabac (i també aliments d’intensa olor 
com l’all) i mastegant xiclet. 
 

5.5.Altres malalties de la boca 
Altres malalties de la boca, que no són les principals (les que té la major part de la població), 
trobem: 

• Herpes, que és una infecció causada per un virus als llavis. 
• Candidiasi bucal, que és una malaltia causada per un fong (Cándida) quan es multiplica 

(habita normalment en la boca en petites quantitats, però quan es multiplica provoca la 
infecció). 

• Infeccions poc comunes, com per exemple l’actinomicosi, causada pels bacteris 
Actinomyces. 

• Sialadenitis, que és la inflamació d'una glàndula salival, i és causada per un virus. 
• Càncer de boca, que està fortament associat al tabaquisme. Es desenvolupa quan ja ets gran.  

 
 

6.LES PASTES DE DENTS, L’ELIXIR BUCAL, LES 
POMADES ANTIBIÒTIQUES I L’AUGMENTINE  

 

6.1.Components de les pastes de dents 
En general, en els dentifricis es troben l’aigua i els humectants, que eviten l’enduriment del 
dentifrici, com la glicerina. També s’hi troben abrasius, que eliminen els dipòsits de bacteris i de 
restes d’aliments que s’acumulen sobre les dents. Els abrasius que més s’utilitzen són: bicarbonats i 
fosfats sòdics i carbonats càlcics. Els dentifricis no poden tenir una concentració molt alta 
d’abrasius, perquè fan malbé els teixits de la boca i les dents. Els dentifricis infantils en duen molts 
pocs d’abrasius (en poca quantitat). A part dels abrasius i dels humectants, hi ha els detergents, que 
són agents actius que solubilitzen els dipòsits acumulats sobre les superfícies dentals i faciliten 
l’acció dels principis actius del dentifrici, essent el principal detergent és el sulfat de sodi; els 
aromatitzants i edulcorants, que donen sabor dolç a la pasta dentífrica, com la menta, la maduixa, la 
sacarosa, etc.; els amortidors del pH, que són els tampons i neutralitzen aquest pH (per exemple, el 
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bicarbonat de sodi); els colorants, que donen color a les pastes de dents; i els conservants, que 
permeten que el dentifrici no és faci malbé durant un temps. Finalment, es troben les substàncies 
antiplaca bacteriana o també anomenades abrasius, perquè tenen una funció semblant a la dels 
abrasius, ja que eliminen els microorganismes que formen la placa bacteriana de les dents tot 
inhibint el creixement de nous bacteris, i per exemple aquí es troben els fluorurs, com el fluorur de 
sodi; les substàncies que augmenten la resistència de l’esmalt, com el fluorur de sodi i tots els 
fluorurs, que també és un abrasiu; els blanquejadors; els antiinflamatoris, que en les pastes de dents 
específiques per a la gingivitis (per exemple), es troben en gran quantitat i regeneren la mucosa 
inflamada; i algunes substàncies naturals, com romaní, sàlvia, etc., que també ajuden a combatre els 
bacteris bucals.  
Els dentifricis que es van utilitzar pel treball van ser: Gum-star, Barça toons, Oral-B, Colgate i Signal. 
El criteri d’elecció dels dentifricis va ser: tres pastes de dents que són les més venudes al mercat 
(Oral-B, Colgate i Signal), una pasta de dents infantil (Barça toons) i una pasta de dents de marca 
blanca, és a dir, més barata (Gum-star). 
 

6.2.Efectes dels dentifricis sobre els bacteris de la boca 
El principal efecte del dentifrici sobre els bacteris de la boca és l’eliminació d’aquesta placa 
bacteriana. Per exemple, la pasta de dents Signal inhibeix gairebé totalment el creixement de les 
bactèries després d’una raspallada. Tot i així, alguns dentifricis no aconsegueixen desfer-se totalment 
dels bacteris de la boca formats després de menjar, com la pasta de dents Gum-Star. Aquesta 
diferència d’eliminació dels bacteris es deu a la quantitat de les substàncies antiplaca bacteriana o als 
abrasius que porten, ja que són substàncies que actuen sobre la placa de bactèries acumulades, 
n’eliminen els microorganismes que la formen i inhibeixen la formació de nous organismes 
bacterians. Per exemple, les pastes de dents infantils no contenen molts abrasius, perquè als nens no 
els agrada, però el dentifrici Signal i la pasta de dents de farmàcia sí que en tenen molts, ja que tenen 
molt poder inhibidor del creixement dels bacteris de la boca. També aquests dentifricis augmenten la 
resistència de l’esmalt dentari davant d’agents externs, gràcies al fluorur de sodi que contenen. 
 

6.3.Components de l’elixir bucal 
L’elixir bucal que es va utilitzar pel treball va ser un elixir que actuava contra la placa bacteriana de la 
boca i que prevenia l’aparició de càries. Era de marca Dia. Els components de l’elixir bucal són: una 
mescla d’etanol i aigua, el fluorur de sodi (abrasiu), un aromatitzant com és el mentol i altres 
components, que també contenen els dentifricis. Els components solen ser semblants en els elixirs i en 
els dentifricis, amb una única diferència que és la base de l’elixir (una mescla d’alcohol i aigua).  
 

6.4.Efectes de l’elixir bucal sobre els bacteris de la boca 
L’elixir bucal actua com els dentifricis. El que té més efectivitat sol ser el que més quantitat d’abrasius 
conté, és a dir, que com més abrasius té un dentifrici, més inhibirà el creixement de bacteris sobre les 
genives i sobre la placa dental. Aquest abrasiu acostuma a ser el fluorur de sodi que també fa 
augmentar la resistència de l’esmalt dentari davant d’agents externs. 
 

6.5.Components de les pomades antibiòtiques 
Les pomades que es van fer servir pel treball van ser: Dermisone tri-antibiótica i Bactroban. La 
primera pomada, la Dermisone tri-antibiótica és una pomada antibacteriana que tot i que és d’ús 
cutani, es va utilitzar en el bacteris de la boca. Els seus components són (extrets del prospecte): 
bacitracina, poliximina B (sulfat), neomicina (sulfat) i excipients com la vaselina i la parafina. En les 
indicacions hi diu que actua contra les cremades infectades, les ferides i úlceres infectades i sobre les 
fol·liculitis bacterianes (inflamació de la pell causada pels bacteris Staphylococcus.  
La segona pomada és el Bactroban, una pomada antibacteriana que també és d’ús cutani. Els seus 
components són (prospecte): mupirocina 20 mg i excipients com el macrogol 400 i el macrogol 3350. 
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S’utilitza per al tractament d’infeccions produïdes per cocs grampositius, com els Staphylococcus 
aureus o els Streptococcus pyogenes (aquestes bactèries es troben també freqüentment a la boca, tot i 
que majoritàriament només colonitzen i no infecten). Aquestes infeccions de la pell són superficials i 
solen ser un furóncol (inflamació causada pels bacteris Staphylococcus aureus, que produeix pus).  
 

6.6.Efectes de les pomades antibiòtiques sobre els bacteris de la boca 
Les pomades antibiòtiques juntament amb l’antibiòtic Augmetine, són molt bactericides, és a dir, que 
maten els bacteris que provoquen les infeccions i tenen un gran poder inhibidor del creixement 
d’aquests bacteris. Això es deu als seus components, que actuen contra els agents infecciosos. 
 

6.7.Components de l’antibiòtic 
L’antibiòtic que es va utilitzar fou l’Augmentine (en forma de pastilles), que està constituït 
bàsicament per amoxicil· lina, que és un antibiòtic derivat de la penicil· lina. Actua contra bacteris tant 
gram positius com bacteris gram negatius, i per això és un remei contra infeccions de diferents 
gravetats. Acostuma a prendre’s com a pastilla quan la infecció és dental, de la boca o del sistema 
respiratori, com inflamacions de gola, bronquitis, pneumònia, etc. 
 

6.8.Efectes de l’antibiòtic sobre els bacteris de la boca 
Aquest antibiòtic, a l’estar format bàsicament per un derivat de penicil· lina (l’amoxicil· lina), és un 
gran bactericida i té un gran poder inhibidor del creixement dels bacteris infecciosos. 
 
 

7.CULTIUS DE BACTERIS DE LA BOCA  
 

7.1.Plaques i composició 
Les plaques usades per a realitzar aquest treball de recerca són plaques de Petri, d’un diàmetre de 10 
cm aproximadament. En un principi, l’agar (el medi de cultiu bacterià) es pensava que era agar 
enriquit amb sang, amb el qual les colònies arriben a tenir una gran mida, ja que la font de nutrients 
és més rica. Però les plaques utilitzades per fer cultius de la boca eren plaques de cultiu bacterià 
constituïdes només per: 0,82 grams d’agar nutritiu i 0,036 litres d’aigua destil· lada, tot això per 
placa (informació proporcionada pel centre donador de plaques, el CDEC). 
 
7.1.1.Agar nutritiu 
Aquest agar nutritiu que forma les plaques de cultiu està constituït per:  

• Peptona: que és un polipèptid que proporciona una font de nitrogen als bacteris. 
• Extracte de carn. 
• Agar-agar: que és una gelatina derivada d’algues vermelles. 
• Sals minerals: sobretot clorur de sodi. 
• Aigua destil· lada: els 2,5 litres d’aigua destil· lada afegits. 

 

7.2.Sembra (cultius) de les colònies dels bacteris 
Per dur a terme la sembra de les colònies dels bacteris de la boca es va seguir el següent procediment, 
en gairebé tots els casos: 
 

1) Esterilització dels escovillons que s’utilitzaran per recollir la mostra: es van posar a bullir en 
una olla a pressió tancada 10 paquets de 5 escovillons embolicats amb paper d’alumini, i es 
van deixar allà a dins, sobre una superfície i sense tocar l’aigua, fins que l’aigua va començar a 
bullir. Aleshores es van treure i es van guardar els paquets en un pot tancat per realitzar les 
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sembres de les plaques. Esterilització també de tubs d’assaig amb aigua destil· lada per fer 
suspensions de les colònies. 

2) Marcar la placa amb la data en la què es cultiva i el nom que se li dóna. 
3) Amb l’escovilló prèviament esterilitzat s’agafa una mostra de la boca (d’una dent o de la 

geniva), tocant amb la punta només el lloc d’on es vol agafar la mostra. Com a punts on 
s’agafarien mostres de la boca es van triar les dents i les genives, ja que per les dents es passa 
el raspall amb el dentifrici, i de la geniva per tenir un punt de referència i veure si realment en 
un lloc com la geniva els bacteris que hi creixen són diferents als bacteris de les dents. 

4) Tocar un marge de l’agar de la placa amb l’escovilló. 
5) Esterilitzar la nansa de sembra amb el fogonet. 
6) Amb la nansa de sembra, escampar la mostra recollida de la boca per tota la placa tot fent un 

moviment estriat en un sentit i en el contrari. 
7) Tapar la placa i guardar-la durant una mitjana de tres dies (poden ser més dies o menys) a la 

incubadora a una temperatura de 34ºC, perquè acabarà arribant a 37ºC, que és la temperatura 
ideal perquè creixin els bacteris. 

 

Per fer una sembra d’un cultiu pur, és a dir, d’una placa ja sembrada aconseguir tenir dues o tres 
plaques amb un tipus de colònia de la primera placa aïllada, calia fer una suspensió de la mostra. Amb 
la nansa esterilitzada al fogonet, es tocava la colònia de la primera placa que estigués separada de les 
altres del mateix tipus, i es banyava la nansa en el tub d’assaig. Aleshores s’agitava amb la mà la 
suspensió fins que quedes una mescla homogènia. Per acabar amb la sembra, calia impregnar un 
escovilló amb l’aigua d’aquella suspensió i tocar un extrem de l’agar d’una placa, i amb la nansa de 
sembra altre cop esterilitzada es feien estries horitzontals i verticals escampant la mostra. 
Totes les mostres es van agafar de la boca de l’autora del treball, excepte tres mostres per a tres 
plaques diferents. 
Per fer les sembres després de menjar un aliment específic es van esperar en tots els casos tres hores 
després de menjar-lo perquè la proliferació dels bacteris a la boca fos normal, és a dir, que haguessin 
crescut suficients colònies (en el cas que n’haguessin crescut). 
 
7.2.1.Aliments ingerits per fer les sembres de bacteris de la boca 
Els aliments que es van menjar per fer les sembres de la boca tres hores després, van ser aliments que 
normalment s’ingereixen en una dieta normal en una persona adulta: una poma, un iogurt natural 
ensucrat, una taronja, una torrada de pa, un caramel (xupa-xups) i formatge. No es van triar per cap 
motiu especial, però es van intentar agafar aliments dolços, salats i àcids. 
 

7.3.Preparació de les mostres pel microscopi 
Per poder observar mostres de les colònies crescudes a les plaques del cultius bacterians, va caldre 
preparar primer uns portaobjectes, que estaven en una petita safata. Després, es va preparar un vas de 
precipitats amb aigua destil· lada. En cada portaobjectes, prèviament marcat amb el nom de la colònia 
que s’observaria, es va afegir una gota d’aigua destil· lada. Aleshores, es va esterilitzar la nansa de 
sembra amb el fogonet, i es va tocar una colònia marcada, que estigués el màxim de separada de les 
colònies que es trobaven al seu voltant. La nansa amb una mostra de la colònia de bacteris va tocar la 
gota d’aigua del portaobjectes. Amb una pinça d’estendre, per no cremar-se, es va assecar l’aigua amb 
la mostra del portaobjectes al fogonet. Finalment, es va passar a la tinció de Gram. 
Tot i així, per la colònia blanca rugosa (se’n parla més endavant), es va haver de fer un procediment 
diferent, perquè era difícil d’agafar una mostra. Es va fer una suspensió d’aquesta mostra. Amb la 
nansa de sembra esterilitzada (al fogonet) es va tocar la colònia blanca rugosa més aïllada possible i es 
va introduir aquesta nansa dins d’un tub d’assaig amb aigua destil· lada (aigua del tub prèviament 
esterilitzada fent-la bullir en una olla a pressió com els escovillons). Aquest tub es va agitar molt fort 
per tal que la colònia es dissolgués en l’aigua. Un cop la colònia es va dissoldre, un escovilló 
esterilitzat es va introduir al tub, i es va mullar amb la dissolució (una punta de l’escovilló). Aquesta 
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punta de l’escovilló després va tocar el portaobjectes amb la gota d’aigua destil· lada i es va assecar la 
mostra amb el fogonet i una pinça d’estendre , passant finalment a la tinció de Gram de la mostra. 
 

7.4.Tinció de Gram 
La tinció de Gram és una tinció emprada en microbiologia per a la visualització de bacteris en 
preparacions microscòpiques. Els bacteris gram positius es visualitzen de color violeta tirant cap a 
blavós i els bacteris gram negatius es visualitzen de color rosa. 
Les tincions que es van realitzar pel treball van ser tincions que es van dur a terme alhora, però de 
diverses mostres.  
 
7.4.1.Primera tinció de Gram 
Aquesta tinció es va realitzar en les primeres mostres de la següent manera: 
 

1) Bany de la mostra amb metanol durant 2 minuts, que amb una pipeta es posa al portaobjectes 
des d’un vas de precipitats, i rentar-la amb aigua destil· lada (posada amb una pipeta des d’un 
vas de precipitats). Afegint el metanol s’aconsegueix una fixació de la mostra al portaobjectes 
i l’eliminació de les impureses de la mostra. També es podia netejar la mostra amb aigua 
destil· lada sense afegir el metanol i fixar-la al portaobjectes amb el fogonet. 

2) Bany d’1,5 minuts de la mostra amb una solució de cristall violeta, que amb una pipeta es posa 
al portaobjectes des d’un vas de precipitats i després rentar-la amb aigua destil· lada. El cristall 
violeta és un colorant que entra dins de tots els bacteris (a través de la paret bacteriana), tan en 
bacteris gram positius (retenen el cristall violeta) com en bacteris gram negatius (no retenen el 
cristall violeta). 

3) Cobriment del portaobjectes (amb la mostra) amb Lugol, que amb una pipeta es posa al 
portaobjectes des d’un vas de precipitats, durant 1 minut, i esbandir-lo amb aigua destil· lada. 
El Lugol és una solució de iode molecular (I2) i iodur potàssic en aigua destil· lada, que en el 
cas de la tinció de Gram s’encarrega de que algunes estructures bacterianes retinguin el cristall 
violeta i altres no (bacteris gram positius i gram negatius respectivament). 

4) Cobriment del portaobjectes amb alcohol etílic de 96º durant 30 segons, prèviament posat en 
un vas de precipitats i posat al portaobjectes amb una pipeta, i es neteja amb aigua destil· lada. 
La funció de l’alcohol és arrossegar el cristall violeta que no es fixa amb el Lugol (dels 
bacteris gram negatius). 

5) Bany de la mostra amb una solució aquosa de safranina afegida amb una pipeta des d’un vas 
de precipitats, durant 2 minuts, i es renta amb aigua destil· lada. La safranina és un colorant de 
color vermell, que aconsegueix que les bactèries gram positives restin blaves (pel cristall 
violeta) i que les bactèries gram negatives es vegin vermelloses tirant cap a rosades. 

6) Cal eixugar el portaobjectes amb la mostra amb paper (de filtre o normal). 
7) Posar una gota de glicerina sobre la mostra amb una pipeta i afegir a sobre la mostra amb la 

glicerina el cobreobjectes, que es posa amb una agulla emmanegada perquè els dits no toquin 
la mostra. 

 
7.4.2.Segona tinció de Gram 
Aquesta segona tinció es va començar a utilitzar quan es va veure que la primera tinció no era tan 
eficaç com s’havia pensat. 
Es va realitzar seguint el següent procediment: 
 

1) Bany de la mostra amb metanol durant 1 minut, que amb una pipeta es posa al portaobjectes 
des d’un vas de precipitats. Afegint el metanol s’aconsegueix una fixació de la mostra al 
portaobjectes i l’eliminació de les impureses.  

2) Cal flamejar la mostra amb un encenedor, per deixar-la encara més fixada. El mètode per 
flamejar és encendre l’encenedor sobre la mostra per tal de que amb l’alcohol cremi, i deixar 
encesa la flama fins que s’apagui. 
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3) Bany d’1,5 minuts de la mostra amb una solució de cristall violeta, que amb una pipeta es posa 
al portaobjectes des d’un vas de precipitats i després rentar-la amb aigua destil· lada. 

4) Cobriment del portaobjectes (amb la mostra) amb Lugol, que amb una pipeta es posa al 
portaobjectes des d’un vas de precipitats, durant 1 minut, i esbandir-lo amb aigua destil· lada.  

5) Cobriment del portaobjectes amb una mescla d’alcohol etílic de 96º i acetona, durant 30 
segons. La mescla és de 4 ml, i la seva composició és de 2 ml d’alcohol etílic mesurats amb 
una pipeta graduada i 2 ml d’acetona mesurats amb una pipeta també graduada. La mescla es 
va fer en un vas de precipitats, i amb una pipeta es van posar dues gotes a sobre de la mostra. 
Neteja de la mostra amb aigua destil· lada. 

6) Bany de la mostra amb una solució aquosa de safranina afegida amb una pipeta des d’un vas 
de precipitats, durant 1,5 minuts, i es renta amb aigua destil· lada.  

7) Cal eixugar el portaobjectes amb la mostra amb paper (de filtre o normal). 
8) Posar una gota de glicerina sobre la mostra amb una pipeta aforada i afegir a sobre la mostra 

amb la glicerina el cobreobjectes, que es posa amb una agulla emmanegada perquè els dits no 
toquin aquesta mostra. 

 

7.5.Observació de les preparacions al microscopi 
Les preparacions microscòpiques cobertes amb la glicerina i el cobreobjectes es van portar al 
microscopi òptic, per observar-les. L’objectiu del microscopi requeria oli d’immersió, per millorar la 
resolució de la imatge que s’ha de veure. El fonament de l’oli d’immersió és el següent: a l’intercalar 
una gota d’oli d’immersió entre l’objectiu, d’índex de refracció igual que el del vidre, i el 
cobreobjectes, d’índex de refracció casi igual al del vidre, els raigs ja no s’aparten de la normal, sinó 
que continuen el seu camí sense desviació, aconseguint així que una major quantitat de llum arribi a 
l’objectiu i millorant notablement la visió de la preparació. L’observació microscòpica es va realitzar 
a 1000 augments totals (o amb l’objectiu a 1000 augments), i les fotos es van fer amb un programa 
d’ordinador anomenat Motic. El microscopi tenia un objectiu connectat a l’ordinador i per tant, a 
aquest programa. 
 

7.6.Proba de la catalasa 
La catalasa és un enzim que descompon el peròxid d’hidrogen (H2O2) en oxigen i aigua. La funció de 
la proba de la catalasa és determinar la presencia de l’enzim catalasa en els bacteris. Es realitza quan 
tens un gota d’aigua destil· lada al portaobjectes i amb la nansa hi afegeixes la mostra de la colònia. 
Aleshores amb una pipeta cal posar sobre la mostra aigua oxigenada (peròxid d’hidrogen) des d’un 
vas de precipitats. Si hi ha efervescència en la mostra de la colònia de bacteris, vol dir que els bacteris 
que hi són presents contenen aquest enzim i que per tant han descompost l’aigua oxigenada en oxigen 
i aigua (efervescència). 
 
7.6.1.Proba de la catalasa amb els tres tipus de colònies 
En la colònia blanca rugosa no hi va haver efervescència, per tant, els bacteris són catalasa negatius. 
Els bacteris que són catalasa negatius i es troben en la boca formant colònies blanques rugoses són els 
lactobacils, i són bacteris fermentatius. Si es digués que aquesta colònia era un llevat, es diria el 
mateix, ja que els llevats també són catalasa negatius. 
En la colònia groga cremosa tampoc es va produir efervescència, i per tant, els bacteris també han de 
ser catalasa negatius. Aquests bacteris podien ser estreptococs. 
En la colònia petita transparent tampoc va haver-hi efervescència, i per tant, els bacteris eren catalasa 
negatius i podien ser estreptococs. 
 

7.7.Mesuració del pH de la saliva 
Per mesurar el pH de la saliva (per tant, també el de la boca), es va fer amb un pHímetre i amb 
mostres de la saliva de l’autora del treball. Primer es deixaven mostres de saliva en un petit pot de 
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vidre (“s’hi escopia”), i aleshores es configurava el pHímetre perquè mesurés el pH. S’introduïa 
primer un elèctrode a un vas de precipitats que contenia un tampó o solució amortidora, per mesurar-
ne primer el seu pH. La funció d’un tampó és evitar o grans canvis en el pH. El pH del tampó utilitzat 
en la mesuració del pH era de 4, segons deia la etiqueta. Després de saber el pH del tampó, s’introduïa 
l’elèctrode al pot amb la saliva, aguantant-ho tot horitzontalment i es mesurava el pH. Després de 
mullar en saliva l’elèctrode i mesurar el pH, es netejava aquest elèctrode amb aigua destil· lada i es 
tornava a posar al tampó per neutralitzar l’efecte àcid de la saliva. Finalment l’elèctrode es tornava a 
posar a la saliva, repetint el  procediment dos cops més. Es feia aquest procés de mesurar el pH de la 
saliva tres cops per després poder fer un promig i estar més segurs amb les dades. 
El pH de la saliva (o de la boca) de l’autora del treball oscil· lava entre 5,5 i 6. El pH normal en una 
saliva és de 6,5 a 7. Això vol dir que l’autora del treball té el pH de la seva saliva per sota del promig, 
però si aquest és el pH que es manté sempre en la boca, no vol dir que el seu esmalt és més propens a 
desmineralitzar-se, sinó que tot i ser el pH àcid, els enzims poden treballar en aquest pH sense 
problemes (és el pH normal de la seva saliva).  
La saliva conté amortidors o neutralitzadors del pH, i per tant, regula el pH quan es torna massa bàsic 
o massa àcid tot fent-lo retornar al pH òptim o normal de la saliva. Aquest fet també es dóna amb el 
dentifricis. 
Es va arribar a la conclusió de que probablement havent deixat tres hores només perquè els bacteris 
fessin la fermentació dels aliments ingerits era poc, i que per tant, el pH de la boca no va arribar a ser 
molt àcid en cap moment per aquest fet. Gràcies a això, als amortidors de la saliva els va resultar fàcil 
neutralitzar el pH. 
 
7.7.1.Control del pHímetre 
Per fer aquest primer control del pHímetre, que va servir per veure si aquest aparell estava ben 
configurat, es van realitzar dues probes: amb àcid clorhídric (HCl) i amb hidròxid de sodi (NaOH). 
L’àcid clorhídric és un àcid, i per tant el seu pH havia de ser del voltant de 1 o 2, depenent de la 
molaritat de la solució d’àcid. Els àcids alliberen protons hidrogen al medi i per tant, l’acidifiquen. El 
pH va resultar ser de 2,04. L’hidròxid de sodi és una base, i per tant, el seu pH havia de ser d’entre 13 
i 14, depenent de la molaritat (concentració) de l’hidròxid. Els hidròxids capten protons hidrogen del 
medi, basificant-lo. El pH va resultar ser de 9,72 (després de netejar l’elèctrode amb aigua destil· lada i 
posar-lo al tampó). Això en teoria no hauria de ser així, i es va determinar que l’hidròxid podria estar 
caducat. 
 
7.7.2.Primer control del pH de la saliva 
Es va mesurar aquest pH per veure com era el pH de la boca en un inici, abans de mesurar aquest pH 
en diverses situacions. Per mesurar-lo abans no s’havien ni rentat les dents ni s’havia menjat res en 
tres hores. En aquest primer control es va mesurar el pH del tampó tres cops com a control d’aquest 
pH (per saber si el tampó estava o no contaminat). 
 

pH tampó: 4,52 
Primer control pH saliva: 6,08 
pH tampó: 4,57 
Segon control pH saliva: 5,26         
pH tampó: 4,57 
Tercer control pH saliva: 5,57 
Variació (promig) del pH en la saliva: 5,64 
 

El pH de la saliva normal oscil· la entre 6,5 i 7, com el de la boca. El promig de la saliva surt de 5,64, 
però el consideraríem un pH normal en la saliva, ja que és proper al pH promig de l’autora del treball, 
que oscil· la entre 5,5 i 6. 
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7.7.3.Control del pH de la saliva sense rentar-se les dents durant tot un dia 18/6/13 
Es va fer el dia 18/5/13, i el dia anterior, l’autora del treball no s’havia rentat les dents en tot el dia, i 
només havia menjat: pasta amb formatge (per dinar), préssec i cireres (per berenar), i meló i kiwis (per 
sopar).  
 

pH tampó: 4,40 
Primer control pH saliva: 5,80 
Segon control pH saliva: 5,63         
Tercer control pH saliva: 5,41 
Variació (promig) del pH en la saliva: 5,61 
 

El valor del pH de la saliva (promig) és àcid perquè els aliments ingerits el dia abans de fer la proba 
eren bastant àcids (pH àcid), sobretot els kiwis del sopar (contenen molts àcids). Això va fer acidificar 
el medi, ja que a més no es van rentar les dents amb el dentifrici, i a més, el medi també es va 
acidificar perquè les bacteris que habiten a la boca van fer la fermentació dels hidrats de carboni del 
pa (glúcids) i van produir àcids (àcid làctic, etc.), que també fan disminuir el pH de la saliva.  
 
7.7.4.Control del pH de la saliva amb les dents rentades després de tot un dia sense 
rentar-les (Colgate1) 18/6/13 
Es va fer el dia 18/5/13, i el dia anterior, l’autora del treball no s’havia rentat les dents en tot el dia, i 
només havia menjat: pasta amb formatge (per dinar), préssec i cireres (per berenar), i meló i kiwis (per 
sopar). Després es va rentar les dents i va esperar una hora per mesurar el pH de la seva boca. 
 

pH tampó: 4,44 
Primer control pH saliva: 6,02 
Segon control pH saliva: 5,39        
Tercer control pH saliva: 5,36 
Variació (promig) del pH en la saliva: 5,51 
 

El valor del pH de la saliva (promig) és àcid perquè els aliments ingerits el dia abans de fer la proba 
eren bastant àcids (pH àcid), sobretot els kiwis del sopar (contenen molts àcids). Això va fer acidificar 
el medi. El pH de la pasta de dents (Colgate) oscil· la de mitjana entre 6,5 i 7 (veure etiquetes). La 
pasta de dents s’encarrega de restaurar el pH de la saliva (o boca), és a dir, actua com a neutralitzador 
(fa retornar el pH als valors normals del pH de la saliva) o amortidor del pH (també anomenat tampó), 
i per tant, si un medi es àcid el basifica i si un medi és bàsic l’acidifica. En aquest cas, el va restaurar 
d’un pH bastant àcid donat pels aliments fins al pH normal en la boca de l’autora, de 5,51. 
 
7.7.5.Control del pH de la saliva després de menjar una poma i sense rentar-se les dents 
25/6/13 
Es va dur a terme el dia 25/6/13, després de tres hores d’haver menjat poma i sense rentar-se les dents. 
Al mesurar el pH va sortir: 
 

pH tampó: 4,57 
Primer control pH saliva: 5,36 
Segon control pH saliva: 6,00     
Tercer control pH saliva: 5,22 
Variació (promig) del pH en la saliva: 5,53 
 

La poma té un pH al voltant de 3,5 (depèn de la varietat de poma) i per tant, va acidificar el pH de la 
saliva (o de la boca), que és de 5,5 o 6. Tradicionalment, s’ha dit que la poma actua com un dentifrici, 
i en certa part és veritat, perquè neteja la boca de bacteris, però també fa disminuir considerablement 
el pH de la boca, que pot portar problemes d’esmalt dentari. Després de tres hores d’haver menjat 

                                                           
1 Tots els noms entre parèntesis són les marques de dentifricis utilitzades per fer el treball. 
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poma, el pH de la saliva es va restaurar considerablement, fins a arribar a un pH de 5,53. Això pot ser 
gràcies a alguns components de la saliva, que restauren aquest pH perquè els enzims descomponguin 
els aliments millor (facin millor la seva funció). Aquests components que actuen com amortidors del 
pH de la saliva són: el bicarbonat i el fosfat (tampons). 
 
7.7.6.Control del pH de la boca després de menjar una poma i amb l’ús d’elixir bucal 
(marca Carrefour) 25/6/13 
Es va dur a terme el dia 25/6/13, després de tres hores d’haver menjat poma i amb les dents rentades al 
cap d’aquelles tres hores. Al mesurar el pH va sortir: 
 

pH tampó: 4,61 
Primer control pH saliva: 5,24 
Segon control pH saliva: 5,20    
Tercer control pH saliva: 5,20 
Variació (promig) del pH en la saliva: 5,21 
 

La poma té un pH al voltant de 3,5 (depèn de la varietat de poma) i per tant, va acidificar el pH de la 
boca (o de la saliva), que és de 5,5 o 6. Després de tres hores d’haver menjat poma, es van raspallar 
les dents i es va utilitzar l’elixir bucal del Carrefour, el pH del qual és d’entre 5 i 5,5 (veure etiqueta). 
Al netejar-se les dents, el medi es va basificar una mica més del que era necessari, i amb l’elixir bucal 
es va equilibrar aquest pH, tot i que es va acidificar una mica per sota de 5,5 (pH normal). L’elixir 
normalment és àcid i totes les varietats tenen un pH per sota de 6, i per això sempre es recomana que 
s’utilitzi després de rentar-se les dents, perquè si un raspallat torna el medi alcalí (el basifica) o el 
torna neutre (normalment), l’elixir l’ha d’acidificar una mica fins a arribar al pH òptim de la boca de 
cadascú. 
 
7.7.7.Control del pH de la boca després de menjar un caramel i sense rentar-se les dents 
28/6/13 
Es va dur a terme el dia 28/6/13, després de tres hores d’haver menjat un caramel de maduixa i sense 
rentar-se les dents. Al mesurar el pH va sortir: 
 

pH tampó: 4,71 
Primer control pH saliva: 6,53 
Segon control pH saliva: 5,71    
Tercer control pH saliva: 5,90 
Variació (promig) del pH en la saliva: 6,05 
 

Un caramel normal té un pH al voltant de 6 i 7 (depèn de la varietat de caramel) i per tant, va basificar 
el pH de la saliva, que és de 5,5 o 6. Per això, el pH va arribar a ser de 6 al cap de tres hores. Com que 
és considerat un pH normal en la boca de la autora, la saliva no va actuar com a tampó.  
 
7.7.8.Control del pH de la boca després de un caramel i amb les dents rentades (Signal) 
28/6/13 
Es va realitzar el dia 28/6/13, després de tres hores d’haver menjat un caramel de maduixa i amb les 
dents rentades a l’haver passat els tres hores. Al mesurar el pH va sortir: 
 

pH tampó: 4,71 
Primer control pH saliva: 6,00 
Segon control pH saliva: 5,77    
Tercer control pH saliva: 5,36 
Variació (promig) del pH en la saliva: 5,71 
 

Un caramel normal té un pH al voltant de 6 i 7 (depèn de la varietat de caramel) i per tant, va basificar 
el pH de la boca (o de la saliva), que és de 5,5 o 6. Per això, el pH va arribar a ser de 6 al cap de tres 
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hores. Però la pasta de dents (Signal) va acidificar una mica el medi, tot actuant de neutralitzadora 
com tots els dentifricis, fins a un pH molt més òptim pels enzims com va ser el de 5,71. Amb el pH 
òptim, els enzims treballen a més velocitat. 
 
7.7.9.Control del pH de la boca després de menjar una taronja i sense rentar-se les dents 
1/7/13 
Es va dur a terme el dia 1/7/13, després de tres hores d’haver menjat una taronja (que té com a 
principal component l’àcid cítric) i sense rentar-se les dents. Al mesurar el pH, aquest era: 
 

pH tampó: 4,46 
Primer control pH saliva: 6,16 
Segon control pH saliva: 5,26    
Tercer control pH saliva: 5,34 
Variació (promig) del pH en la saliva: 5,59 
 

Una taronja té un pH al voltant de 2,5 i 3 (depèn de la varietat de taronja), essent dels més àcids en 
l’escala del pH. Aquest pH de la taronja va acidificar el pH de la saliva en gran mesura (per això es 
nota la boca àcida o agre). Per corregir aquesta diferència de pH a la boca, que podia provocar 
problemes en les mucoses o en l’esmalt dentari, els components tampó de la saliva van actuar, captant 
protons hidrogen de la boca (és a dir, va basificar el medi) i per tant la boca va acabar amb un pH més 
normal en ella de 5,59. 
 
7.7.10.Control del pH de la boca després de menjar una taronja i amb les dents rentades 
(Oral-B) 1/7/13 
Es va realitzar el dia 1/7/13, després de tres hores d’haver menjat una taronja (que té com a principal 
component l’àcid cítric) i sense rentar-se les dents. Al mesurar el pH, aquest era: 
 

pH tampó: 4,44 
Primer control pH saliva: 5,77 
Segon control pH saliva: 4,79    
Tercer control pH saliva: 5,51 
Variació (promig) del pH en la saliva: 5,36 
 

Una taronja té un pH al voltant de 2,5 i 3 (depèn de la varietat de taronja), essent dels més àcids en 
l’escala del pH. Aquest pH de la taronja va acidificar el pH de la boca (o de la saliva) en gran mesura 
(per això es nota la boca àcida o agre). Aleshores, al netejar-se les dents al cap de tres hores d’haver 
menjat la taronja amb el dentifrici (Oral-B), va fer augmentar el pH de la saliva fins a 5,36. 
Probablement el pH d’aquesta pasta de dents és més àcid, i per tant, el pH promig final de la boca no 
va arribar fins a 5,5 o 5,7. 
 
7.7.11.Control del pH de la boca després de menjar una torrada (pa) i sense rentar-se les 
dents 4/7/13 
Es va dur a terme el dia 4/7/13, després de tres hores d’haver menjat una torrada de pa (hidrats de 
carboni) i sense rentar-se les dents. Al mesurar el pH, aquest era: 
 

pH tampó: 4,48 
Primer control pH saliva: 6,04 
Segon control pH saliva: 5,71    
Tercer control pH saliva: 5,94 
Variació (promig) del pH en la saliva: 5,90 
 

El pa és un aliment que conté molts hidrats de carboni, i el seu pH és de 5,3 a 6. Aquest pH del pa va 
fer augmentar el pH de la boca fins a 5,90. El pa va aconseguir que el medi fos més bàsic, i ho va 
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aconseguir fins al pH de 5,90. Tot i haver passat tres hores, el pH es va mantenir perquè tot i no ser el 
pH òptim (on els enzims tenen la màxima velocitat), ja que era un pH normal en la boca. 
 
7.7.12.Control del pH de la boca després de menjar una torrada (pa) i amb les dents 
rentades (Gum-star) 4/7/13 
Es va dur a terme el dia 4/7/13, després de tres hores d’haver menjat una torrada de pa (hidrats de 
carboni) i amb les dents raspallades amb la pasta de dents Gum-star. Al mesurar el pH, aquest era: 
 

pH tampó: 4,54 
Primer control pH saliva: 6,21 
Segon control pH saliva: 5,12    
Tercer control pH saliva: 4,93 
Variació (promig) del pH en la saliva: 5,42 
 

El pH del pa és de 5,3 a 6. Aquest pH del pa va fer augmentar el pH de la boca fins a uns nivells 
bàsics de 6 aproximadament, però la pasta de dents Gum-star, al tenir un pH àcid d’entre 5 i 5,5 (veure 
etiqueta), va fer baixar aquest pH fins a 5,42. Aquest pH 5,42 és un pH òptim i normal per a la boca de 
l’autora del treball.  
 
7.7.13.Control del pH de la boca després de menjar un iogurt natural ensucrat i sense 
rentar-se les dents 11/7/13 
Aquest control es va fer el dia 11/7/13, després de tres hores d’haver menjat un iogurt natural ensucrat 
i sense rentar-se les dents. Al mesurar el pH, aquest era: 
 

pH tampó: 4,83 
Primer control pH saliva: 6,31 
Segon control pH saliva: 6,10    
Tercer control pH saliva: 5,90 
Variació (promig) del pH en la saliva: 6,10 
 

El pH del iogurt natural ensucrat era d’entre 6 a 6,5 (bastant neutre). Aquest pH del iogurt, al ser tirant 
cap a bàsic, va fer basificar la saliva, i per això al cap de tres hores de menjar el iogurt la boca tenia un 
pH de 6,10. Al ser un pH normal per la boca, es va mantenir, tot i no ser el pH òptim. 
 
7.7.14.Control del pH de la boca després de menjar un iogurt natural ensucrat i amb les 
dents rentades però sense dentifrici 11/7/13 
Per fer aquest control del pH, es va menjar iogurt natural ensucrat i al cap de tres hores es van fregar 
les dents amb el raspall de dents però sense dentifrici. El pH va ser de: 
 

pH tampó: 4,85 
Primer control pH saliva: 6,04 
Segon control pH saliva: 5,98    
Tercer control pH saliva: 5,36 
Variació (promig) del pH en la saliva: 5,79 
 

El iogurt va fer basificar el medi, que va acabar tenint un pH de 5,79. Es va mantenir tot i el raspallat 
sense dentifrici, perquè sense el dentifrici no es va baixar el pH fins a ser una mica més àcid i ser el 
pH òptim. Però el pH de 5,79 es considera normal (tot i ser una mica àcid). 
 
7.7.15.Control del pH de la boca després de menjar formatge i sense rentar-se les dents 
11/7/13 
Aquest control es va realitzar després de tres hores d’haver menjat formatge (Camembert) i sense 
rentar-se les dents. Els resultats del pH van ser: 
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pH tampó: 4,72 
Primer control pH saliva: 6,74 
Segon control pH saliva: 6,25    
Tercer control pH saliva: 6,23 
Variació (promig) del pH en la saliva: 6,41 
 

El pH del formatge camembert oscil· la entre 7 i 7,5. Al menjar el formatge, la boca va agafar un pH 
neutre cap a bàsic, i com que el pH normal de la saliva és de 5,5 o 6, els amortidors de la saliva van 
haver d’acidificar el medi, tot i que no van aconseguir arribar fins el pH òptim de la boca: es va 
quedar a 6,41. 
 
7.7.16.Control del pH de la boca després de menjar formatge i amb les dents rentades 
(Barça toons) 11/7/13 
Aquest control es va realitzar després de tres hores d’haver menjat formatge (Camembert) i les dents 
es van rentar amb un dentifrici per a nens i nenes, el Barça toons. Els resultats del pH van ser: 
 

pH tampó: 4,87 
Primer control pH saliva: 6,57 
Segon control pH saliva: 5,59   
Tercer control pH saliva: 5,67 
Variació (promig) del pH en la saliva: 5,94 
 

El pH del formatge camembert oscil· la entre 7 i 7,5. Al menjar el formatge, la boca va agafar un pH 
neutre cap a bàsic. Al rentar-se les dents amb la pasta de dents, el pH es va acidificar tot i que no fins 
a un nivell òptim de pH com és el 5,5, sinó fins a 5,97. Això és a causa del pH neutre tirant cap a àcid 
(però no molt) que acostumen a tenir les pastes de dents infantils, i normalment aquest pH oscil· la 
entre 6,6 i 6,9.  
 

7.8.Antibiogrames 
Els antibiogrames són proves que es realitzen a bacteris per a determinar-ne la sensibilitat a un agent, 
com en el cas d’aquest treball van ser les pastes de dents, les pomades anitbiòtiques, l’elixir bucal i 
l’antibiòtic Augmentine (constituït per amoxicil· lina bàsicament). Per fer un antibiograma calia fer: 

1) Preparar dues plaques amb un cultiu pur de colònies de bacteris de la boca. Per fer aquest 
cultiu pur primer calia fer una suspensió: es tocava amb la nansa de sembra esterilitzada les 
colònies aïllades marcades, es banyava la nansa al tub d’assaig que contenia l’aigua destil· lada 
prèviament esterilitzada i s’agitava la suspensió. 

2) Impregnar l’escovilló amb aquesta suspensió, tot decantant-la i passar-lo per tota la placa ben 
escampat.  

3) Més tard es marcà la placa amb el lloc on anirà cada dentifrici, pomades, elixir bucal o 
antibiòtic. Els codis són: 

� Dentifricis: Signal (S), Colgate (C), Oral-B (O), Gum-star (G) i Barça toons (B). 
� Elixir bucal: marca Carrefour (E). 
� Antibiòtic: Augmentine (A), que conté amoxicil· lina. 
� Pomades: Dermisone tri-antibiótica (D) i Bactroban (P) 

4) Després de tenir la placa impregnada amb la suspensió, amb un vidre de rellotge que tenia una 
gota d’aigua destil· lada posada amb una pipeta, es barrejaven els dentifricis, les pomades i 
l’elixir amb aquesta aigua destil· lada, tot formant una dissolució. En el cas de l’antibiòtic calia 
desfer una mica la pastilla per fer una dissolució. Les pastes de dents i les pomades també calia 
desfer-les una mica, ja que totes són com gelatinoses i es dissolien amb unes pinces 
metàl·liques, esterilitzades abans de dissoldre cada pasta.  

5) Quan ja es tenien les dissolucions, es feien rodonetes de paper de filtre amb la màquina 
perforadora de paper de 6 mm aproximadament.  
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6) Aquestes rodonetes de paper de filtre, prèviament es van esterilitzar tot fent-les bullir en una 
bossa de plàstic dins d’una olla plena fins la meitat d’aigua i tapada, perquè el vapor 
esterilitzés  la bossa i les rodonetes de dins, i així no es produïssin problemes en 
l’antibiograma. 

7) Amb unes altres pinces esterilitzades, aquestes rodonetes es mullaven en la dissolució del vidre 
de rellotge i es posaven en el lloc marcat per a cada dentifrici, elixir pomades o antibiòtic. 

8) Els bacteris (colònies) de la placa havien de créixer durant tres dies a la incubadora a 34ºC 
(que acabaven sent 37ºC). 

 

Es van realitzar quatre antibiogrames: un per la colònia groga (o beix) cremosa, un per la colònia 
blanca rugosa i dos per la colònia petita transparent.  
Els dentifricis que es van utilitzar van ser: Gum-star, Barça toons, Oral-B, Colgate i Signal. El criteri 
d’elecció dels dentifricis va ser: tres pastes de dents que en un principi es creien les més venudes al 
mercat (Oral-B, Colgate i Signal), una pasta de dents infantil (Barça toons) i una pasta de dents de 
marca blanca, és a dir, més barata (Gum-star). 
L’elixir bucal que es va utilitzar va ser l’elixir bucal marca Dia, no perquè fos el més utilitzat, sinó 
perquè és de marca blanca. 
Les pomades que es van fer servir per l’antibiograma van ser: Dermisone tri-antibiótica i Bactroban. 
La primera pomada, la Dermisone tri-antibiótica és una pomada antibacteriana que tot i que és d’ús 
cutani, es va utilitzar en el bacteris de la boca. Els seus components són (extrets del prospecte): 
bacitracina, poliximina B (sulfat), neomicina (sulfat) i excipients com la vaselina i la parafina. En les 
indicacions hi diu que actua contra les cremades infectades, les ferides i úlceres infectades i sobre les 
fol·liculitis bacterianes (inflamació de la pell causada pels bacteris Staphylococcus. Com que es va 
veure que actuava contra els Staphylococcus i la boca contenia aquests bacteris, es va pensar 
d’utilitzar-la. 
La segona pomada és el Bactroban, una pomada antibacteriana que també és d’ús cutani. Els seus 
components són (prospecte): mupirocina 20 mg i excipients com el macrogol 400 i el macrogol 3350. 
S’utilitza per al tractament d’infeccions produïdes per cocs grampositius, com els Staphylococcus 
aureus o els Streptococcus pyogenes. Aquestes infeccions de la pell són superficials.  
L’Augmentine està constituït bàsicament per amoxicil· lina, que és un antibiòtic derivat de la 
penicil· lina. Actua contra bacteris tant gram positius com bacteris gram negatius, i per això és un 
remei contra infeccions de diferents gravetats, sobretot de l’aparell respiratori (aquí dins s’inclouen la 
boca, la laringe la faringe, etc.). 
 
 

8.PLAQUES I COLÒNIES DE BACTERIS DE LA 
BOCA2 

 

Placa control amb bastonet 15/5/13 
Procediment: Placa amb agar nutritiu que va servir de control per veure si l’agar estava contaminat 
amb microorganismes. Un bastonet esterilitzat es va fregar sobre la placa per veure si aquesta estava 
contaminada. Es va deixar incubar sis dies a 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Colònies abundants sobre l’agar, d’un color blanquinós i de mida mitjana cap a petita, al 
cap de tres dies. En un principi no hi haurien de ser aquestes colònies perquè l’agar no hauria d’estar 
contaminat. Al cap de sis dies la placa tenia les colònies petites blanquinoses, igual de crescudes. 
Probablement va resultar ser una placa contaminada perquè es va deixar massa temps a l’aire lliure 
oberta. També va aparèixer una colònia de color rosat al centre de la placa. 
                                                           
2 Els títols dels apartats són els noms que se’ls va donar a cada placa i la data en que es van sembrar. 
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Observació final: Es va observar la placa al cap de 5 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava totalment assecat i ple de fongs, dos negres, un de vermellós i dos de grocs. 
 

 
Figures 7, 8 i 9: Placa control per veure si les plaques estaven contaminades. En la segona foto hi ha 
afegides les paraules “amb bastonet” perquè al sembrar la placa es van oblidar de posar, i és feta al 
cap de sis dies. La tercera foto és la foto de la placa per dintre, amb la colònia rosada. Fotos pròpies. 
 

Placa frotis de la geniva 15/5/13 
Procediment: Placa per determinar en un inici els bacteris i les colònies que podria tenir la geniva. Es 
va dur a terme la sembra amb la nansa esterilitzada i l’escovilló, que es va fregar per la geniva de la 
boca. La placa va estar sis dies a la incubadora a 34ºC, que van arribar a ser 37ºC. 
Observació: Les colònies que van créixer en aquesta placa en haver passat tres dies eren colònies 
petites i de color blanquinós, com les de la placa control. Estaven molt escampades per tota la placa. 
Al cap de sis dies les colònies havien crescut, i n’hi havia de noves. Les més abundants eren les 
colònies petites transparents, que estaven per tota la placa, però també hi havia 13 colònies grogues 
cremoses i mitjanes i 5 colònies blanques rugoses de mida bastant gran. 
Observació final: L’agar està totalment assecat i han crescut tres fongs de color negre. Tots els fongs 
que apareixen a les plaques apareixen a causa de l’assecament de l’agar i la contaminació de l’aire. 

 
Figures 10, 11 i 12: Placa frotis de la geniva. La primera foto és feta al cap de tres dies i la segona al 
cap de sis. La tercera foto és una foto de la placa oberta per revisar-la al cap de 5 mesos. Fotos 
pròpies. 
  

Placa frotis de la dent 15/5/13 
Procediment: Placa per determinar en un inici els bacteris i les colònies que podrien tenir les dents. Es 
va dur a terme la sembra amb la nansa esterilitzada i l’escovilló, que es va fregar per totes les dents de 
la boca. La placa va estar sis dies a la incubadora a 34ºC, que van arribar a ser 37ºC. 
Observació: Les colònies que van aparèixer en aquesta placa al cap de tres dies (amb la mostra de les 
dents de la boca de l’autora del treball) van ser colònies petites i de color blanquinós, com les de la 
placa control i les de la frotis de la geniva. Estaven molt escampades i eren abundants per tota la 
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placa. Al cap de sis dies van aparèixer 6 colònies grogues cremoses de mida mitjana, i també unes 
colònies blanques rugoses abundants pe tota la placa. Les més abundants, però, eren les colònies 
petites transparents. 
Observació final: L’agar està totalment assecat i han crescut tres fongs de color negre. 
 

           
Figures 13, 14 i 15: Placa frotis de la dent, al cap de tres dies i al cap de sis dies respectivament. La 
tercera foto és una foto de la placa al cap de sis dies oberta. Fotos pròpies. 
 

Placa control sense bastonet 28/5/13 
Procediment: Placa amb agar nutritiu que va servir de control per veure si l’agar estava contaminat 
amb microorganismes. No es va sembrar aquesta placa, sinó que simplement es va posar a la 
incubadora tres dies a 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: No van aparèixer colònies, només tres petits fongs a una vora de l’agar, que estava 
contaminat per l’aire, és a dir, que l’agar en si no estava contaminat, i van aparèixer els fongs com a 
conseqüència de l’entrada de microorganismes de l’aire.  
Observació final: Es va observar la placa al cap de 5 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava totalment assecat i amb dos fongs molt grans a una vora de l’agar. 
 

      
Figures 16 i 17: Placa control sense utilitzar l’escovilló (bastonet). A la part superior de la placa de la 
primera i la segona foto es veuen els tres fongs contaminants. Fotos pròpies. 
 

Placa colònia gran groga geniva 28/5/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb colònies grogues de la placa de la frotis de la geniva, 
és a dir, es va fer un cultiu pur de la colònia groga de la geniva. Amb la nansa de sembra esterilitzada 
es van tocar les colònies marcades, i aleshores es va fregar la nansa en la nova placa d’agar del cultiu 
pur. La placa es va deixar a la incubadora tres dies a 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Van aparèixer 3 colònies blanques (sense pigment), de mida mitjana. També van sorgir 6 
colònies grogues cremoses i voluminoses, 4 colònies amb pigments marrons i aixafades, i abundants 
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colònies petites transparents. Aquesta colònia no es va aïllar bé perquè van aparèixer altres tipus de 
colònies de bacteris. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 5 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava totalment assecat i amb 8 fongs de color blanc i un de negre al mig. 
 

  
Figures 18 i 19: Placa gran groga geniva, amb les colònies crescudes als extrems. La segona foto 
mostra ja el fong que va sortir al cap de 12 dies (quan es va revisar la placa). Fotos pròpies. 
 

Placa colònia gran rugosa geniva 28/5/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb colònies rugoses i blanques de la placa de la frotis de 
la geniva, és a dir, se’n va fer un cultiu pur, amb el mateix procediment que amb la placa gran groga 
de la geniva. La placa es va deixar a la incubadora tres dies a 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Van aparèixer 3 colònies grogues cremoses de mida mitjana, i una colònia rugosa amb 
pigment blanc. Aquesta colònia no es va aïllar bé perquè van aparèixer altres tipus de colònies de 
bacteris, a part de la colònia blanca rugosa. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 5 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava totalment assecat i amb un fong negre al mig i amb un altre a un extrem, a causa de la 
contaminació de l’aire. 
 

         
Figures 20 i 21: Placa gran rugosa geniva, amb les colònies crescudes als extrems. La primera foto és 
de la placa oberta. Fotos pròpies. 
 

Placa colònia petita geniva 28/5/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb colònies petites transparents de la placa de la frotis de 
la geniva, és a dir, se’n va fer un cultiu pur, amb el mateix procediment que amb la placa gran groga 
de la geniva. La placa es va deixar a la incubadora tres dies a 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Van aparèixer només colònies petites transparents, per tota la placa (molt abundants). 
Aquest sí que va ser un cultiu pur, ja que només van aparèixer el tipus de colònies que es volien. 



Estudi dels bacteris de la boca i de l’efectivitat d’algunes dentifricis sobre aquests bacteris. 
 

26 
 

Observació final: Es va observar la placa al cap de 5 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava totalment assecat i desenganxat del plàstic de la placa, i que hi havia fongs o colònies de color 
rosat i un fong negre i enorme a un extrem de la placa. 

 

Figura 22: Placa amb les colònies petites i transparents de la 
geniva. Foto pròpia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Placa colònia petita aixafada dent 28/5/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb colònies petites transparents de la placa de la frotis de 
la dent: se’n va fer un cultiu pur, amb el mateix procediment que amb la placa gran groga de la geniva 
i les altres plaques del dia 28/5/13. La placa es va deixar a la incubadora tres dies a 34ºC, que va 
augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Van aparèixer només colònies petites, però blanques, aixafades (sense volum) i rugoses. 
Les colònies eren molt nombroses i estaven bastant separades. per tota la placa (molt abundants). Es 
va determinar que havien de ser les colònies blanques rugoses però que no havien crescut fins a la 
mida de les colònies blanques rugoses. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 5 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava totalment assecat i desenganxat del plàstic de la placa, però no hi havia fongs contaminats de 
l’aire i les colònies encara eren visibles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figures 23 i 24: Placa colònia petita aixafada de la dent, primer tancada i després oberta, observada al 
cap de tres dies. Fotos pròpies. 
 

Placa colònia gran groga dent 28/5/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb colònies grogues de la placa de la frotis de la dent, 
se’n va fer un cultiu pur amb el mateix procediment que amb la placa gran groga de la geniva i les 
altres plaques del dia 28/5/13. La placa es va deixar a la incubadora tres dies a 34ºC, que va augmentar 
fins a 37ºC.  
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Observació: Van aparèixer colònies grogues i aixafades (sense volum) per tota la placa, tocant-se les 
unes amb les altres. Eren de mida mitjana (tot i que les de la placa de la frotis de la dent eren grans) i 
molt abundants. Aquesta colònia es va aïllar bé de les colònies grogues de la frotis de la dent. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 5 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava totalment assecat i amb un fong de color blanc a un extrem de l’agar. 
 

      
Figures 25 i 26: Placa colònia gran groga de la dent, primer tancada i després oberta, observada al cap 
de tres dies. Es veuen perfectament les estries fetes amb la nansa de sembra. Fotos pròpies. 
 

Placa cultiu sense rentar dents de la geniva 18/6/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb una mostra de la geniva. El dia abans de fer-la, es van 
menjar espaguetis amb formatge per dinar, cireres i meló per berenar i meló i kiwis per sopar, però no 
es van rentar les dents de l’autora del treball en tot el dia. Aleshores amb l’escovilló i la nansa es va 
fer la sembra. La placa es va deixar a la incubadora tres dies a 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Van aparèixer unes 30 colònies grogues tirant cap a beix i voluminoses per tota la placa, i 
eren de mida mitjana. També van aparèixer abundants colònies petites transparents per tot la placa. Al 
no rentar-se les dents, la proliferació dels bacteris va ser màxima, i per tant van aparèixer moltes 
colònies. Els bacteris que van créixer en aquesta placa són els que haurien de créixer normalment en 
cada placa sense rentar-se les dents, però amb menys mesura. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 4 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava totalment assecat i desenganxat del plàstic i tenia només un fong de color blanc a un extrem de 
l’agar. Les colònies estaven assecades. 
 

 
Figures 27 i 28: Cultiu de colònies de bacteris sense rentar les dents durant tot un dia. Fotos pròpies. 
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Placa cultiu dents rentades de la geniva 18/6/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb una mostra de la geniva. El dia abans de fer-la, es van 
menjar espaguetis amb formatge per dinar, cireres i meló per berenar i meló i kiwis per sopar, i no es 
van rentar les dents en tot el dia. Però el matí següent si que es van raspallar les dents amb el dentifrici 
Colgate, i amb l’escovilló amb la mostra i la nansa es va fer la sembra. La placa es va deixar a la 
incubadora tres dies a 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Van aparèixer unes 20 colònies grogues tirant cap a beix, voluminoses i cremoses, 
aproximadament 10 colònies menys que en la placa sense rentar les dents, i eren de mida mitjana. 
També van aparèixer colònies petites transparents per tot la placa, però no tant abundants com en 
l’altre cas. Al rentar-se les dents, els abrasius del dentifrici van aturar el creixement bacterià, tot i que 
en la geniva encara se’n va produir molt de creixement. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 4 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava assecat i tenia només un fong de color groc al centre de l’agar. Les colònies estaven assecades. 
 

                          

Figures 29 i 30: Plaques amb el cultiu de colònies de bacteris amb les dents rentades amb Colgate. El 
creixement dels bacteris va ser menor que en l’anterior placa, a causa de l’efecte del dentifrici i els 
seus abrasius. Fotos pròpies. 
 

Placa cultiu sense rentar dents de la dent 18/6/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb una mostra de les dents. El dia abans de fer-la, es van 
menjar espaguetis amb formatge per dinar, cireres i meló per berenar i meló i kiwis per sopar, però no 
es van rentar les dents de l’autora del treball en tot el dia. Aleshores amb l’escovilló i la nansa es va 
fer la sembra. La placa es va deixar a la incubadora tres dies a 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Van aparèixer moltes (incomptables) petites colònies grogues tirant cap a beix, sense 
volum i escampades per les estries fetes amb la nansa de sembra. Semblen diferents a les colònies 
grogues cremoses i voluminoses. També van aparèixer dues colònies blanques rugoses al centre de 
l’agar i per sobre de les beix. L’esmalt dentari estava ple de bacteris, perquè no es van rentar les dents 
i per tant aquests bacteris es van anar acumulant en la placa dental. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 4 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava totalment assecat i havien aparegut taques grogues però ne canvi cap fong. 
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Figures 31 i 32: Cultiu sense rentar-se les dents després de tot un dia amb colònies provinents de les 
dents. Les colònies són de color beix tot i que no es vegin molt bé. Fotos pròpies. 
 

Placa cultiu dents rentades de la dent 18/6/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb una mostra de les dents. El dia abans de fer-la, es van 
menjar espaguetis amb formatge per dinar, cireres i meló per berenar i meló i kiwis per sopar, i no es 
van rentar les dents en tot el dia. Però el matí següent si que es van raspallar les dents amb el dentifrici 
Colgate, i amb l’escovilló amb la mostra i la nansa es va fer la sembra. La placa es va deixar a la 
incubadora tres dies a 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Van aparèixer aproximadament unes 10 colònies grogues tirant cap a beix, voluminoses i 
cremoses, menys que en la placa sense rentar les dents, i eren de mida mitjana. També van aparèixer 
colònies petites transparents per tot la placa, però sense ser abundants. També hi havia unes 15 
colònies blanques rugoses. Al rentar-se les dents, els abrasius del dentifrici Colgate van aturar el 
creixement bacterià, ja que es va passar de moltes colònies grogues a només 10 aproximadament. Però 
també cal dir que van aparèixer noves colònies (blanques rugoses i petites transparents). 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 4 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava assecat i tenia només un fong gegant que s’havia escampat per tota la placa, de color blanc. 

 

                 

Figures 33 i 34: Cultiu de les dents rentades amb Colgate. El creixement és menys comparat amb el 
de l’altre placa de la dent, però han aparegut nous tipus de colònies. Fotos pròpies. 
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Placa de la geniva després de tres hores de menjar una poma i sense 
rentar les dents 25/6/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb una mostra de la geniva, després de tres hores d’haver 
menjat una poma i sense rentar-se les dents. La placa es va deixar a la incubadora tres dies a 34ºC, que 
va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Van sorgir 4 colònies blanques rugoses, mitjanes i aixafades, i també 4 colònies sense 
pigment voluminoses, cremoses i de mida mitjana (com les grogues cremoses però sense pigment). 
També van aparèixer colònies petites transparents per tot la placa, sent molt abundants. Probablement 
la poma no tingui propietats com a dentifrici, ja que també hi ha un gran creixement en aquesta placa 
comparada amb la placa en què el dia abans no s’havien rentat les dents en tot el dia. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 4 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava assecat i no tenia fongs. 

 
Figura 35: Placa amb el cultiu bacterià de la geniva després 
de menjar poma i sense netejar-se les dents. Foto pròpia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Placa de la geniva després de tres hores de menjar una poma i amb les 
dents rentades (Colgate) i sense utilitzar elixir bucal 25/6/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb una mostra de la geniva, després de tres hores d’haver 
menjat una poma i després de tenir les dents netes, raspallades amb la pasta de dents Colgate. La placa 
es va deixar a la incubadora tres dies a 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Van sorgir 8 colònies grogues cremoses i voluminoses i també van aparèixer colònies 
petites transparents per tot la placa, sense ser molt abundants. El dentifrici Colgate va acabar amb 
bona part de les colònies bacterianes petites transparents, però en canvi van sorgir colònies grogues 
cremoses que en l’altre placa no hi eren. Es desconeix el motiu d’aquest creixement de nous tipus de 
colònies.  
Observació final: Es va observar la placa al cap de 4 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava assecat i tenia un fong per tota la placa i 3 fongs o colònies de color rosat. 

 
 

Figura 36: Placa amb el cultiu bacterià de la geniva després de 
menjar poma i amb les dents netes pel dentifrici. Les colònies 
no es veuen, perquè la majoria són petites i transparents. Foto 
pròpia. 
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Placa de la geniva després de tres hores de menjar una poma, amb les 
dents rentades (Colgate) i amb l’ús d’elixir bucal 25/6/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb una mostra de la geniva, després de tres hores d’haver 
menjat una poma i després de tenir les dents netes, raspallades amb la pasta de dents Colgate i havent 
fet servir elixir bucal de la marca Carrefour. La placa es va deixar a la incubadora tres dies a 34ºC, que 
va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Van sorgir només colònies petites transparents per tota la placa, sense ser molt abundants. 
També va aparèixer un fong contaminant en un altre extrem. El dentifrici Colgate va acabar amb bona 
part de les colònies bacterianes petites transparents, i l’elixir va procurar que no sortissin les colònies 
grogues cremoses i que les petites transparents sortissin amb menys quantitat que abans. Això 
significa que l’elixir bucal complementa el raspallat de dents, acaba amb les restes que es deixa el 
dentifrici, gràcies als seus components també abrasius. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 4 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava assecat i tenia un fong a un extrem i que les colònies petites transparents s’havien assecat. 
 

 

Figura 37: Placa amb el cultiu bacterià de la geniva després de 
menjar poma, amb les dents netes pel dentifrici i amb havent 
fet ús de l’elixir bucal. Les colònies no es veuen, perquè la 
majoria són petites i transparents i perquè l’elixir bucal no en 
va deixar créixer en grans quantitats. Foto pròpia. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Placa de la dent després de tres hores de menjar una poma i sense 
rentar les dents 25/6/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb una mostra de la dent, després de tres hores d’haver 
menjat una poma i sense tenir les dents netes. La placa es va deixar a la incubadora tres dies a 34ºC, 
que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Van sorgir unes 15 colònies blanques rugoses, mitjanes i aixafades. També van aparèixer 
colònies petites transparents per tot la placa, sent molt abundants; i també aproximadament 32 
colònies grogues cremoses de mida mitjana. S’ha dit que la poma té propietats com el dentifrici, però 
és poc probable perquè el creixement bacterià va ser molt nombrós també comparat amb la placa en la 
què el dia abans no s’havien rentat les dents. El creixement va ser similar que en la placa amb la 
mostra en les mateixes condicions que la geniva. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 4 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava assecat i les colònies tenien totes un color groc i estaven assecades. No hi havia cap fong. 

 
 

Figura 38: Placa amb el cultiu bacterià de la dent després de 
menjar poma i sense netejar-se les dents. Foto pròpia. 
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Placa de la dent després de tres hores de menjar una poma i amb les 
dents rentades (Colgate) i sense utilitzar elixir bucal 25/6/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb una mostra de les dents, després de tres hores d’haver 
menjat una poma i després de tenir les dents netes, raspallades amb la pasta de dents Colgate. Tot i 
així, encara no s’havia utilitzat l’elixir bucal. La placa es va deixar a la incubadora tres dies a 34ºC, 
que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Van sorgir només una colònia groga cremosa i voluminosa, de mida petita. També van 
aparèixer colònies petites transparents abundants per tot la placa i dues colònies blanques aixafades. 
El dentifrici Colgate va acabar amb bona part de les colònies bacterianes blanques rugoses (que pot 
ser un llevat) i amb gairebé totes les colònies grogues cremoses, però en canvi les colònies petites 
transparents van continuar creixent en igual nombre. L’efecte d’aquest dentifrici (dels abrasius del 
dentifrici) és molt gran en les dents, ja que acaba amb la majoria de colònies (o llevats en el cas de les 
colònies blanques rugoses), però no és dels més efectius en comparació amb altres marques. L’efecte 
del dentifrici és molt major que en la geniva, probablement a causa del fregament del raspall o el 
major fregament del dentifrici amb les dents. També a un extrem de la placa va aparèixer un fong 
contaminant, que devia sortir de l’aire. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 4 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava assecat i que el fong havia crescut considerablement i totes les colònies s’havien assecat.  

 
 

Figura 39: Placa amb el cultiu bacterià de la dent després de 
menjar poma i amb les dents netes pel dentifrici (Colgate). 
Tot i que no s’aprecia molt, el creixement ha estat mínim, 
només han crescut les colònies petites transparents. Foto 
pròpia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Placa de la dent després de tres hores de menjar una poma, amb les 
dents rentades (Colgate) i amb l’ús d’elixir bucal 25/6/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb una mostra de les dents, després de tres hores d’haver 
menjat una poma i després de tenir les dents netes, raspallades amb la pasta de dents Colgate i havent 
utilitzat elixir bucal de la marca Carrefour. La placa es va deixar a la incubadora tres dies a 34ºC, que 
va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Van sorgir molt poques colònies petites transparents, cap de blanca rugosa i una sola de 
groga cremosa molt aïllada (a un extrem). L’elixir va inhibir gairebé totalment el creixement dels 
bacteris en aquest agar. Com en la mateixa placa però amb una mostra de la geniva, l’elixir ha inhibit 
en gran part el creixement bacterià. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 4 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava bastant assecat i tenia la colònia groga assecada, i hi havia crescut una colònia blanca rugosa de 
mida gran. Les colònies petites transparents s’havien assecat. 
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Figura 40: Placa amb el cultiu bacterià de la dent després de 
menjar poma, amb les dents netes pel dentifrici i amb havent 
fet ús de l’elixir bucal. Les colònies no es veuen, perquè la 
majoria són petites i transparents i perquè l’elixir bucal no en 
va deixar créixer en grans quantitats. Foto pròpia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Placa cultiu pur colònia blanca “abultada” (o voluminosa) 25/6/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb una mostra de la colònia blanca rugosa, que en un 
principi es va diferenciar entre la colònia blanca rugosa voluminosa (o “abultada”) i la colònia blanca 
rugosa aixafada, però que resultaren ser la mateixa. Per fer aquesta sembra va caldre tocar les colònies 
blanques rugoses més aïllades possibles d’una placa, de la dent o la geniva després d’haver menjat 
poma. Es tocaven amb la nansa de sembra esterilitzada (amb el fogonet) i aleshores calia tocar l’agar 
de la nova placa a cultivar. Després, amb la mateixa nansa es van fer estries per tota la placa amb la 
mostra. Aquesta placa es va deixar a la incubadora sis dies a 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC (al 
cap de tres dies les colònies havien crescut poc). 
Observació: Va aparèixer només una colònia blanca rugosa voluminosa, però a la vegada també 
aparegueren colònies petites transparents, i per tant, aquest cultiu no va ser del tot pur. La colònia 
blanca pot ser que sigui un llevat. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 4 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava bastant assecat i que era tot un fong de color marró, amb moltes espores. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figures 41 i 42: Placa amb el cultiu pur de la colònia blanca rugosa voluminosa. Fotos pròpies. 
 

Placa cultiu pur colònia petita transparent 25/6/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb una mostra de la colònia petita transparent. Per fer 
aquesta sembra va caldre tocar les colònies petites transparents més aïllades possibles d’una placa, de 
la dent o la geniva després d’haver menjat poma. Es tocaven amb la nansa de sembra esterilitzada 
(amb el fogonet) i aleshores calia tocar l’agar de la nova placa a cultivar. Aquesta placa es va deixar a 
la incubadora sis dies a 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC (al cap de tres dies les colònies havien 
crescut poc). No es va diferenciar entre si era de la geniva o de la dent, perquè les colònies eren les 
mateixes. 
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Observació: Van aparèixer abundants colònies petites transparents per tota la placa, i totes estaven 
molt juntes. Aquest cultiu si que va resultar ser un cultiu pur perquè la colònia es va aïllar bé (en la 
nova placa només hi havia la colònia que volíem). 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 4 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava bastant assecat i que l’únic que s’observava a la placa era un fong gegant central de color negre 
i amb prolongacions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figures 43 i 44: Placa del cultiu pur de la colònia petita transparent, que va ser totalment pur ja que 
només hi van créixer colònies petites transparents. Fotos pròpies. 
 

Placa cultiu pur colònia groga (beix) cremosa 25/6/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb una mostra de la colònia groga o beix cremosa, que 
són la mateixa colònia però de diferents tons de color (la groga amb més pigment i la beix amb 
menys). Per fer aquesta sembra va caldre tocar les colònies grogues cremoses més aïllades possibles 
d’una placa, de la dent o la geniva després d’haver menjat poma. Es tocaven amb la nansa de sembra 
esterilitzada (amb el fogonet) i aleshores calia tocar l’agar de la nova placa a cultivar. Després, amb la 
mateixa nansa es van fer estries per tota la placa amb la mostra. Aquesta placa es va deixar a la 
incubadora sis dies a 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC (al cap de tres dies les colònies havien 
crescut poc). No es va diferenciar entre si era de la geniva o de la dent, perquè les colònies eren les 
mateixes. 
Observació: Van aparèixer nombroses colònies grogues (o beix) de mida petita per tota la placa, i 
estaven bastant juntes, i també van sorgir algunes colònies petites transparents per tota la placa. No va 
ser un cultiu pur del tot, ja que van aparèixer les colònies petites transparents. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 4 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava bastant assecat i que l’únic que s’observava a la placa era un fong de color negre a un extrem, 
una colònia molt gran groga cremosa i una de cremosa també però de color marró. 
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Figures 45 i 46: Placa del cultiu pur de la colònia groga (o beix, perquè té menys pigment) 
cremosa. Van créixer molt juntes i eren petites. També hi van créixer colònies petites transparents. 
Fotos pròpies. 
 

Plaques  d’antibiograma de la colònia groga (beix) cremosa 25/6/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb una mostra de la colònia groga o beix cremosa, que 
són la mateixa colònia però de diferents tons de color (la groga amb més pigment i la beix amb 
menys). Per fer aquesta sembra va caldre tocar les colònies grogues cremoses més aïllades possibles 
de la placa de cultiu pur de la colònia groga cremosa. El procediment era el procediment per fer 
l’antibiograma: primer calia preparar dues plaques amb un cultiu pur de colònies grogues cremoses de 
bacteris de la boca. Per fer aquest cultiu pur abans calia fer una suspensió de la colònia, i aleshores 
impregnar l’escovilló amb aquesta suspensió i passar-lo per tota la placa ben escampat. Calia marcar 
les plaques amb el lloc on aniria cada dentifrici (Signal S, Colgate C, Oral-B O, Gum-star G i Barça 
toons B), pomades (Dermisone tri-antibiótica D i Bactroban P), elixir bucal de la marca Carrefour (E) 
o antibiòtic (Augmentine A). Després en un vidre de rellotge que tenia una gota d’aigua destil· lada 
posada amb una pipeta, es barrejaven els dentifricis, les pomades i l’elixir amb aquesta aigua 
destil· lada, tot formant una dissolució. Amb unes altres pinces esterilitzades, les rodonetes de paper de 
filtre (també esterilitzades) es mullaven en la dissolució del vidre de rellotge i es posaven en el lloc 
marcat per a cada dentifrici, elixir o antibiòtic, i les plaques es deixaven durant tres dies a la 
incubadora a 34ºC (que acabaven sent 37ºC). 
Observació: L’observació de les plaques es va fer mirant les rodonetes i el creixement al seu voltant. 
Les colònies que van créixer eren de color groc (pigment groc) i eren generalment abundants i de 
mida petita. No s’assemblen molt a les colònies grogues cremoses dels primers cultius o del cultiu pur. 

� Dentifrici Signal (S): Inhibició gairebé total del creixement bacterià (de les colònies grogues 
cremoses), excepte algunes colònies petites transparents que van créixer, ja que possiblement 
ni el cultiu inicial ni la suspensió eren purs. La colònia més propera la té a 0,8 cm 
aproximadament. 

� Antibiòtic Augmentine (A): L’amoxicil· lina inhibeix totalment el creixement de qualsevol 
tipus de colònia de bacteris al seu voltant. Al voltant d’aquesta rodoneta s’ha format una 
espècie d’aurèola que no s’ha identificat. 

� Dentifrici Gum-star (G): Al voltant de la rodoneta de paper de filtre impregnada hi va haver 
creixement de colònies grogues tot i que petites. Les colònies estan tocant la rodoneta. El 
Gum-star no té tant efecte inhibidor sobre el creixement dels bacteris de les colònies grogues 
cremoses, ja que la majoria de colònies toquen a la seva rodoneta. 

� Dentifrici Oral-B (O): Inhibició gairebé total del creixement dels bacteris al seu voltant, ja que 
s’hi ha format una aurèola sense creixement. La colònia més propera la tenia a 0,6 cm. Es pot 
dir que l’Oral-B, juntament amb el dentifrici Signal acaben amb el creixement bacterià al seu 
voltant parcialment, i per tant, vol dir que al netejar-se les dents deixen pocs bacteris a la boca. 
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� Dentifrici Colgate (C): Creixement de les colònies de bacteris al voltant, té poc poder 
d’inhibició. Les colònies estan moltes tocant a la rodoneta, que significa que tot i contenir 
abrasius (substàncies que netegen però sense desgastar l’esmalt dentari), o estan en poca 
quantitat o concentració, o tenen poc efecte inhibidor. 

� Elixir bucal marca Carrefour (E): No ha deixat créixer cap colònia al seu voltant, excepte una 
colònia que la té a 0,8 cm. Tot i així, el creixement al voltant d’aquesta rodoneta ha estat 
gairebé nul, gràcies als efectes dels abrasius d’aquest elixir.  

� Pomada Dermisone tri-antibiótica (D): Inhibició total del creixement dels bacteris de la boca, 
no té colònies properes (tot i així, la més propera la té a 1,5 cm). 

� Pomada Bactroban (P): Inhibició total del creixement dels bacteris de la boca, no té colònies 
properes. És una pomada bactericida, igual que el Dermisone: provoquen les morts dels 
bacteris. 

� Dentifrici Barça toons (B): El creixement dels bacteris al voltant de la rodoneta és abundant, té 
poc poder bactericida o inhibidor aquesta pasta de dents. Això es pot explicar perquè als nens 
volen una pasta de dents que després no “piqui”, i per això aquest dentifrici infantil conté poc 
abrasius i el creixement dels bacteris és major. Les colònies toquen a la rodoneta. 

Observació final: Es van observar les plaques al cap de 4 mesos de preparar-les i es va veure que 
l’agar estava bastant assecat i que havien crescut diversos fongs (contaminants, de l’aire) a cada placa, 
i que les colònies s’havien assecat. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figures 47, 48, 49 i 50 (respectivament): Són dues plaques diferents tancades i obertes, però totes 
són antibiogrames fets en la colònia groga cremosa. Fotos pròpies. 
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Placa de la dent després de tres hores de menjar un caramel i sense 
rentar les dents 28/6/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb una mostra de les dents, després de tres hores d’haver 
menjat un caramel de maduixa (un xupa-xups) i sense tenir les dents netes. La placa es va deixar a la 
incubadora tres dies a 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Van sorgir unes 10 colònies grogues cremoses, de mides diverses (mitjanes i petites). 
També van aparèixer colònies petites transparents per tot la placa, sent molt abundants; i també 
aproximadament 6 colònies rugoses blanques de mida mitjana. Amb el caramel, els bacteris de la boca 
s’enganxen millor a la placa dental, i per això en la dent el creixement d’aquesta placa és molt gran, ja 
que sense rentar-se les dents i tres hores després, molts bacteris s’enganxen a la placa dental i per això 
la placa acaba tant poblada. A més, els sucres del caramel afavoreixen el creixement de les colònies de 
bacteris i de llevats (colònia blanca rugosa), i així com més ensucrat sigui un caramel, més creixement 
de bacteris a la boca. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 4 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava assecat i que havia crescut un fong blanc a un extrem, i les colònies estaven seques. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figures 51 i 52: Placa de després de menjar un caramel, sense rentar-se les dents. Fotos pròpies. 
 

Placa de la dent després de tres hores de menjar un caramel i amb les 
dents rentades (Signal) 28/6/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb una mostra de la dent, després de tres hores d’haver 
menjat un caramel de maduixa (un xupa-xups) i amb les dents netes, havent utilitzat el dentifrici 
Signal. La placa es va deixar a la incubadora tres dies a 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Van sorgir unes 4 colònies grogues cremoses, de mida mitjana. També van aparèixer 
colònies petites transparents per tot la placa, sense ser abundants, i 5 colònies rugoses blanques de 
mida mitjana. Amb el caramel, els bacteris s’enganxen a la placa dental més fàcilment i millor, però el 
dentifrici amb els abrasius llima aquesta placa bacteriana de la dent, i per això el creixement de la 
placa va ser mínim. Comparada amb la placa després de menjar caramel i sense rentar-se les dents, hi 
ha hagut descens del creixement, però no ha estat brusc ni molt important. Tot i així, de colònies 
petites transparents n’hi havia més en la primera placa que en la de les dents rentades, i el mateix va 
passar amb les colònies blanques rugoses i les grogues cremoses. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 4 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava assecat i que havia crescut un fong blanc al centre de la placa i dues colònies grogues, que 
estaven assecades. 
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Figures 53 i 54: Placa de després de menjar un caramel, amb les dents netes mitjançant el dentifrici 
Signal. Fotos pròpies. 
 

Placa de la geniva després de tres hores de menjar un caramel i sense 
rentar les dents 28/6/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb una mostra de les genives, després de tres hores 
d’haver menjat un caramel de maduixa (un xupa-xups) i sense tenir les dents netes. La placa es va 
deixar a la incubadora tres dies a 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Van sorgir incomptables colònies blanques rugoses, que possiblement eren llevats, que 
amb el caramel n’apareixen més perquè els sucres del caramel afavoreixen el creixement dels llevats. 
També van créixer en abundància les colònies petites transparents, i van créixer poques colònies 
grogues, gairebé 5. Aquesta placa es va confondre amb la placa de després de menjar un caramel i 
tenint les dents raspallades, i per això els noms de les plaques estan canviats. Hi ha hagut un 
creixement semblant al de la placa sense rentar-se les dents de la dent. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 4 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava assecat i que per tot l’agar hi havia crescut un fong blanc i amb espores. 
 

 

Figures 55 i 56: Placa amb les colònies després de menjar un caramel i amb les dents sense netejar. 
En la placa hi diu que les dents estan rentades amb Signal, però es van confondre les plaques al 
posar-hi el nom. Fotos pròpies. 
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Placa de la geniva després de tres hores de menjar un caramel i amb les 
dents rentades (Signal) 28/6/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb una mostra de les genives, després de tres hores 
d’haver menjat un caramel de maduixa (un xupa-xups) i amb les dents netes, havent utilitzat el 
dentifrici Signal. La placa es va deixar a la incubadora tres dies a 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Només va créixer una colònia rugosa blanca, i de mida mitjana i 6 colònies grogues 
cremoses de mida mitjana també. Només hi havia algunes colònies petites transparents, però sense ser 
abundants. El creixement en aquesta segona placa de la geniva després de menjar caramel ha 
disminuït notablement, en un principi per l’efecte de la pasta de dents, però el raspallat es dóna només 
a les dents. Pot ser que aquesta pasta de dents sigui tant efectiva com per acabar també amb els 
bacteris de la geniva. En els antibiogrames, aquest dentifrici era dels més inhibidors i bactericides. 
Aquesta placa es va confondre amb la placa de després de menjar un caramel i sense rentar-se les 
dents, i per això els noms de les plaques estan canviats. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 4 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava assecat i que havia crescut un fong blanc al centre de la placa i dues colònies grogues, que 
estaven assecades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figures 57 i 58: Placa amb les colònies després de menjar un caramel i amb les dents rentades. En 
la placa hi diu que les dents no estan rentades, però es van confondre les plaques al posar-hi el nom. 
Fotos pròpies. 
 

Placa de la dent després de tres hores de menjar una taronja i sense 
rentar les dents 1/7/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb una mostra de les dents, després de tres hores d’haver 
menjat una taronja i sense tenir les dents netes. La placa es va deixar a la incubadora tres dies a 34ºC, 
que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Van aparèixer moltes colònies grogues (o beix, quan probablement no han crescut prou i 
no tenen el suficient pigment) cremoses, de mida mitjana i escampades uniformement per tota la 
placa. També van aparèixer abundants colònies petites transparents i 4 colònies rugoses blanques de 
mida mitjana. Com que la boca estava bruta amb restes de menjar i bacteris, el creixement de colònies 
va ser abundant. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 3 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava assecat i que havia crescut fent-se molt gran una colònia groga cremosa, creixent notablement. 
La resta de colònies estaven assecades i no hi havia crescut cap fong contaminant provinent de l’aire. 
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Figures 59 i 60: Placa amb les colònies després de menjar una taronja i sense tenir les dents 
raspallades. El creixement de colònies grogues cremoses és abundant, com també el de colònies 
petites transparents. Fotos pròpies. 
 

Placa de la dent després de tres hores de menjar una taronja i amb les 
dents rentades (Oral-B) 1/7/13 
Procediment: La placa es va sembrar amb una mostra de les dents, després de tres hores d’haver 
menjat una taronja i amb les dents netes, havent utilitzat el dentifrici Oral-B. La placa es va deixar a la 
incubadora tres dies a 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Van sorgir unes 19 colònies grogues cremoses, de mida mitjana, però una mica més grans 
que les colònies grogues de la dent sense estar netes. Tot i així, de colònies grogues cremoses en 
aquesta placa en van aparèixer menys que en l’altre de la dent havent menjat taronja. A part 
d’aquestes colònies, també van aparèixer colònies petites transparents, però el seu creixement va ser 
mínim, és a dir, que en van créixer molt poques de colònies. De les blanques rugoses no en va créixer 
cap. L’acció de la pasta de dents s’ha notat en quant a l’aparició de colònies blanques rugoses, ja que 
no n’ha aparegut cap, i en quant al descens del creixement de les colònies petites transparents. Tot i 
així, les grogues cremoses continuaven sent abundants. En l’antibiograma de la colònia groga cremosa 
l’Oral-B va actuar molt bé, ja que al voltant de la rodoneta impregnada amb aquest dentifrici no va 
haver-hi gairebé creixement. Tot i així, tenia les colònies més properes a 0,6 cm de la rodoneta quan el 
Signal tenia les colònies de bacteris més properes a 0,8 cm. Per tant, té un gran poder inhibidor tot i 
que no és dels millors. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 4 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava assecat i que hi havien crescut dos fongs blancs, un de molt gran a un extrem i l’altre de més 
petit al centre de la placa, i les colònies estaven seques. 
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Figures 61 i 62: Placa amb una sembra amb una mostra de la dent després de menjar una taronja i 
amb les dents netes rentades amb Oral-B. El creixement de colònies és menor que en l’altre placa de 
la dent després de menjar taronja i sense rentar-se les dents. Fotos pròpies. 
 

Placa de la geniva després de tres hores de menjar una taronja i sense 
rentar les dents 1/7/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb una mostra de les genives, després de tres hores 
d’haver menjat una taronja i sense tenir les dents netes. La placa es va deixar a la incubadora tres dies 
a una temperatura de 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Creixement en abundància de les colònies petites transparents, per totes les estries fetes 
amb la nansa de sembra. Només van sorgir dues colònies grogues (o beix) cremoses al centre, tocant 
amb les colònies petites transparents. Es pot dir que només han crescut les colònies petites 
transparents, i això podria ser a causa del pH àcid de la taronja o perquè simplement els aliments fan 
que es produeixen més bacteris a la boca. Pot ser que algunes d’aquestes colònies petites transparents 
siguin colònies blanques rugoses però que no han crescut el suficient, ja que es comencen a veure una 
mica blanques. En la mostra de la dent, van aparèixer colònies blanques rugoses (tot i que només 4), 
així que en aquesta placa possiblement també n’haurien de créixer. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 3 mesos de preparar-la i es va veure que moltes de 
les colònies petites transparents van acabar sent colònies blanques rugoses però de mida petita. També 
van sorgir dues colònies grogues cremoses de mida molt gran a l’agar. 
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Figures 63 i 64: Foto de la placa de la geniva després de menjar taronja i amb les dents sense 
netejar. Les colònies que es veuen són colònies petites transparents, tot i que pot ser que si 
creixessin més algunes acabarien sent colònies blanques rugoses de mida petita. Foto pròpies. 
 

Placa de la geniva després de tres hores de menjar una taronja i amb les 
dents rentades (Oral-B) 1/7/13 
Procediment: La placa es va sembrar amb una mostra de les genives, després de tres hores d’haver 
menjat una taronja i amb les dents netes, raspallades amb el dentifrici Oral-B. La placa es va deixar a 
la incubadora tres dies a una temperatura de 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Van créixer sense estar en abundància les colònies petites transparents, i estaven bastant 
separades entre elles. Només va aparèixer una colònia blanca rugosa, de mida molt petita. Aquest 
dentifrici té un gran poder inhibidor, però actua sobretot a les genives, és a dir, que actua molt 
possiblement netejant més les genives que les dents (com l’elixir bucal, que es fa després del raspallat 
de dents, per netejar les genives). En la placa amb la mostra de la geniva però sense rentar-se les 
dents, el creixement va ser molt major que en aquesta placa, i així es demostra que evita el creixement 
de colònies de bacteris. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 3 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava poc assecat, s’havia conservat molt bé. La colònia blanca rugosa havia crescut fins a una mida 
molt gran, i s’havia assecat. Les colònies petites transparents estaven intactes gairebé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figures 65 i 66: Fotos de la placa d’agar sembrada amb una mostra de les genives, després de tres 
hores d’haver menjat una taronja i amb les dents netes per la pasta Oral-B. Fotos pròpies. 
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Placa de la dent després de tres hores de menjar una torrada (pa) i 
sense rentar les dents 4/7/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb una mostra de les dents, després de tres hores d’haver 
menjat una torrada sola (pa) i sense tenir les dents raspallades. La placa es va deixar a la incubadora 
tres dies a 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Creixement en abundància de les colònies petites transparents, per tot l’agar. De les 
colònies grogues (amb pigment groc) cremoses en van aparèixer 30, i eren de mida mitjana. Aquest 
cop les colònies són totalment grogues, no n’hi ha cap de color beix. Finalment, es van observar 7 
colònies blanques de mida mitjana, tot i que alguna gran. El creixement de les colònies bacterianes 
després de menjar pa i després de menjar una taronja va ser similar (aproximadament el mateix 
nombre de colònies). El pa conté molts hidrats de carboni, que fa que els bacteris fermentin més i per 
això n’apareixen tants.  
Observació final: Es va observar la placa al cap de 3 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava bastant sec. Va sorgir un fong totalment negre i de mida gran i també un fong blanc tirant cap a 
verd a un extrem i era molt més gran que el fong negre. Les colònies es van assecar i va aparèixer una 
“colònia” o un contaminant al centre de la placa de color rosat. Possiblement sigui un fong 
contaminant provinent de l’aire més que una colònia de bacteris. 
 

 

Figures 67 i 68: Placa sembrada amb una mostra de la dent, després de menjar una torrada de pa i 
sense rentar-se les dents. Fotos pròpies. 
 

Placa de la dent després de tres hores de menjar una torrada (pa) i amb 
les dents rentades (Gum-star) 4/7/13 
Procediment: La placa es va sembrar amb una mostra de les dents, després de tres hores d’haver 
menjat una torrada de pa i amb les dents netes, havent utilitzat el dentifrici de marca blanca Gum-star. 
La placa es va deixar a la incubadora tres dies a 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Poc creixement (inhibició) de les colònies petites transparents, que n’hi havia molt 
poques. Només hi havia 5 colònies grogues cremoses, de mida mitjana, i de colònies blanques rugoses 
no se’n troben cap. En l’antibiograma de la colònia groga cremosa va sortir que el Gum-star té poc 
efecte inhibidor o bactericida sobre les colònies grogues cremoses. Tot i així, ara es veu que de 30 
colònies grogues cremoses de l’anterior placa (després de tres hores de menjar pa i sense rentar les 
dents), ara només n’han aparegut 5. Això pot voler dir que hi ha hagut un error o en l’antibiograma o 
en aquesta placa. Tot i que el pa fa aparèixer moltes colònies de bacteris fermentadors (blanques 
rugoses) o llevats, aquest dentifrici les fa desaparèixer totes.  
Observació final: Es va observar la placa al cap de 3 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava assecat i hi havia crescut un fong blanc tirant cap a verd a un extrem de l’agar, i també hi havia 
crescut una colònia (o fong contaminant) de color rosat. També van sorgir unes 5 colònies blanques 
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rugoses, que probablement eren colònies que s’havien cregut que eren petites transparents però que 
amb el temps, van créixer fins a ser colònies blanques rugoses. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figures 69 i 70: Placa de la dent sembrada després de menjar una torrada (pa) i amb les dents 
raspallades amb el dentifrici Gum-star. Fotos pròpies. 
 

Placa de la geniva després de tres hores de menjar una torrada (pa) i 
sense rentar les dents 4/7/13 
Procediment: La placa es va sembrar amb una mostra de les genives, després de tres hores d’haver 
menjat una torrada (pa) i sense tenir les dents netes. La placa es va deixar a la incubadora tres dies a 
una temperatura de 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Creixement en abundància de les colònies petites transparents, per totes les estries fetes 
amb la nansa de sembra. Només va sorgir una colònia groga (o beix) cremosa a un extrem de l’agar. 
En la placa de la dent i després de menjar pa i sense rentar les dents, van créixer moltes colònies 
grogues i algunes de blanques rugoses, i abundants colònies petites transparents, però en canvi en 
aquesta placa el creixement de les colònies grogues cremoses i el de les blanques rugoses és gairebé 
inexistent. El poc creixement de les colònies blanques rugoses és estrany, ja que amb el pa aquest 
tipus de colònies (o llevats) és el que més creix (fermenten els glúcids o hidrats de carboni del pa).Tot 
i així, una explicació pot ser que aquestes colònies (o llevats) apareguin només en les dents quan es 
menja pa. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 3 mesos de preparar-la i es va veure que les 
colònies petites transparents s’havien assecat totalment, desapareixent moltes, i que la colònia gorga 
cremosa de l’extrem havia crescut fins a una mida gran. També van sorgir dos llevats negres, un de 
més gran que l’altre. 
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Figures 71 i 72: Placa de les genives després de menjar una torrada (pa) i amb les dents brutes 
(sense rentar). A l’extrem esquerra cap a sota es veu l’única colònia groga cremosa que va 
aparèixer. Les colònies petites transparents no es veuen. Fotos pròpies. 
 

Placa de la geniva després de tres hores de menjar una torrada (pa) i 
amb les dents rentades (Gum-star) 4/7/13 
Procediment: La placa es va sembrar amb una mostra de les genives, després de tres hores d’haver 
menjat una torrada de pa i amb les dents netes, raspallades amb la pasta de dents Gum-star. La placa 
es va deixar a la incubadora tres dies a una temperatura de 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Es va produir un poc creixement de les colònies petites transparents de bacteris, i només 
van aparèixer una colònia groga cremosa i una colònia blanca rugosa, de mides mitjanes les dues. 
Aquesta pasta de dents, tot i no tenir un gran efecte sobre les colònies grogues cremoses, ha 
incapacitat el creixement abundant de colònies petites transparents. De colònies grogues cremoses 
amb la mostra de les genives sense rentar-se les dents ja només en va sortir una, així que no s’ha pogut 
comprovar l’efecte d’aquest dentifrici sobre aquestes colònies. El pa, que hauria de fer créixer moltes 
colònies blanques rugoses o llevats, en l’anterior placa ja no en van créixer i per tant aquí ja tampoc 
n’han crescut (a excepció d’una colònia o llevat). L’efecte inhibidor d’aquesta pasta de dents sobre les 
colònies grogues és nul (antibiograma), però sobre les colònies petites transparents té bastant efecte 
(antibiograma posterior on es comprova aquesta teoria). 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 3 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
bastant assecat. La colònia blanca rugosa havia crescut fins a una mida gran, i s’havia assecat, com la 
colònia groga cremosa que li havia passat el mateix. Les colònies petites transparents estaven seques 
la majoria. Havien crescut dos fongs, un al centre de la placa de color negre i de mida molt gran, i un 
també de negre a un extrem de la placa. 
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Figures 73 i 74: Placa sembrada després de tres hores d’haver menjat una torrada de pa i amb les 
dents netes gràcies al dentifrici Gum-star. Fotos pròpies. 
 

Plaques  d’antibiograma de la colònia petita transparent 4/7/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb una mostra de la colònia petita transparent. Per fer 
aquesta sembra va caldre tocar les colònies petites transparents més aïllades possibles de la placa de 
després de menjar una torrada de pa. El procediment que es va seguir va ser el mateix procediment per 
a realitzar l’antibiograma amb la colònia groga (o beix) cremosa: primer calia preparar dues plaques 
amb un cultiu pur de colònies petites transparents de bacteris de la boca. Per fer aquest cultiu pur 
abans calia fer una suspensió de la colònia, i aleshores impregnar l’escovilló amb aquesta suspensió i 
passar-lo per tota la placa ben escampat. Calia marcar les plaques amb el lloc on aniria cada dentifrici 
(Signal S, Colgate C, Oral-B O, Gum-star G i Barça toons B), pomades (Dermisone tri-antibiótica D i 
Bactroban P), elixir bucal de la marca Carrefour (E) o antibiòtic (Augmentine A). Després en un vidre 
de rellotge que tenia una gota d’aigua destil· lada posada amb una pipeta, es barrejaven els dentifricis, 
les pomades i l’elixir amb aquesta aigua destil· lada, tot formant una dissolució. Amb unes altres 
pinces esterilitzades, les rodonetes de paper de filtre (també esterilitzades) es mullaven en la 
dissolució del vidre de rellotge i es posaven en el lloc marcat per a cada dentifrici, elixir o antibiòtic, i 
les plaques es deixaven durant tres dies a la incubadora a 34ºC (que acabaven sent 37ºC). 
Observació: No va créixer cap colònia petita transparent, probablement a causa d’un error en el 
procediment. El que va créixer van ser fongs contaminants de color blanc i de mida mitjana, i algunes 
colònies beix (grogues però amb poc pigment) cremoses, però cap colònia de les que es necessitaven. 
Per tant, aquesta placa no va servir, i es va haver de repetir el procediment. La colònia petita 
transparent que es va tocar devia estar a prop d’un fong, i per tant la suspensió i el cultiu pur per fer 
l’antibiograma van sortir contaminats. Tot i així, els resultats van ser: 

� Dentifrici Signal (S): No hi ha cap tipus de creixement de fongs al voltant. El fong més proper 
es troba a 1,5 cm de la rodoneta. 

� Antibiòtic Augmentine (A): No hi ha cap tipus de creixement de fongs al voltant. El fong més 
proper es troba molt lluny de la rodoneta, a uns 2 cm. 

� Dentifrici Gum-star (G): Creixement de fongs al voltant de la rodoneta, la majoria estant 
tocant-la. La mida dels fongs és mitjana. 

� Dentifrici Oral-B (O): Creixement de fongs blancs al voltant de la rodoneta. També han 
crescut dues colònies beix (grogues però amb poc pigment) cremoses. 

� Dentifrici Colgate (C): Creixement dels fongs al voltant. El fong més proper està a un radi de 
0,5 cm. A partir d’aquest radi, hi ha tres colònies beix (grogues) cremoses i algun fong. 

� Elixir bucal marca Carrefour (E): Per sobre i pel voltant de la rodoneta ha crescut un fong 
blanc contaminant amb les espores.  
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� Pomada Dermisone tri-antibiótica (D): No ha crescut res al seu voltant, ni un fong. 
� Pomada Bactroban (P): No ha crescut res al seu voltant. 
� Dentifrici Barça toons (B): No ha crescut res al voltant de la seva rodoneta. 

Observació final: Es van observar les plaques al cap de 4 mesos de preparar-les i es va veure que 
l’agar estava bastant assecat i que hi havien crescut diversos fongs (contaminants, de l’aire) a una 
placa, que eren de color blanc i alguns de color negre, i en l’altra placa el fong que hi havia sortit, a la 
rodoneta de l’elixir bucal, s’havia escampat per tota la placa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figures 75, 76, 77 i 78 (respectivament): Són dues plaques diferents tancades i obertes, però totes 
són antibiogrames fets en la colònia petita transparent, tot i que no van servir. Fotos pròpies. 
 

Placa de la dent després de tres hores de menjar un iogurt natural 
ensucrat i sense rentar les dents 11/7/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb una mostra de les dents, després de tres hores d’haver 
menjat un iogurt natural ensucrat i sense tenir les dents netes. La placa es va deixar a la incubadora 
tres dies a 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Van sorgir per tota la placa abundants colònies petites transparents. En un extrem va 
créixer un fong contaminat de color blanc. A més, també van créixer unes 15 colònies de color groc 
tirant cap a beix i cremoses, de mides diverses (mitjanes i petites) i una colònia blanca rugosa (que 
s’ha determinat que potser és un fong). Els sucres del iogurt, van fer que el creixement fos major, ja 
que les colònies s’adherien millor a les dents i podien créixer més. 



Estudi dels bacteris de la boca i de l’efectivitat d’algunes dentifricis sobre aquests bacteris. 
 

48 
 

Observació final: Es va observar la placa al cap de 4 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava assecat i que el fong que hi havia crescut a un extrem ara era més gran i de color rosa, i les 
colònies estaven seques. 

 
Figura 79: Placa sembrada amb mostres de les dents 
després de tres hores de menjar un iogurt natural ensucrat i 
sense rentar-se les dents. Foto pròpia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Placa de la dent després de tres hores de menjar un iogurt natural 
ensucrat i amb les dents rentades sense dentifrici 11/7/13 
Procediment: La placa es va sembrar amb una mostra de les dents, després de tres hores d’haver 
menjat un iogurt natural ensucrat i amb les dents netes, però raspallades sense dentifrici, és a dir, que 
amb el raspall de dents només es van fregar les dents, i després es va glopejar aigua. La placa es va 
deixar a la incubadora tres dies a una temperatura de 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Abundant creixement de les colònies beix cremoses, aproximadament en van aparèixer 
unes 30 i també de les colònies petites transparents. No va créixer cap colònia blanca rugosa. Aquest 
resultat demostra que fregar-se les dents sense pasta de dents no té cap efecte, ja que el creixement  
que s’ha observat en aquesta placa comparada amb l’anterior és igual o superior. El creixement 
superior només significa que es va esperar una hora abans de fer la sembra amb les dents rentades 
sense dentifrici, i per tant, les colònies dels bacteris havien crescut més. Per tant, sempre cal utilitzar 
el dentifrici. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 3 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
bastant assecat. A un extrem hi va aparèixer un fong contaminant, i totes les colònies beix cremoses i 
les petites transparents estaven seques. 
 

 
 
 

Figura 80: Placa sembrada amb mostres de les 
dents després de tres hores de menjar un iogurt 
natural ensucrat i amb les dents rentades però 
sense dentifrici. Foto pròpia. 
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Placa de la geniva després de tres hores de menjar un iogurt natural 
ensucrat i sense rentar les dents 11/7/13 
Procediment: La placa es va sembrar amb una mostra de les genives, després de tres hores d’haver 
menjat un iogurt natural ensucrat i amb les dents sense rentar. La placa es va deixar a la incubadora 
tres dies a una temperatura de 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Van aparèixer 10 colònies beix cremoses, i un fong contaminant al centre. Les colònies 
petites transparents eren molt abundants per tot l’agar. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 3 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava bastant assecat. Va sorgir més d’un fong, i el fong que ja hi havia crescut molt. Les colònies 
beix cremoses s’havien tornat colònies grogues cremoses de mida gran, i n’hi havia 5, ja que s’havien 
ajuntat unes amb les altres. Les colònies i els fongs també s’havien assecat. 
 

 

Figura 81: Placa de la geniva sembrada després de 
tres hores d’haver menjat un iogurt natural ensucrat i 
sense rentar-se les dents. Foto pròpia. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Placa de la geniva després de tres hores de menjar un iogurt natural 
ensucrat i amb les dents rentades sense dentifrici 11/7/13 
Procediment: La placa es va sembrar amb una mostra de les genives, després de tres hores d’haver 
menjat un iogurt natural ensucrat i amb les dents netes, però raspallades sense dentifrici i havent 
glopejat aigua després de tenir-les raspallades. La placa es va deixar a la incubadora tres dies a una 
temperatura de 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Només han crescut dues colònies beix (amb poc pigment groc) cremoses, i les colònies 
petites transparents han disminuït de nombre, ja no són tant abundants. La raó d’aquest fet podria ser 
el fregament del raspall amb les genives. Que en aquesta placa hagin aparegut menys colònies que en 
la placa de la dent de després de tres hores de menjar un iogurt ensucrat i amb les dents rentades sense 
dentifrici, podria voler dir que el fregament de les dents amb el raspall afectà més les genives, ja que 
el creixement és menor, però és difícil, ja que es freguen les dents i no les genives.  
Observació final: Es va observar la placa al cap de 3 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava bastant assecat. Les dues colònies beix que havien aparegut estaven seques i havien sorgit dos 
fongs, un a un extrem de l’agar i l’altre al centre de l’agar. 
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Figura 82: Placa sembrada amb mostres de les genives 
després de tres hores de menjar un iogurt natural ensucrat 
i amb les dents rentades però sense dentifrici. Foto 
pròpia. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Placa cultiu pur colònia petita transparent 11/7/13 
Procediment: La placa es va sembrar amb una mostra de la colònia petita transparent. Per fer aquesta 
sembra va caldre tocar les colònies petites transparents més aïllades possibles d’una placa, de la dent o 
la geniva després d’haver menjat un iogurt natural ensucrat. Es tocaven amb la nansa de sembra 
esterilitzada (amb el fogonet) i aleshores calia tocar l’agar de la nova placa a cultivar. Aquesta placa 
es va deixar a la incubadora sis dies a 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC (al cap de tres dies les 
colònies havien crescut poc). No es va diferenciar entre si era de la geniva o de la dent o de quina 
placa específica era, perquè les colònies eren les mateixes. Aquest nou cultiu pur es va fer perquè 
l’anterior estava contaminat per fongs, per culpa dels contaminants de l’aire. 
Observació: Van aparèixer abundants colònies petites transparents per tota la placa, tot i que també 
van sorgir 6 colònies blanques rugoses, de mida mitjana. Aquest cultiu si que va resultar ser un cultiu 
pur perquè la colònia es va aïllar bé tot i les poques colònies blanques rugoses (que podien ser llevats). 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 3 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava bastant assecat i que les colònies blanques rugoses havien crescut molt, fins a tenir una mida 
gran. Les colònies petites transparents estaven seques. 
 

 
 

Figura 83: Cultiu pur de la colònia petita transparent 
del dia 11/7/13. Majoritàriament les colònies que hi van 
créixer van ser colònies petites transparents, tot i que 6 
de blanques rugoses (llevats). Foto pròpia. 
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Placa cultiu pur colònia groga (beix) cremosa 25/6/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb una mostra de la colònia groga o beix cremosa, que 
són la mateixa colònia però de diferents tons de color (la groga amb més pigment i la beix amb 
menys). Per fer aquesta sembra va caldre tocar les colònies grogues cremoses més aïllades possibles 
d’una placa, de la dent o la geniva després d’haver menjat un iogurt natural ensucrat. Es tocaven amb 
la nansa de sembra esterilitzada (amb el fogonet) i aleshores calia tocar l’agar de la nova placa a 
cultivar. Després, amb la mateixa nansa es van fer estries per tota la placa amb la mostra. Aquesta 
placa es va deixar a la incubadora sis dies a 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC (al cap de tres dies les 
colònies havien crescut poc). No es va diferenciar entre si era de la geniva o de la dent o de quina 
placa concreta era, perquè les colònies eren les mateixes. 
Observació: Van aparèixer nombroses colònies grogues (o beix) de mida molt petita per tota la placa, i 
estaven bastant juntes. Tenien la mateixa mida i estaven igual dispersades que les colònies petites 
transparents. Va ser un cultiu totalment pur, tot i que les colònies eren de mida petita.  
Observació final: La placa es va observar al cap de 3 mesos de preparar-la i es va veure que estava 
plena de fongs blancs, i només es distingien aquests fongs contaminats. L’agar havia començat a 
assecar-se, però no ho estava molt. 
 

 

Figura 84: Cultiu pur de la colònia groga (beix) 
cremosa del dia 11/7/13. Les colònies que hi van 
créixer eren de mida petita i estaven molt juntes, 
però tenien el pigment groc. Foto pròpia. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Placa cultiu pur colònia blanca rugosa 11/7/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb una mostra de la colònia blanca rugosa. Per fer 
aquesta sembra va caldre tocar les colònies blanques rugoses més aïllades possibles d’una placa, de la 
dent o la geniva després d’haver menjat un iogurt natural ensucrat. Es tocaven amb la nansa de sembra 
esterilitzada (amb el fogonet) i aleshores calia tocar l’agar de la nova placa a cultivar. Després, amb la 
mateixa nansa es van fer estries per tota la placa amb la mostra. Aquesta placa es va deixar a la 
incubadora sis dies a 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC (al cap de tres dies les colònies havien 
crescut poc). 
Observació: Van aparèixer incomptables colònies blanques rugoses i de mida mitjana, i cap altre tipus 
de colònia de bacteris. Aquesta colònia (o llevat) es va aïllar bé en la nova placa de cultiu. Podria ser 
que en comptes de ser una colònia de bacteris fos un llevat de la boca, que fermenta els hidrats de 
carboni ingerits.  
Observació final: Es va observar la placa al cap de 3 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava bastant assecat i de color groc i que l’únic que s’observava a la placa era un fong de color 
marró al centre, i les colònies beix cremoses no es veien perquè s’havien assecat. 
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Figura 85: Cultiu pur de la colònia blanca rugosa del dia 
11/7/13. Les colònies que hi van créixer eren 
exclusivament colònies blanques rugoses (que podien ser 
llevats). Foto pròpia. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Placa frotis de les dents d’una professora 11/7/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb una mostra de les dents d’una professora que s’ha 
volgut mantenir en l’anonimat. Per fer la sembra la professora havia esmorzat feia dues hores una 
torrada amb oli i sucre i no s’havia rentat les dents des de la nit anterior (sempre se les renta només un 
cop al dia). Es va fer el cultiu i es va deixar a la incubadora tres dies a una temperatura de 34ºC, que 
va augmentar fins a 37ºC. 
Observació: Van aparèixer aproximadament 30 colònies blanques rugoses i de mida gran, i també 
colònies petites transparents, en abundància. Aquesta colònia blanca rugosa (o llevat) va créixer en 
tanta abundància perquè al no rentar-se les dents amb molta freqüència, els llevats fermenten més i per 
tant també creixen i n’apareixen més.  
Observació final: Es va observar la placa al cap de 3 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava bastant assecat i que les colònies blanques rugoses (o llevats) també estaven assecades. No va 
aparèixer cap fong contaminant de l’aire. 
 

 
 

Figura 86: Placa amb el cultiu de la frotis de la 
dent d’una professora. Abundància de les colònies 
blanques rugoses, que poden ser llevats. Foto 
pròpia. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Placa frotis de les dents d’una companya 11/7/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb una mostra de les dents d’una companya de classe que 
s’ha volgut mantenir en l’anonimat. Per fer la sembra la companya havia menjat feia tres hores 
xocolata, galetes i un iogurt, i després s’havia rentat les dents. Es va fer el cultiu i es va deixar a la 
incubadora tres dies a una temperatura de 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC. 
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Observació: Van aparèixer abundants colònies petites transparents, per tota la placa. També va sorgir 
una colònia blanca rugosa (un llevat) al centre de la placa. Com que s’havia rentat les dents feia una 
estona, el creixement de llevats i de colònies grogues cremoses va ser gairebé nul, però en canvi les 
colònies petites transparents van créixer en abundància. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 3 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava bastant assecat i que totes les colònies estaven seques. No hi va créixer cap fong contaminant. 
 

 

Figura 87: Placa amb el cultiu de la frotis de la dent 
d’una companya de classe. Abundància de les 
colònies petites transparents. La colònia blanca 
rugosa no es veu perquè està tapada per les lletres. 
Foto pròpia. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Placa frotis de les dents d’un company 11/7/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb una mostra de les dents d’un company de classe que 
s’ha volgut mantenir en l’anonimat. Per fer la sembra el company s’havia rentat les dents feia dues 
hores i després havia menjat una torrada amb oli i sucre. Es va fer el cultiu i es va deixar a la 
incubadora tres dies a una temperatura de 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC. 
Observació: Van aparèixer 18 colònies blanques rugoses, que podien ser llevats. També van créixer en 
abundància les colònies petites transparents. De les colònies beix cremoses no en va sorgir cap. 
Aquest creixement dels llevats es deu al pa, ja que els llevats fermenten els hidrats de carboni del pa 
per obtenir energia i créixer més. El fet de no rentar-se les dents després de menjar, va propiciar 
l’aparició d’aquests llevats. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 3 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava sec i que totes les colònies estaven també seques. Hi va créixer una colònia groga cremosa a un 
extrem però cap fong contaminant. 

 
 

Figura 88: Placa amb el cultiu de la frotis de la dent 
d’un company de classe. Abundància de les colònies 
petites transparents i dels llevats (colònies blanques 
rugoses). Foto pròpia. 
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Placa de la dent després de tres hores de menjar formatge i sense rentar 
les dents 15/7/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb una mostra de les dents, després de tres hores d’haver 
menjat formatge (Camembert) i sense tenir les dents rentades. La placa es va deixar a la incubadora 
tres dies a 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Van sorgir per tota la placa abundants colònies petites transparents. També va créixer una 
colònia blanca rugosa o llevat a l’extrem esquerre de la placa.  
Observació final: Es va observar la placa al cap de 4 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
estava assecat i que un fong negre havia crescut a un extrem i s’havia escampat per tota la placa. 

 
 

Figura 89: Placa de la dent després de tres hores de 
menjar formatge (Camembert) i sense rentar les 
dents. Foto pròpia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Placa de la dent després de tres hores de menjar formatge i amb les 
dents rentades (Barça toons) 15/7/13 
Procediment: La placa es va sembrar amb una mostra de les dents, després de tres hores d’haver 
menjat formatge (Camembert) i amb les dents netes, raspallades amb el dentifrici Barça toons. La 
placa es va deixar a la incubadora tres dies a una temperatura de 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Es van observar 5 colònies beix cremoses, i també moltes colònies petites transparents, 
però que no havien crescut en abundància. No va créixer cap colònia blanca rugosa. Aquest resultat 
demostra que rentar-se les dents amb aquest dentifrici s’aconsegueix inhibir en gran part el creixement 
de les colònies petites transparents, però tot i així aquesta pasta infantil no és de les més inhibidores, ja 
que al ser infantil no pot ser molt forta i per tant el seu efecte inhibidor és menor.  
Observació final: Es va observar la placa al cap de 3 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
bastant assecat. No hi havia aparegut cap fong contaminant, però les colònies beix cremoses estaven 
seques i havien perdut color. 
 

 

Figura 90: Placa de la dent després de tres hores de 
menjar formatge (Camembert) i amb les dents 
raspallades amb la pasta de dents Barça toons. Es 
veuen les colònies beix cremoses, però no les 
colònies petites transparents. Foto pròpia. 
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Placa de la geniva després de tres hores de menjar formatge i sense 
rentar les dents 15/7/13 
Procediment: La placa es va sembrar amb una mostra de les genives, després de tres hores d’haver 
menjat formatge (Camembert) i amb les dents sense rentar. La placa es va deixar a la incubadora tres 
dies a una temperatura de 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Van aparèixer 2 colònies beix cremoses a un extrem, i 3 colònies blanques rugoses a un 
altre extrem. Les colònies petites transparents eren poc abundants. Va haver-hi un error i aquesta placa 
es va confondre amb l’altre placa de la geniva de després de tres hores de menjar formatge i amb les 
dents rentades amb el dentifrici Barça toons.  
Observació final: Es va observar la placa al cap de 3 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar no 
estava assecat, però hi havia crescut molts fongs de color blanc, amb les seves espores, i les colònies 
s’havien assecat. 

 

Figura 91: Placa de la dent després de tres hores de 
menjar formatge (Camembert) i amb les dents sense 
raspallar. En aquesta placa hauria d’estar escrit un altre 
nom, ja que es van confondre dues plaques. El nom de 
la placa hauria de ser: placa de la geniva després de 
menjar formatge i sense rentar les dents. Foto pròpia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Placa de la geniva després de tres hores de menjar formatge i amb les 
dents rentades (Barça toons) 15/7/13 
Procediment: La placa es va sembrar amb una mostra de les genives, després de tres hores d’haver 
menjat formatge (Camembert) i amb les dents netes, raspallades amb el dentifrici Barça toons. La 
placa es va deixar a la incubadora tres dies a una temperatura de 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Només van créixer les colònies petites transparents, i eren poc abundants. Va haver-hi un 
error i aquesta placa es va confondre amb l’altre placa de la geniva de després de tres hores de menjar 
formatge i sense rentar les dents.  
Observació final: Es va observar la placa al cap de 3 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar no 
estava gens assecat i les colònies petites transparents continuaven igual. No hi va créixer cap fong 
contaminant provinent de l’aire. 
 

 
 

Figura 92: Placa de la dent després de tres hores de 
menjar formatge (Camembert) i amb les dents 
raspallades amb el dentifrici Barça toons. En aquesta 
placa hauria d’estar escrit un altre nom, ja que es van 
confondre dues plaques. El nom de la placa hauria de 
ser: placa de la geniva després de menjar formatge i 
amb les dents rentades amb el dentifrici Barça toons. 
Foto pròpia. 
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Plaques  d’antibiograma de la colònia petita transparent 15/7/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb una mostra de la colònia petita transparent. Per fer 
aquesta sembra va caldre tocar les colònies petites transparents més aïllades possibles de la placa de 
cultiu pur de la colònia petita transparent del dia 11/7/13. El procediment que es va seguir va ser el 
mateix procediment per a realitzar els altres antibiogrames. Les plaques es deixaren durant tres dies a 
la incubadora a 34ºC (que acabaven sent 37ºC). Es va tornar a realitzar aquest antibiograma perquè el 
primer de la colònia petita transparent havia sortit malament, perquè només hi van créixer fongs. 
Observació: Van créixer només colònies petites transparents, en abundància per les dues plaques. Els 
resultats van ser: 

� Dentifrici Signal (S): Inhibició total del creixement de colònies de bacteris al voltant de la 
rodoneta. La colònia petita transparent més propera es trobava a 1 cm. 

� Antibiòtic Augmentine (A): El creixement de colònies al voltant de la rodoneta és gairebé nul. 
La que està més a prop està a 1,2 cm de radi. Aquest antibiòtic és un gran bactericida (mata els 
bacteris) i inhibidor (no deixa créixer les colònies de bacteris). 

� Dentifrici Gum-star (G): Aquest dentifrici té un gran poder inhibidor del creixement de les 
colònies petites transparents, però no és dels més inhibidors. La colònia més propera es 
trobava a 0,6 cm de la rodoneta impregnada amb el dentifrici. En canvi, amb les colònies 
grogues transparents no té tant poder inhibidor. 

� Dentifrici Oral-B (O): Poca inhibició del creixement de les colònies petites transparents, ja que 
la més propera es trobava tocant a la rodoneta. Va passar el contrari amb la rodoneta 
impregnada amb aquest dentifrici i les colònies grogues transparents, ja que en aquest cas 
l’Oral-B va inhibir el creixement d’aquestes colònies al seu voltant. 

� Dentifrici Colgate (C): Creixement de colònies al voltant de la rodoneta. Les colònies la 
majoria estaven tocant a la rodoneta, i passa el mateix que amb les colònies grogues cremoses, 
ja que tots dos tipus de colònies creixien sense que el dentifrici n’aturés el creixement al 
voltant.  

� Elixir bucal marca Carrefour (E): Inhibició total del creixement de colònies al voltant de la 
seva rodoneta. La colònia que es trobava més a prop d’aquesta estava a 1,5 cm 
aproximadament.  

� Pomada Dermisone tri-antibiótica (D): La colònia petita transparent més propera es trobava 1 
cm, per tant, es va determinar que aquesta pomada era bactericida i inhibidora tant per les 
colònies petites transparents com per les colònies grogues cremoses. 

� Pomada Bactroban (P): Inhibició total del creixement de colònies petites al seu voltant. 
Aquesta pomada era molt bactericida i inhibidora. Passava exactament el mateix que amb les 
colònies grogues cremoses, no les deixava créixer al seu voltant. 

� Dentifrici Barça toons (B): Al voltant de la seva rodoneta hi havien crescut colònies petites 
transparents. La més popera es trobava a 0,5 cm. Aquesta pasta de dents, al ser per a nens 
(infantil), no acostuma a tenir molts abrasius perquè als nens no els agraden, i per tant, tenia 
menys efecte inhibidor sobre les colònies, tant petites transparents com grogues cremoses. 

Observació final: Es van observar les plaques al cap de 3 mesos de preparar-les i es va veure que 
l’agar estava bastant assecat i que havien crescut diversos fongs contaminants a una placa, que eren de 
color blanc i un de color negre, i en l’altra placa l’únic fong que hi va sortir era marró i va aparèixer a 
la rodoneta de la pomada Dermisone. 
 

 
 
 



Estudi dels bacteris de la boca i de l’efectivitat d’algunes dentifricis sobre aquests bacteris. 
 

57 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figures 93 i 94: Antibiogrames dels dentifricis, de l’elixir bucal, de les pomades i de l’antibiòtic. 
Les colònies són petites transparents. Fotos pròpies. 
 

Plaques  d’antibiograma de la colònia blanca rugosa 15/7/13 
Procediment: Aquesta placa es va sembrar amb una mostra de la colònia blanca rugosa, o d’un llevat 
(eren el mateix). Per fer aquesta sembra va caldre tocar les colònies blanques rugoses més aïllades 
possibles de la placa de cultiu pur de la colònia blanca rugosa del dia 11/7/13. El procediment que es 
va seguir va ser el mateix procediment per a realitzar els altres antibiogrames. Les plaques es deixaren 
durant tres dies a la incubadora a 34ºC (que acabaven sent 37ºC). 
Observació: Van créixer molt poques colònies blanques rugoses, i a més també van créixer colònies 
petites transparents, que no es volien. Per tant, aquest antibiograma també va sortir malament, perquè 
els llevats van créixer molt i només en una placa i a més van créixer colònies petites transparents. En 
la primera placa, la de les rodonetes de Colgate, de Signal, de Gum-star, d’Oral-B i d’Augmentine, no 
hi va créixer cap colònia blanca rugosa (o llevat). La segona placa, la de les pomades, l’elixir i el 
dentifrici Barça toons  només hi van créixer 4 colònies blanques rugoses a un extrem. Tot i que no és 
el que es volia, els resultats amb les colònies petites transparents van ser: 

� Dentifrici Signal (S): Inhibició total del creixement de colònies petites transparents de bacteris 
al voltant de la rodoneta. La colònia petita transparent més propera es trobava a més d’1 cm. 
En la placa que contenia aquesta rodoneta no hi van créixer colònies blanques rugoses. 

� Antibiòtic Augmentine (A): El creixement de colònies petites transparents al voltant de la 
rodoneta és gairebé nul. La que està més a prop està a  més de 1,5 cm de radi. Aquest 
antibiòtic és un gran bactericida (mata els bacteris) i inhibidor (no deixa créixer les colònies de 
bacteris). En la placa que contenia aquesta rodoneta no hi van créixer colònies blanques 
rugoses. 

� Dentifrici Gum-star (G): Aquest dentifrici té un gran poder inhibidor del creixement de les 
colònies petites transparents, però no és dels més inhibidors. La colònia petita transparent més 
propera es trobava a 0,5 cm de la rodoneta impregnada amb el dentifrici. En canvi, amb les 
colònies grogues transparents no té tant poder inhibidor. En la placa que contenia aquesta 
rodoneta no hi van créixer colònies blanques rugoses. 

� Dentifrici Oral-B (O): Poca inhibició del creixement de les colònies petites transparents, ja que 
la més propera es trobava a 0,4 cm de la rodoneta. En la placa que contenia aquesta rodoneta 
no hi van créixer colònies blanques rugoses. 

� Dentifrici Colgate (C): Creixement de colònies al voltant de la rodoneta. Les colònies la 
majoria estaven tocant a la rodoneta; el dentifrici no n’aturava el creixement al voltant. En la 
placa que contenia aquesta rodoneta no hi van créixer colònies blanques rugoses. 
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� Elixir bucal marca Carrefour (E): En la placa que contenia aquesta rodoneta sí que hi van 
créixer colònies blanques rugoses. Es va produir una inhibició total del creixement tant de 
colònies petites transparents com de colònies blanques rugoses al voltant de la seva rodoneta.  

� Pomada Dermisone tri-antibiótica (D): En la placa que contenia aquesta rodoneta sí que hi van 
créixer colònies blanques rugoses. El llevat més proper es trobava a 1 cm de la rodoneta 
d’aquesta pomada. Les colònies de bacteris petites transparents no van créixer al voltant 
d’aquesta rodoneta. Aquesta pomada tenia un gran poder d’inhibició i és molt bactericida amb 
els tres tipus de colònies de bacteris. 

� Pomada Bactroban (P): En la placa que contenia aquesta rodoneta sí que hi van créixer 
colònies blanques rugoses. El llevat més proper es trobava a aproximadament 1 cm de la 
rodoneta d’aquesta pomada. El poder inhibidor i bactericida d’aquesta segona pomada també 
era molt gran, com es va demostrar en els antibiogrames dels tres tipus de colònies. 

� Dentifrici Barça toons (B): En la placa que contenia aquesta rodoneta sí que hi van créixer 
colònies blanques rugoses. No tenia cap llevat proper, ja que es trobaven tots a l’altre extrem 
de l’agar, però la colònia petita transparent més propera es trobava a 0,4 cm de la rodoneta. 
Com ja s’havia dit, al ser un dentifrici infantil, el poder inhibidor del creixement de colònies de 
bacteris era molt menor comparat amb el d’altres dentifricis, com el Signal. 

Observació final: Es van observar les plaques al cap de 3 mesos de preparar-les i es va veure que 
l’agar no estava assecat i que havien crescut diversos fongs blancs contaminants a la placa que tenia 
colònies blanques rugoses o llevats, i que aquests estaven seques també per la falta d’hidrats de 
carboni per fermentar. En l’altra placa (en la que no hi havia crescut llevats) no hi va sortir cap fong, i 
l’agar s’havia conservat molt bé. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figures 95 i 96: Antibiogrames amb les colònies blanques rugoses, tot i que majoritàriament només 
hi van créixer colònies petites transparents. Fotos pròpies. 
 

Placa de la dent després de tres hores de menjar una taronja i amb les 
dents rentades (dentifrici de farmàcia) 18/7/13 
Procediment: La placa es va sembrar amb una mostra de les dents, després de tres hores d’haver 
menjat una taronja i amb les dents netes, raspallades amb un dentifrici de farmàcia. La placa es va 
deixar a la incubadora tres dies a una temperatura de 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC. Com que els 
cultius de després de tres hores de menjar taronja i sense rentar-se les dents ja s’havien fet, no va 
caldre tornar-los a fer. Aquesta pasta de dents de farmàcia era de marca Lemaern. 
Observació: Es van observar molt poques colònies petites transparents, concentrades totes en un costat 
de la placa. No va créixer cap colònia blanca rugosa ni cap colònia groga cremosa, però si que hi va 
créixer un fong de color groc a un extrem de l’agar. Aquest resultat demostra que la pasta de dents de 
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farmàcia té molta efectivitat i que al rentar-se les dents amb aquest dentifrici s’aconsegueix inhibir 
gairebé totalment el creixement de les colònies petites transparents i de les altres colònies de bacteris 
de la boca, ja que els dentifricis de farmàcia en general acostumen a ser més bons (més poder 
inhibidor), tot i que també més específics. Els dentistes acostumen a recomanar els dentifricis de 
farmàcia. Comparada aquesta placa amb el cultiu de la dent després de tres hores d’haver menjat una 
taronja i sense rentar-se les dents, es va veure clarament l’efecte inhibidor del dentifrici de farmàcia, ja 
que en la sembra sense rentar-se les dents abunden les colònies petites transparents, també les colònies 
blanques rugoses i les grogues cremoses. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 3 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
totalment assecat. Hi havien aparegut sis fong contaminants, de colors negre i marró. No es distingia 
cap colònia petita transparent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figures 97 i 98: Placa de la dent després de menjar una taronja i amb les dents rentades amb un 
dentifrici de farmàcia. Són la mateixa placa però una està tancada i l’altre oberta. Fotos pròpies. 
 

Placa de la dent després de tres hores de menjar una taronja i amb les 
dents rentades (dentifrici de farmàcia) 18/7/13 
Procediment: La placa es va sembrar amb una mostra de les genives, després de tres hores d’haver 
menjat una taronja i amb les dents netes, raspallades amb un dentifrici de farmàcia (Lemaern). La 
placa es va deixar a la incubadora tres dies a una temperatura de 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC.  
Observació: Es van observar molt poques colònies petites transparents, però més que en l’anterior 
placa. No va créixer cap colònia blanca rugosa ni cap colònia groga cremosa, però si que hi van 
créixer 4 fongs contaminants (de l’aire), dos de color negre i uns altres dos de color groc. Aquest 
resultat demostra que la pasta de dents de farmàcia té molta efectivitat també a la geniva, ja que en 
comparació amb altres pastes de dents, el creixement de colònies és gairebé inexistent en aquesta 
placa. Comparada aquesta placa amb el cultiu de la geniva després de tres hores d’haver menjat una 
taronja i sense rentar-se les dents, es va veure clarament l’efectivitat del dentifrici de farmàcia, ja que 
en la placa sense rentar-se les dents les colònies petites transparents són molt abundants. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 3 mesos de preparar-la i es va veure que l’agar 
totalment assecat. Hi havien aparegut sis fong contaminants, de colors negre i marró. No es distingia 
cap colònia petita transparent. 
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Figures 99 i 100: Placa amb mostres de la geniva després de tres hores d’haver menjat taronja i 
amb les dents raspallades amb pasta de dents de farmàcia, que era més efectiva. Fotos pròpies. 
 

Placa de la dent després d’una hora de menjar pa i sense rentar les 
dents 6/9/13 
Procediment: La placa es va sembrar amb una mostra de les genives, després d’una hora d’haver 
menjat pa i sense rentar-se les dents. Es va deixar a la incubadora tres dies a una temperatura de 34ºC, 
que va augmentar fins a 37ºC. La placa es va fer per anar a l’hospital de Sant Pau de Barcelona amb 
un especialista i identificar les colònies que hi van créixer. 
Observació: Es van observar sobretot abundants colònies petites transparents, però també 4 colònies 
beix cremoses de mida mitjana, 2 colònies blanques rugoses de mida gran i abundants colònies 
blanques rugoses de mida petita (poden ser o colònies blanques rugoses poc crescudes o colònies 
petites transparents). Probablement no van créixer més colònies perquè el temps perquè creixessin no 
va ser el suficient. Tot i així, algunes colònies ja van fer la fermentació dels hidrats de carboni i van 
créixer. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 3 mesos de preparar-la i es va veure que seguia 
igual, tot i que hi havia aparegut un fong, de color blanc. 

 
 

Figura 101: Cultiu de la dent després d’una hora de 
menjar pa. Aquesta placa es va fer per portar-la a un 
especialista en microbis de l’hospital de Sant Pau. Foto 
pròpia. 
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Placa de la geniva després d’una hora de menjar pa i sense rentar les 
dents 6/9/13 
Procediment: La placa es va sembrar amb una mostra de les genives, després d’una hora d’haver 
menjat pa i sense rentar-se les dents. Es va deixar a la incubadora tres dies a una temperatura de 34ºC, 
que va augmentar fins a 37ºC. La placa es va cultivar per anar a l’hospital de Sant Pau de Barcelona 
amb un especialista i identificar les colònies que hi van créixer. 
Observació: Es van observar només colònies petites transparents abundants per tota la placa. 
Probablement no van créixer més colònies perquè el temps perquè creixessin no va ser el suficient.  
Observació final: Es va observar la placa al cap de 3 mesos de preparar-la i es va veure que seguia 
igual, tot i que hi havia aparegut un fong, de color blanc a un extrem de la placa, i era bastant gros. 

 
 

Figura 102: Cultiu de la geniva després d’una hora de 
menjar pa. Aquesta placa es va fer per portar-la a un 
microbiòleg (especialista en microbis) de l’hospital de 
Sant Pau. Foto pròpia. 
 
 

 
 
 

 

 
 

Placa cultiu pur colònia petita blanca 12/9/13 
Procediment: La placa es va sembrar amb una mostra de les colònies blanques rugoses petites de la 
placa de la dent després d’una hora d’haver menjat pa i sense rentar-se les dents. Prèviament a la 
sembra s’havia fet la suspensió de la colònia. Es va deixar a la incubadora tres dies a una temperatura 
de 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC. La placa es va cultivar per anar a l’hospital de Sant Pau de 
Barcelona amb un especialista i identificar les colònies que hi van créixer. 
Observació: Es van observar colònies petites transparents abundants per tota la placa. Les colònies 
blanques rugoses petites van resultar ser colònies petites transparents. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 3 mesos de preparar-la i es va veure que seguia 
igual, i no hi havia crescut cap fong contaminant. 

 
 

Figura 103: Cultiu pur de la colònia petita blanca. 
Aquestes colònies van resultar ser colònies petites 
transparents, tot i que s’havia pensat que podien ser 
colònies blanques rugoses poc crescudes. El número 
es va posar per identificar les colònies de l’anterior 
placa d’on provenien. Foto pròpia. 
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Placa cultiu pur colònia blanca rugosa 12/9/13 
Procediment: La placa es va sembrar amb una mostra de les colònies blanques rugoses de mida gran 
de la placa de la dent després d’una hora d’haver menjat pa i sense rentar-se les dents. Prèviament a la 
sembra s’havia fet la suspensió de la colònia. Es va deixar a la incubadora tres dies a una temperatura 
de 34ºC, que va augmentar fins a 37ºC. La placa es va fer per anar a l’hospital de Sant Pau de 
Barcelona amb un especialista i identificar les colònies que hi van créixer. 
Observació: Es van observar colònies petites transparents abundants per tota la placa i també 10 
colònies blanques rugoses de mida mitjana. El cultiu en teoria hauria de ser pur, i en aquest cas no ho 
va ser perquè a part dels llevats hi havia les colònies petites transparents. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 3 mesos de preparar-la i es va veure que seguia 
igual, i no hi havia crescut cap fong contaminant. 
 

 
 

Figura 104: Cultiu pur de la colònia blanca rugosa. 
Aquest cultiu no va ser realment un cultiu pur, ja que a 
més de les 10 colònies blanques rugoses (llevats), van 
créixer també colònies petites transparents. El número 
es va posar per identificar les colònies de l’anterior 
placa d’on provenien. Foto pròpia. 
 

 
 
 

 
 

 

Placa cultiu pur colònia petita transparent 12/9/13 
Procediment: La placa es va sembrar amb una mostra de les colònies petites transparents de la placa 
de la dent després d’una hora d’haver menjat pa i sense rentar-se les dents. Prèviament a la sembra 
s’havia fet la suspensió de la colònia. Es va deixar a la incubadora tres dies a una temperatura de 34ºC, 
que va augmentar fins a 37ºC. La placa es va sembrar per anar a l’hospital de Sant Pau de Barcelona 
amb un especialista i identificar les colònies que hi van créixer. 
Observació: Creixement només de colònies petites transparents abundants per tota la placa. El cultiu 
era pur, ja que només van créixer a la placa les colònies petites transparents. 
Observació final: Es va observar la placa al cap de 3 mesos de preparar-la i es va veure que seguia 
igual, i no hi havia crescut cap fong contaminant i les colònies petites transparents no estaven seques. 

 
 

Figura 105: Cultiu pur de la colònia petita 
transparent. El cultiu va ser totalment pur. El 
número es va posar per identificar les colònies de 
l’anterior placa d’on provenien. Foto pròpia. 
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Recopilació de resultats 
Les colònies que més s’han vist han estat les colònies petites transparents, les colònies grogues 
cremoses i les colònies blanques rugoses. Les colònies petites transparents han crescut a gairebé 
cada placa, excepte en alguns cultius purs. Són tant petites que la majoria tenen menys de 0,1 cm de 
diàmetre i són transparents totes. 
Les colònies grogues cremoses són colònies que tenen pigment groc, i s’anomenen cremoses perquè 
tenen un volum. Les colònies grogues cremoses mitjanes tenen un diàmetre d’aproximadament 0,5 
cm, les petites tenen un diàmetre igual que el de les colònies petites transparents, i les grans tenen 
un diàmetre d’1 cm aproximadament. Les colònies beix cremoses són les mateixes que les colònies 
grogues cremoses tot i que no tenen tanta quantitat de pigment groc, i per tant, no es diferencien. 
Les colònies blanques rugoses poden ser llevats, tot i que no es sap segur. Majoritàriament les 
colònies mitjanes tenen un diàmetre de 0,5 cm i les grans d’1 cm aproximadament. 
Amb els antibiogrames, s’ha comprovat que les pomades antibiòtiques Dermisone tri-antibiótica i 
Bactroban, tenen un gran poder bactericida i inhibidor, és a dir que maten tots els bacteris de la 
boca i que no en permeten el seu creixement. L’elixir bucal de la marca Carrefour i l’antibiòtic 
Augmentine (que conté sobretot amoxicil· lina) també té molt poder inhibidor, ja que no permet el 
creixement de bacteris.  
El dentifrici que té més poder inhibidor i per tant, és el que té més efectivitat és el Signal juntament 
amb el dentifrici de farmàcia Lemaern, i seguits per l’Oral-B. La pasta de dents Colgate, tot i ser la 
que més gent utilitza, no és de les més efectives, perquè el seu poder inhibidor del creixement dels 
bacteris de la boca és molt baix. És a dir, que fa disminuir el creixement de bacteris de la boca en 
les plaques però no tant com el dentifrici Signal. La pasta de dents infantil, no pot contenir abrasius 
molt forts perquè als nens no els agrada, i per tant, el dentifrici Barça toons té poca efectivitat (poc 
poder inhibidor del creixement). El dentifrici de farmàcia Lemaern és el que té més poder inhibidor 
de tots el dentifricis utilitzats, i per tant, és el que conté més abrasius i més substàncies químiques 
per acabar amb aquests bacteris de la boca. En la caixa ja es diu, que els nens només poden utilitzar-
ne en quantitats molt petites. El dentifrici de marca blanca Gum-star, també és un inhibidor del 
creixement de bacteris i és bastant efectiu, però no és dels millors, perquè conté abrasius però en 
menys quantitat que altres dentifricis. 
Tots els fongs apareguts es deuen a una contaminació per l’aire, és a dir que l’agar no estava 
contaminat. Els fongs es distingeixen per les espores que tenen i pel color, que pot ser fosc o clar. 
En general, es va veure que els bacteris de la placa dental acostumaven a ser els mateixos que els de 
les genives. Es va observar que després de tot un dia sense rentar-se les dents el creixement de 
bacteris de la boca va ser molt gran, perquè aquests bacteris es van anar afegint a la placa dental i 
van anar fermentant i creixent. Després de menjar una poma, una taronja, un iogurt natural ensucrat 
i formatge el creixement de colònies petites transparents i de les colònies grogues cremoses tant en 
les dents com en les genives era abundant. També hi creixien alguns llevats. En canvi, després de 
menjar un caramel (xupa-xups) i una torrada de pa, el creixement de les colònies grogues cremoses 
no era tant abundant, però si que ho era el creixement dels llevats i el de les colònies petites 
transparents. Aquest fet es deu a que amb els hidrats de carboni del pa i els sucres del caramel són 
fermentats pels llevats i aleshores aquests obtenen més energia per créixer i per tant creixen més. És 
a dir, que la poca concentració d’hidrats de carboni d’una poma, una taronja, un iogurt i formatge 
no donava tanta energia al fer-ne la fermentació i per tant aquests llevats no creixien tant, o 
simplement no creixien.  
El pH de la saliva de l’autora del treball oscil· lava entre 5,5 i 6. Aquest és el seu pH normal, i el seu 
pH òptim (pH on els enzims de la saliva tenen la màxima activitat). Per tant, la saliva i els 
dentifricis havien d’aconseguir neutralitzar i actuar com a tampons per tal de que després de menjar 
aliments àcids o alcalins, el pH retornés a la normalitat.  
Es va arribar a la conclusió de que probablement havent deixat tres hores només perquè els bacteris 
fessin la fermentació dels aliments ingerits era poc, i que per tant, el pH de la boca no va arribar a ser 
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molt àcid en cap moment per aquest fet. Gràcies a això, als amortidors de la saliva els va resultar fàcil 
neutralitzar el pH. 
 
 

9.PREPARACIONS OBSERVADES AL 
MICROSCOPI  

 

Preparació de la colònia groga cremosa  
Procediment: Aquesta preparació es va fer seguint el procés de la tinció de Gram, com en totes les 
preparacions. La mostra de la colònia groga cremosa provenia de la frotis de la dent del dia 15/5/13. 
Totes les colònies grogues cremoses, tant les petites com les grans eren els mateixos bacteris que la 
colònia groga cremosa mitjana. 
Observació al microscopi òptic: Es van observar grups de cocs, tots gram positius (color blau). 
Aquests grups de cocs eren alguns diplococs (dos cocs junts) i diversos estafilococs, que eren de 
forma rodona i formaven estructures en forma de raïm. També s’hi observaren diversos artefactes 
taronges dels colorants. També s’observaren alguns bacils (de forma allargada i formant cadenes), 
però pocs. 
Observació feta per una especialista de l’hospital de Sant Pau: Observació de 3 o 4 bacils petits gram 
negatius, que han perdut la coloració pel pas del temps, i també de dos grups d’estafilococs gram 
negatius (descolorits). Molts artefactes dels colorants. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figures 106, 107, 108 i 109: Estafilococs i diplococs de la preparació de la colònia gran gorga de la 
geniva. Són cocs gram positius. Fotos pròpies. 
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Preparació de la colònia vermella cremosa 
Procediment: Aquesta preparació es va fer seguint el procés de la tinció de Gram, com en totes les 
preparacions. La mostra de la colònia vermella cremosa provenia de la placa control amb bastonet del 
dia 15/5/13. En un principi, s’havia dit que aquesta colònia seria un contaminant, perquè no apareix en 
cap altre placa d’agar. 
Observació al microscopi òptic: Es van observar molts estreptococs, ja que tenien una forma rodona i 
estaven formant agrupacions i cadenes. Els estreptococs eren gram positius. Per tant, aquesta colònia  
que s’havia pensat que era un fong, no va resultar ser-ho, sinó que va resultar ser una colònia 
d’estreptococs. Tot i així, aquesta colònia només va aparèixer en una placa sembrada. 

Figures 110 i 111: Estreptococs gram positius en agrupacions molt grans o en cadenes. Fotos pròpies. 
 

Preparació de la colònia petita transparent 
Procediment: Aquesta preparació es va fer seguint el procés de la tinció de Gram, com en totes les 
preparacions. La mostra de la colònia es va agafar la frotis de la dent del dia 15/5/13. 
Observació al microscopi òptic: Es van observar només estreptococs gram positius, però també alguna 
gota d’aigua tenyida. Eren estreptococs perquè tenien la forma rodona d’aquests bacteris, tot i no 
formar agrupacions o cadenes. 
Observació feta per una especialista de l’hospital de Sant Pau: Hi havia alguns bacils gram negatius, i 
també diversos cocs gram negatius (descolorits pel pas del temps), del tipus estreptococs. També hi ha 
molts artefactes dels colorants. Els bacils eren gram negatius (descolorits) i gram positius, i poden ser 
corinabacteris (bacils que es creuen formant lletres xineses). Apareixen dues cèl·lules de la boca.  
 

 

Figures 112 i 113: Estreptococs de la preparació de la colònia petita transparent. La taca violeta de la 
segona imatge és una gota d’aigua tenyida amb el cristall violeta. Fotos pròpies. 
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Preparació de la colònia blanca rugosa petita 
Procediment: Aquesta preparació es va fer seguint el procés de la tinció de Gram, com en totes les 
preparacions. La mostra de la colònia es va agafar la placa de la dent després d’una hora de menjar pa 
i sense rentar les dents del dia 6/9/13. 
Observació al microscopi òptic: Es van observar cocs gram positius, que es va determinar que eren 
estreptococs viridans (poden produir malalties) i formaven cadenes, i també estafilococs gram 
positius, però en menys quantitat. Aquesta colònia blanca rugosa petita es va acabar determinant que 
era com les colònies petites transparents, però amb un color diferent. 
Observació feta per una especialista de l’hospital de Sant Pau: Observació de diverses agrupacions de 
cocs gram positius, que poden ser Neisseria patogen o estreptococs (es troben en gran quantitat). 
També es veuen estafilococs gram positius, però en menys quantitat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figures 114 i 115: Colònia blanca rugosa observada al microscopi òptic. Els estafilococs no es veuen 
perquè es trobaven en poca quantitat. Predominen els estreptococs i estaven formant cadenes. Fotos 
pròpies. 
 

Preparació de la colònia blanca rugosa mitjana 
Procediment: Aquesta preparació es va fer seguint el procés de la tinció de Gram, com en totes les 
preparacions. La mostra de la colònia es va agafar la placa de la frotis de la dent d’una professora del 
dia 11/7/13. 
Observació al microscopi òptic: Es van observar alguns bacils gram positius, i també molts artefactes, 
que eren precipitats dels colorants. També es va observar una figura amb les característiques 
morfològiques d’un llevat i una cèl·lula de la mucosa de la boca. En algun lloc comptat es van veure 
cocs esfèrics formant agrupacions (estreptococs), però només es van veure dues agrupacions d’aquests 
cocs. Per tant, es podria dir que la colònia blanca rugosa era un llevat, i que les agrupacions 
d’estreptococs que van aparèixer a la preparació eren estreptococs probablement de la colònia petita 
transparent, perquè la colònia blanca rugosa no es devia aïllar bé per fer la suspensió. Però també 
podria ser, tot i que és menys probable, que aquesta colònia fos d’un bacteri anomenat Actinomyces, 
que s’estructura en ramificacions semblants a les de les hifes dels fongs, tot i que no té espores. 
Observació feta per una especialista de l’hospital de Sant Pau: S’han vist dos cocs solitaris i una 
cèl·lula epitelial (de la mucosa de la boca). També s’ha observat algun bacil (4 o 5) gram positiu, i 
molts cristallets. També s’ha vist una forma amb les característiques morfològiques d’un llevat. 
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Figures 116 i 117: Imatges de la preparació de la colònia blanca rugosa. A la segona foto hi ha unes 
formes allargades pròpies de llevats. A la primera foto hi ha els estreptococs formant una agrupació 
molt gran (possiblement són de la colònia petita transparent). Fotos pròpies. 
 

Preparació d’un fong contaminant de l’aire 
Procediment: Aquesta preparació es va fer seguint el procés de la tinció de Gram, com en totes les 
preparacions. La mostra de la colònia es va agafar la frotis de la geniva del dia 15/5/13. No es va tenir 
en compte ni la mida ni el color del fong, ja que tots els fong eren contaminant de l’aire. 
Observació al microscopi òptic: Es van observar les hifes (filaments que contenen les espores) del 
fong, amb les espores. Aquestes hifes eren de color blau i allargades. No es van observar bacteris. 
 

 

Figures 118 i 119: Les hifes dels fongs, tenyides de color blau. Fotos pròpies. 
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10.ENTREVISTA A UN ODONTÒLEG I ESTUDIS  
ESTADÍSTICS SOBRE ELS HÀBITS D’HIGIENE 
BUCAL I ELS DENTIFRICIS QUE S’UTILITZEN  

 

Entrevista a un odontòleg 
La següent entrevista es va passar a l’odontòleg Dr. Carmona, que exerceix a Santa Margarida de 
Montbui. 
 

1) És necessari utilitzar elixir bucal de forma diària? 
No cal. És una ajuda, però la publicitat fa que es vegi com una cosa absolutament necessària. 
Són molt més útils les pastes de dents d’alta sensibilitat (les que protegeixin de forma integral: 
càries, placa, esmalt, blanquejament, genives, tosca, alè fresc...).    

 
2) Quines són les malalties més comunes de la boca? Com es curen? A què es deuen, 

normalment? A quines edats acostumen a aparèixer? 
Les càries i els problemes amb les genives (gingivitis i periodontitis). Per a cuidar tant unes com 
les altres és molt recomanable una bona higiene dental i visitar un odontòleg amb regularitat a 
partir dels cinc anys. Les càries en nens s’associen normalment a menjar molts dolços, tot i que 
també influeix la saliva de la persona (acidesa de la saliva). També s’han de cuidar les dents de 
llet perquè si no es fa, les malalties poden encomanar-se a les dents definitives. Apareixen 
sobretot en la infantesa: se’n veuen bastants de nens amb problemes dentals. 

 
3) Com afecta el fet de ser fumador a la salut dental? 

A part de tacar les dents (que és un efecte més aviat antiestètic que perillós), el tabac és molt 
dolent perquè inflama les genives. 

 
4) Amb quina freqüència cal anar al dentista? 

Per regla general, amb una visita anual de control n’hi ha prou. 
 
5) Es recomana alguna dieta per tal de tenir una bona salut dental? 

Una dieta amb el mínim de sucres i rentar-se immediatament les dents després de menjar. 
 
6) El pH de al boca és igual per a totes les persones? Si no es així, ¿a què es deuen les 

variacions? ¿Com afecta el pH de la boca al desgast de la placa dental? 
No és el mateix per a totes les persones, ja que els bacteris i els aliments ingerits en provoquen 
variacions i diferents pH provoquen diferents efectes sobre la placa dental, com l’afavoriment de 
les càries, que van destruint la dent i poden afectar el nervi. 

 
7) Quins consells d’higiene bucal dóna als seus pacients? 

El millor consell és netejar-se les dents tres cops al dia, després dels menjars. Cal fer-ho durant 
dos o tres minuts, procurant no deixar cap part sense netejar, tant de la part anterior com de la 
posterior, amb moviments horitzontals i verticals i fent servir un raspall ni massa dur ni massa 
suau. 

 
8) Com es forma la tosca o carrall (“sarro”) de les dents? Per què hi ha persones que 

n’acumulen més que altres? 
És el sediment del menjar juntament amb el calci de la saliva; allà els bacteris troben el seu camp 
de destrucció. L’acumulació pot ser que vingui de problemes d’acumulació de la tosca o de la 
poca freqüència de raspallada de les dents. 
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9) Pot ser que en l’aparició de les càries actuï algun factor genètic? 
No. Les càries tenen el seu origen en l’alimentació i la falta d’higiene. 

 
10) És normal que els nens i joves tinguin càries? A la seva consulta, ha augmentat o 

disminuït el nombre de nens amb càries? Quina creu que és la causa d’aquest canvi?. 
Sí que és normal, perquè a la seva edat la ingestió de sucre és major. Es nota un augment lligat 
als canvis en la dieta que comporten una major ingestió de sucres.  

 
11) En què consisteixen els empastaments bucals i de quins materials estan fets? Quant duren 

de mitjana? Poden provocar cap tipus de reacció adversa? 
Els empastaments són generalment amalgames (mescles) de plata i mercuri i altres materials 
endurits. Hi ha ocasions en què poden provocar descàrregues electrostàtiques a través de la 
saliva i fins i tot dolor, però en casos puntuals. També hi ha persones que són al·lèrgiques als 
metalls o per raons estètiques i es fan servir altres materials (tècnicament anomenats 
“composites”). 

 
12) En què consisteix l’endodòncia? I l’ortodòncia? 

L’endodòncia és l’eliminació del nervi d’un queixal per una càries que corca la dent i el nervi. 
L’ortodòncia busca l’alineació correcta de les dents. 

 
13) La concentració de fluor de 1000 ppm (part per milió) en dentífrics per a nens és massa 

alta?. Pot portar problemes? Quina concentració es considera correcta? 
És correcta. El fluor és molt important per endurir l’esmalt dental. 

 
14) Què són aquelles bandes de color blau, vermell o negre que es troba a la part superior de 

les pastes de dents? 
Només serveixen per a identificar els diferents dentifricis. 

 
15) Podria descriure’m la seva feina davant d’un pacient que es queixa de mal de queixal? 

Quan es produeix un mal de queixal, trobem la causa en una càries que ha arribat al nervi i s’ha 
inflamat i es fa necessari “matar” el nervi perquè deixi de fer mal, i fer un empastament. 
Per tractar una càries cal buidar la part afectada i desinfectar-ho amb àcid fluorhídric. Després 
es neteja el residu d’àcid i es posa un adhesiu i el material d’empastament (el “composite”) per 
omplir el forat i tapar les possibles fissures. Tot seguit s’endureix amb llum ultraviolada. 
Habitualment es posen diverses capes i es van endurint les unes darrere les altres. Es fa servir 
un paper d’articular per anar llimant el queixal i eliminar l’excés de material si és necessari. Es 
busca que quedi al mateix nivell que les altres dents (que la boca tanqui bé). Finalment es 
poleix l’empastament. 
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Estudi estadístic sobre la higiene bucal
S’ha agafat una mostra de 190 persones i se’ls ha passat una enquesta sobre hàbits en la higiene de 
la boca i el dentifrici que utilitzen
S’han agrupat les 190 persones per franges d’edat. Com es pot veure la franja de 10 a 17 anys és la 
més nombrosa. L’explicació d’aquest fet es trobaria en que la persona que realitza el treball té accés 
directe a individus d’aquesta franja d’edat (alumnes de l’institut).
 

EDAT
Menys de 10 anys
Entre 10 i 17 anys
Entre 18 i 25 anys
Entre 26 i 35 anys
Més de 35 anys
TOTAL 

Si es passa a analitzar del total de persones el seu sexe, s’observa que el femení està a prop de 
doblar el masculí, cal pensar que l’autora de l’estudi és dona i per tant es relaciona més amb 
persones d’aquest sexe. 
 

SEXE
Dona
Home
TOTAL 

                                                           
3 Per consultar el model de l’enquesta, vegeu annex I p
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Estudi estadístic sobre la higiene bucal 
una mostra de 190 persones i se’ls ha passat una enquesta sobre hàbits en la higiene de 

i el dentifrici que utilitzen. 3 
S’han agrupat les 190 persones per franges d’edat. Com es pot veure la franja de 10 a 17 anys és la 

d’aquest fet es trobaria en que la persona que realitza el treball té accés 
directe a individus d’aquesta franja d’edat (alumnes de l’institut). 

EDAT 
Menys de 10 anys 4 2% 
Entre 10 i 17 anys 141 74% 
Entre 18 i 25 anys 21 11% 
Entre 26 i 35 anys 5 3% 
Més de 35 anys 19 10% 
TOTAL  190 100% 

Si es passa a analitzar del total de persones el seu sexe, s’observa que el femení està a prop de 
doblar el masculí, cal pensar que l’autora de l’estudi és dona i per tant es relaciona més amb 

SEXE 
Dona  117 62% 
Home  73 38% 
TOTAL  190 100% 

 

 

l de l’enquesta, vegeu annex I pàgs. 2 - 3. 
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una mostra de 190 persones i se’ls ha passat una enquesta sobre hàbits en la higiene de 

S’han agrupat les 190 persones per franges d’edat. Com es pot veure la franja de 10 a 17 anys és la 
d’aquest fet es trobaria en que la persona que realitza el treball té accés 

 
Si es passa a analitzar del total de persones el seu sexe, s’observa que el femení està a prop de 
doblar el masculí, cal pensar que l’autora de l’estudi és dona i per tant es relaciona més amb 

 

Menys de 10 anys

Entre 10 i 17 anys

Entre 18 i 25 anys

Entre 26 i 35 anys

Més de 35 anys
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La primera pregunta fa referència a les vegades que la persona es neteja a boca, es veu que un 95% 
ho fa diàriament. Es ressalta la importància d’aquest resultat, 
de la neteja de la seva boca. 
 

FREQÜÈNCIA AMB LA QUE ES 
NETEGEN LES DENTS
Diàriament
Cada dos dies
Un cop a la setmana 
Mai
TOTAL 

 

 
Quan es passa a la pregunta de quants cops al dia es renten les 
fa 1 vegada o mai només representen el 25 %. Es pot afirmar doncs, que 3 de cada 4 persones es 
renten les dents un mínim de dos cops al dia.
 

QUANTS COPS AL DIA ES 
RENTEN LES DENTS?
1 vegada
2 vegades
3 
4 vegades
Mai
TOTAL 
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La primera pregunta fa referència a les vegades que la persona es neteja a boca, es veu que un 95% 
la importància d’aquest resultat, ja que la població en 

FREQÜÈNCIA AMB LA QUE ES 
NETEGEN LES DENTS 
Diàriament 180 95% 
Cada dos dies 8 4% 
Un cop a la setmana  1 1% 
Mai 1 0% 
TOTAL  190 100% 

Quan es passa a la pregunta de quants cops al dia es renten les dents, observem que el
representen el 25 %. Es pot afirmar doncs, que 3 de cada 4 persones es 

renten les dents un mínim de dos cops al dia. 

QUANTS COPS AL DIA ES 
RENTEN LES DENTS? 
1 vegada 41 22% 
2 vegades 73 38% 
3 vegades 69 36% 
4 vegades 6 3% 
Mai 1 1% 
TOTAL  190 100% 
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La primera pregunta fa referència a les vegades que la persona es neteja a boca, es veu que un 95% 
la població en general té cura 

 

dents, observem que el grup que ho 
representen el 25 %. Es pot afirmar doncs, que 3 de cada 4 persones es 
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Per poder  veure com s’han distribuït les rentades de boca en els diferents moments del dia, s’ha 
calculat el total de rentades amb les respostes de l’anterior pregunta. Es veu doncs que aquest total 
és de 418.  
La resposta després de sopar s’enduu el perc
saben la importància que té rentar
 

TOTAL RENTADES ENTRE ELS 190 ENQUESTATS:
1(vegada) · 41 + 2 (vegades) ·73 + 
 

EN QUIN MOMENT DEL DIA ES 
RENTEN LES DENTS?
Abans d’esmorzar
Després d’esmorzar
Després dinar
Després de berenar
Després de sopar
TOTAL 

 

 
 
Davant la pregunta si es tenen problemes a la boca, surt 
tant, la població no cuida la boca en general, perquè de problemes n’hi ha
 

PROBLEMES A LA BOCA
Sense problemes
Amb problemes
TOTAL 
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Per poder  veure com s’han distribuït les rentades de boca en els diferents moments del dia, s’ha 
calculat el total de rentades amb les respostes de l’anterior pregunta. Es veu doncs que aquest total 

La resposta després de sopar s’enduu el percentatge més alt, un 39%. Sembla que força enquestats 
saben la importància que té rentar-se les dents abans d’anar a dormir. 

TOTAL RENTADES ENTRE ELS 190 ENQUESTATS: 
·73 + 3 (vegades) · 69 + 4 (vegades) · 6 + 0 (mai)

EN QUIN MOMENT DEL DIA ES 
RENTEN LES DENTS? 
Abans d’esmorzar 9 2% 
Després d’esmorzar 129 31% 
Després dinar 112 27% 
Després de berenar 6 1% 
Després de sopar 162 39% 
TOTAL  418 100% 

Davant la pregunta si es tenen problemes a la boca, surt només un 56% que sí que en tenen.
cuida la boca en general, perquè de problemes n’hi ha bastants

PROBLEMES A LA BOCA 
Sense problemes 83 56% 
Amb problemes 107 44% 
TOTAL  190 100% 

2%

31%

27%

EN QUIN MOMENT DEL DIA
ES RENTEN LES DENTS?

Abans d’esmorzar

Després d’esmorzar

Després dinar

Després de berenar

Després de sopar

44%

PROBLEMES A LA BOCA

Sense problemes

Amb problemes

Estudi dels bacteris de la boca i de l’efectivitat d’algunes dentifricis sobre aquests bacteris. 

72 

Per poder  veure com s’han distribuït les rentades de boca en els diferents moments del dia, s’ha 
calculat el total de rentades amb les respostes de l’anterior pregunta. Es veu doncs que aquest total 

entatge més alt, un 39%. Sembla que força enquestats 

0 (mai) · 1 = 418  

 

% que sí que en tenen. Per 
bastants. 

 

Abans d’esmorzar

Després d’esmorzar

Després dinar

Després de berenar

Després de sopar
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Quant als tipus de problemes, el més comú són 
considerat un problema conseqüència de la càries). Dins la resposta altres, s’ha inclòs la sensibilitat 
dental i l’acidesa de la saliva. Cal pensar que era lògic que sortís la càries com a principal problema, 
doncs ens movem amb una majoria de persones joves (de 10 a 17 anys) i que en aquesta franja 
d’edat, el consum de dolços és també gran.
 

TIPUS DE PROBLEMES 
Càries
“Sarro” (carrall
Gingivitis
Ortodòncia
Altres
TOTAL 

 

 
Segons les respostes de l’estudi, només una de cada quatre persones (24%) tindria els problemes a 
la boca per herència genètica. 
 

ELS PROBLEMES BUCALS V
DE FAMÍLIA ?
Sí 
No
No ho saben
TOTA

 

                                                           
4 No suma 107, doncs hi ha persones que tenen més d’un problema a la boca.
 

13%

18%

9%
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Quant als tipus de problemes, el més comú són les càries (i l’empastament, però aquest s’ha 
considerat un problema conseqüència de la càries). Dins la resposta altres, s’ha inclòs la sensibilitat 
dental i l’acidesa de la saliva. Cal pensar que era lògic que sortís la càries com a principal problema, 
oncs ens movem amb una majoria de persones joves (de 10 a 17 anys) i que en aquesta franja 

d’edat, el consum de dolços és també gran. 

TIPUS DE PROBLEMES  
Càries 85 53% 
“Sarro” (carrall o tosca) 21 13% 
Gingivitis 28 18% 
Ortodòncia 23 14% 
Altres 3 2% 
TOTAL  1604 100% 

Segons les respostes de l’estudi, només una de cada quatre persones (24%) tindria els problemes a 

ELS PROBLEMES BUCALS VÉNEN 
DE FAMÍLIA ? 

 26 24% 
No 72 67% 
No ho saben 9 9% 
TOTAL  107 100% 

No suma 107, doncs hi ha persones que tenen més d’un problema a la boca. 

53%

13%

14% 2%

TIPUS DE PROBLEMES 

Càries

“Sarro” 

Gingivitis

Ortodòncia

Altres

24%

67%

9%

ELS PROBLEMES BUCALS 
VENEN DE FAMÍLIA ?

Sí

No

No ho saben
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les càries (i l’empastament, però aquest s’ha 
considerat un problema conseqüència de la càries). Dins la resposta altres, s’ha inclòs la sensibilitat 
dental i l’acidesa de la saliva. Cal pensar que era lògic que sortís la càries com a principal problema, 
oncs ens movem amb una majoria de persones joves (de 10 a 17 anys) i que en aquesta franja 

 

Segons les respostes de l’estudi, només una de cada quatre persones (24%) tindria els problemes a 

 

 

“Sarro” 

Gingivitis

Ortodòncia

Sí

No

No ho saben
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En aquest apartat s’analitza l’edat en que varen aparèixer els problemes a la boca. És normal que un 
82% (43% + 39%) dels problemes apareixen abans dels 18 anys si de la població enquestada (190 
persones) sols un 13% tenen més de 25 anys. Tot i així
els infants i els joves són els que suposadament més dolços (llaminadures) mengen.
 

A QUINA EDAT VAN APARÈIXER ELS 
PROBLEMES DE LA BOCA ?
Abans dels 10 (infants)
Entre 10 i 18 anys (joves)
A partir del 
No ho saben
TOTAL 

 

 
En aquest apartat es destaca que la recomanació més habitual que fa el dentista és 
amb més freqüència les dents.  
 

QUINA RECOMANACIÓ
Raspallar millor i amb més 
freqüència les dents
Dentifrici específic
No menjar dolços
Ortodòncia
Cap 
TOTAL 

 

                                                           
5
 Suma més de  107 doncs hi ha persones que el dentista els fa més d’una recomanació.

39%

11%

A QUINA EDAT VAN APARÈIXER ELS PROBLEMES DE 

49%

10%

14%

20%
7%

QUINA RECOMANACIÓ
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l’edat en que varen aparèixer els problemes a la boca. És normal que un 
82% (43% + 39%) dels problemes apareixen abans dels 18 anys si de la població enquestada (190 
persones) sols un 13% tenen més de 25 anys. Tot i així, es podria relacionar aquest resultat amb que 
els infants i els joves són els que suposadament més dolços (llaminadures) mengen.

A QUINA EDAT VAN APARÈIXER ELS 
PROBLEMES DE LA BOCA ? 
Abans dels 10 (infants) 46 43% 
Entre 10 i 18 anys (joves) 42 39% 
A partir del 18 (adults) 12 11% 
No ho saben 7 7% 
TOTAL  107 100% 

En aquest apartat es destaca que la recomanació més habitual que fa el dentista és 

QUINA RECOMANACIÓ FA EL DENTISTA? 
Raspallar millor i amb més 
freqüència les dents 

58 49% 

Dentifrici específic 12 10% 
No menjar dolços 16 14% 
Ortodòncia  23  20% 

8       7% 
TOTAL  1175 100% 

Suma més de  107 doncs hi ha persones que el dentista els fa més d’una recomanació.

43%

7%

A QUINA EDAT VAN APARÈIXER ELS PROBLEMES DE 
LA BOCA ?

Abans dels 10 (infants)

Entre 10 i 18 anys (joves)

A partir del 18 (adults)

No ho saben

49%

QUINA RECOMANACIÓ
FA EL DENTISTA?

Raspallar millor i amb més freqüència 
les dents
Dentifrici específic

No menjar dolços
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l’edat en que varen aparèixer els problemes a la boca. És normal que un 
82% (43% + 39%) dels problemes apareixen abans dels 18 anys si de la població enquestada (190 

a relacionar aquest resultat amb que 
els infants i els joves són els que suposadament més dolços (llaminadures) mengen. 

 

En aquest apartat es destaca que la recomanació més habitual que fa el dentista és rentar-se millor i 

 

Suma més de  107 doncs hi ha persones que el dentista els fa més d’una recomanació. 

A QUINA EDAT VAN APARÈIXER ELS PROBLEMES DE 

Abans dels 10 (infants)

Entre 10 i 18 anys (joves)

A partir del 18 (adults)

Raspallar millor i amb més freqüència 
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Quant la pregunta “menges molts dolços?”, algunes persones contestaven no, però després 
responien que sols menjaven dolços els caps de setmana. Aclarim doncs que aquestes respostes 
s’han comptabilitzat en el paquet de sí. Potser s’hauria d’haver preguntat “menges dolços?”.
S’observa que hi ha una majoria (60%) que respon que sí que en menja.
 

MENGES DOLÇOS?
Sí
No
TOTAL 

 

 
Es passa a valorar la freqüència amb la que es menja dolços, i es veu que 1 de cada 3 individus que 
menja dolços ho fa diàriament, mentre que la meitat (52%) ho fa sols un cop a la setmana o el cap 
de setmana. 

FREQÜÈNCIA 
MENGEN DOLÇOS
Cada dia
Cada dos dies
Caps de setmana
TOTAL 

 

 

                                                           
6 Aquí s’hi han afegit els d’un cop a la setmana.
 

40%

52%
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Quant la pregunta “menges molts dolços?”, algunes persones contestaven no, però després 
dolços els caps de setmana. Aclarim doncs que aquestes respostes 

s’han comptabilitzat en el paquet de sí. Potser s’hauria d’haver preguntat “menges dolços?”.
S’observa que hi ha una majoria (60%) que respon que sí que en menja. 

MENGES DOLÇOS? 
Sí 114 60% 
No 76 40% 
TOTAL  190 100% 

s passa a valorar la freqüència amb la que es menja dolços, i es veu que 1 de cada 3 individus que 
menja dolços ho fa diàriament, mentre que la meitat (52%) ho fa sols un cop a la setmana o el cap 

FREQÜÈNCIA AMB LA QUE ES 
MENGEN DOLÇOS 
Cada dia 41 36% 
Cada dos dies 14 12% 
Caps de setmana6 59 52% 
TOTAL  114 100% 

Aquí s’hi han afegit els d’un cop a la setmana. 

60%

40%

MENGES DOLÇOS?

36%

12%

FREQÜÈNCIA AMB LA QUE 
ES MENGEN DOLÇOS

Cada dia

Cada dos dies

Caps de setmana  
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Quant la pregunta “menges molts dolços?”, algunes persones contestaven no, però després 
dolços els caps de setmana. Aclarim doncs que aquestes respostes 

s’han comptabilitzat en el paquet de sí. Potser s’hauria d’haver preguntat “menges dolços?”. 

 

s passa a valorar la freqüència amb la que es menja dolços, i es veu que 1 de cada 3 individus que 
menja dolços ho fa diàriament, mentre que la meitat (52%) ho fa sols un cop a la setmana o el cap 

 

Sí

No

Cada dos dies

Caps de setmana  
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Quan es passa a estudiar quants cops es va al dentista, es troba que la meitat (50%), hi va un cop 
l’any, aquesta visita correspondria a una revisió anual. S’entén que aquells que hi van un cop al mes 
o més (14% = 10% + 4%), es correspon a persones que ten
 

FREQÜÈNCIA AMB LA QUE ES VA AL DENTISTA
Dos cops al mes
Un cop al mes
Un cop cada dos mesos
Dos cops a l’any
Mai o quan surt un problema bucal
TOTAL 

 

 
Després d’estudiar les preguntes relacionades amb el dentifrici, s’observa que les respostes poden 
ser confuses. Actualment existeixen el que s’anomena “parafarmàcies” on es ven productes de 
farmàcia i productes de supermercat, a més algunes grans superfícies comercials tenen se
amb alguns productes de farmàcia. Així s’ha vist enquestats que responen a la pregunta “on 
compres el dentifrici?”, a la farmàcia i quan se’ls pregunta la marca d’aquest, respo
Colgate. 
 

ON COMPRES EL DENTIFRICI?
Al supermercat
A la farmàcia
TOTAL 

 

 

4%

50%

18%

FREQÜÈNCIA AMB LA QUE  
ES VA AL DENTISTA

17%

ON COMPRES EL DENTIFRICI?
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Quan es passa a estudiar quants cops es va al dentista, es troba que la meitat (50%), hi va un cop 
l’any, aquesta visita correspondria a una revisió anual. S’entén que aquells que hi van un cop al mes 
o més (14% = 10% + 4%), es correspon a persones que tenen un problema d’ortodòncia.  

FREQÜÈNCIA AMB LA QUE ES VA AL DENTISTA
Dos cops al mes 8 4% 
Un cop al mes 18 10% 
Un cop cada dos mesos 21 11% 
Dos cops a l’any 14 7% 
Mai o quan surt un problema bucal 34 18% 

190 100% 

preguntes relacionades amb el dentifrici, s’observa que les respostes poden 
ser confuses. Actualment existeixen el que s’anomena “parafarmàcies” on es ven productes de 
farmàcia i productes de supermercat, a més algunes grans superfícies comercials tenen se
amb alguns productes de farmàcia. Així s’ha vist enquestats que responen a la pregunta “on 
compres el dentifrici?”, a la farmàcia i quan se’ls pregunta la marca d’aquest, respo

ON COMPRES EL DENTIFRICI? 
Al supermercat 158 83% 
A la farmàcia 32 17% 
TOTAL  190 100% 

4%

10% 11%

7%

FREQÜÈNCIA AMB LA QUE  
ES VA AL DENTISTA

Dos cops al mes

Un cop al mes

Un cop cada dos mesos

Dos cops a l’any

Un cop a l’any

Mai o quan surt un problema bucal

83%

ON COMPRES EL DENTIFRICI?

Al supermercat

A la farmàcia
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Quan es passa a estudiar quants cops es va al dentista, es troba que la meitat (50%), hi va un cop 
l’any, aquesta visita correspondria a una revisió anual. S’entén que aquells que hi van un cop al mes 

en un problema d’ortodòncia.   

FREQÜÈNCIA AMB LA QUE ES VA AL DENTISTA 

 

preguntes relacionades amb el dentifrici, s’observa que les respostes poden 
ser confuses. Actualment existeixen el que s’anomena “parafarmàcies” on es ven productes de 
farmàcia i productes de supermercat, a més algunes grans superfícies comercials tenen seccions 
amb alguns productes de farmàcia. Així s’ha vist enquestats que responen a la pregunta “on 
compres el dentifrici?”, a la farmàcia i quan se’ls pregunta la marca d’aquest, responen per exemple 

 

Un cop cada dos mesos

Mai o quan surt un problema bucal

Al supermercat

A la farmàcia
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La marca de dentifrici més utilitzada amb diferència és 
enquestats. 
 

MARCA DEL DENTIFRICI
Marca blanca
Colgate
Signal
Lacer
Licor del 
Oral
Altres
TOTAL 

  

En quant a la raó per a la qual es tria el dentifrici, un de cada tres (36%) ho fa pel gust que té, 
queden força enrere respostes com el preu, la seva efectivitat
 

PER A QUINA RAÓ
Pel gust que té
Pel seu preu
Per recomanació
Per la seva efectivitat
Per la marca
Altres8 
TOTAL 

 

                                                           
7 Carrefour, Mercadona, etc. 
8
 Per ser específic per a la sensibilitat de les dents, per ser ecològic, etc.

9 Suma més de 190, doncs hi ha persones que van respondre més d’una opció.

8%

3%

5%

5%

MARCA DEL DENTIFRICI

17%

15%

15%

PER A QUINA RAÓ 
TRIES EL DENTIFRICI?
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s utilitzada amb diferència és la marca Colgate, que 

MARCA DEL DENTIFRICI 
Marca blanca7 18 10% 
Colgate 107 56% 
Signal 15 8% 
Lacer 6 3% 
Licor del Polo 10 5% 
Oral-B 9 5% 
Altres 25 13% 
TOTAL  190 100% 

 
uant a la raó per a la qual es tria el dentifrici, un de cada tres (36%) ho fa pel gust que té, 

queden força enrere respostes com el preu, la seva efectivitat, el gust, etc. 

PER A QUINA RAÓ TRIES EL DENTIFRICI? 
Pel gust que té 72 36% 
Pel seu preu 28 14% 
Per recomanació 34 17% 
Per la seva efectivitat 29 15% 
Per la marca 29 15% 

 6 3% 
TOTAL  1989 100% 

Per ser específic per a la sensibilitat de les dents, per ser ecològic, etc. 

Suma més de 190, doncs hi ha persones que van respondre més d’una opció. 

10%

56%

13%

MARCA DEL DENTIFRICI
Marca blanca

Colgate

Signal

Lacer

Licor del Polo

Oral-B

Altres

36%

14%

15%
3%

PER A QUINA RAÓ 
TRIES EL DENTIFRICI? Pel gust que té

Pel seu preu

Per recomanació

Per la seva efectivitat

Per la marca

Altres
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que s’enduu un 56% dels 

 

uant a la raó per a la qual es tria el dentifrici, un de cada tres (36%) ho fa pel gust que té, 

 

 

Marca blanca

Licor del Polo

Pel gust que té

Per recomanació

Per la seva efectivitat
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En la pregunta de si s’utilitza elixir bucal
d’aquests líquids. 
 

UTILITZES 
Sí
No
TOTAL 

 

 
Quan s’analitza la marca d’elixir que s
diferència respecte les altres. Aquí si que es podria deduir que el component publicitat fa molta 
feina, doncs la marca Listerine és de les poques que surt per televisió, per no dir l’única.
 

MARCA DE
Listerine
Lacer
Oraldine
Marca blanca
Altres
TOTAL 

 

 
 
 

                                                           
10

 Carrefour, Mercadona, etc. 

46%

6%

6%

18%

MARCA DE L'ELIXIR BUCAL
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elixir bucal, s’observa que més de la meitat de la població en fa ús 

UTILITZES ELIXIR BUCAL? 
Sí 102 54% 
No 88 46% 
TOTAL  190 100% 

Quan s’analitza la marca d’elixir que s’utilitza, es veu que la marca Listerine
diferència respecte les altres. Aquí si que es podria deduir que el component publicitat fa molta 

és de les poques que surt per televisió, per no dir l’única.

MARCA DE L’ELIXIR BUCAL 
Listerine 69 67% 
Lacer 6 6% 
Oraldine 6 6% 
Marca blanca10 18 18% 
Altres 3 3% 
TOTAL  102 100% 

54%

UTILITZES ELIXIR BUCAL?

67%

3%

MARCA DE L'ELIXIR BUCAL

Listerine

Lacer

Oraldine

Marca blanca

Altres
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de la població en fa ús 

 

’utilitza, es veu que la marca Listerine guanya per molta 
diferència respecte les altres. Aquí si que es podria deduir que el component publicitat fa molta 

és de les poques que surt per televisió, per no dir l’única. 

 

Sí

No

Listerine

Oraldine

Marca blanca
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Si es mira les respostes de quants cops es glopeja l’elixir bucal
resposta més freqüent (41%).                   
 

FREQÜÈNCIA AMB LA QUE ES 
GLOPEJA  
1 cop al dia
2 cops al dia
3 cops al dia(o més)
1 cop a la setmana
Quan em sembla
TOTAL 

 

Per acabar es fa la pregunta de si 
enquestada es creu que no són massa verídiques, doncs un 8% de fumadors està molt lluny dels 
percentatges oficials que donen determinades institucions. Per exemple el “Comité Nacional para la 
Prevención del Tabaquismo” (CNPT)
“Encuesta Nacional de Salut 2011
años”,es llegeix que sobre el 24% de la població espanyola de 15 o més anys és fumadora.
 

ETS FU
Sí
No
TOTAL 

 

26%

10%

13%

FREQÜÈNCIA AMB LA QUE
ES GLOPEJA L'ELIXIR BUCAL

92%
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ostes de quants cops es glopeja l’elixir bucal, es veu que un cop al dia és la 
resposta més freqüent (41%).                    

FREQÜÈNCIA AMB LA QUE ES 
GLOPEJA  L’ELIXIR BUCAL 
1 cop al dia 42 41% 
2 cops al dia 27 26% 
3 cops al dia(o més) 10 10% 
1 cop a la setmana 13 13% 
Quan em sembla 10 10% 
TOTAL  102 100% 

 
de si ets fumador o fumadora. Les respostes que va donar la gent 

enquestada es creu que no són massa verídiques, doncs un 8% de fumadors està molt lluny dels 
percentatges oficials que donen determinades institucions. Per exemple el “Comité Nacional para la 
Prevención del Tabaquismo” (CNPT), publica un estudi recent fet pel Ministeri de S

Salut 2011-2013”, en l’apartat “Consumo de tabaco, población de 15 o más
años”,es llegeix que sobre el 24% de la població espanyola de 15 o més anys és fumadora.

ETS FUMADOR/A ? 
Sí 15 8% 
No 175 92% 
TOTAL  190 100% 

 
 
 

41%

26%

10%

FREQÜÈNCIA AMB LA QUE
ES GLOPEJA L'ELIXIR BUCAL 1 cop al dia

2 cops al dia

3 cops al dia (o més)

1 cop a la setmana

Quan em sembla

8%

ETS FUMADOR/A ?
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, es veu que un cop al dia és la 

 

respostes que va donar la gent 
enquestada es creu que no són massa verídiques, doncs un 8% de fumadors està molt lluny dels 
percentatges oficials que donen determinades institucions. Per exemple el “Comité Nacional para la 

di recent fet pel Ministeri de Sanitat titulat: 
Consumo de tabaco, población de 15 o más 

años”,es llegeix que sobre el 24% de la població espanyola de 15 o més anys és fumadora. 

 

1 cop al dia

2 cops al dia

3 cops al dia (o més)

1 cop a la setmana

Quan em sembla

Sí

No
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Estudi comparatiu de dues submostres: una de 25 nois i una de 25 
noies (ambdues de la franja de 10 a 17 anys) 
Donat que de les 190 enquestes passades, 141 eren de la franja d’edat de 10 a 17 anys, es decideix 
agafar a l’atzar una submostra de 25 nois i una altra de 25 noies, per tal de fer un estudi comparatiu 
entre els dos sexes dins d’aquesta franja. 
Davant la primera pregunta de l’enquesta, tant el grup d’homes com el de dones es renten les dents 
amb una gran majoria diàriament. 
 

FREQÜÈNCIA AMB LA QUE 
ES NETEGEN LES 
DENTS(HOMES) 

FREQÜÈNCIA AMB LA QUE 
ES NETEGEN LES 
DENTS(DONES) 

Diàriament 22 88% Diàriament 23 92% 
Cada dos dies 3 12% Cada dos dies 2 8% 
TOTAL  25 100% TOTAL 25 100% 

 

 
 
En la segona pregunta, “Quants cops al dia te les rentes?”, apareixen força diferència entre homes i 
dones. 
 

QUANTS COPS AL DIA ES 
RENTEN LES DENTS? 

(HOMES) 

QUANTS COPS AL DIA ES 
RENTEN LES 

DENTS?(DONES) 
1 vegada 10 40% 1 vegada 3 12% 
2 vegades 12 48% 2 vegades 11 44% 
3 vegades 3 12% 3 vegades 10 40% 
4 vegades 0 0% 4 vegades 1 4% 
TOTAL  25 100% TOTAL  25 100% 

 
Es veu clar que una gran majoria dels nois es renta al dia un o dos cops les dents, mentre que la 
majoria de les noies se les renta dos o tres cops al dia. Això fa que el total de rentades en els homes 
pugi a 43, mentre que el de les dones arriba a 59. En termes generals es pot afirmar que les noies es 
renten més vegades la boca: 
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TOTAL RENTADES ENTRE ELS 25 HOMES: 
1(vegada) · 10 + 2 (vegades) ·12 + 3 (vegades) · 3 + 4 (vegades) · 0 =  43 
 

TOTAL RENTADES ENTRE LES 25 DONES: 
1(vegada)· 3 + 2 (vegades)·11 + 3 (vegades)· 10 + 4 (vegades)· 1 =  59 
 

 
 
Quant a la tercera pregunta, relacionada amb els problemes a la boca, es donen resultats força 
similars, malgrat en les dones surti un percentatge lleugerament superior en l’apartat amb problemes 
bucals. A causa de la similitud de resultats no es farà cap comparació entre els diferents malalties de 
la boca. 
 

PROBLEMES A LA BOCA 
(HOMES) 

PROBLEMES A LA BOCA 
(DONES) 

Sense problemes 15 60% Sense problemes 12 48% 
Amb problemes 10 40% Amb problemes 13 52% 
TOTAL  25 100% TOTAL  25 100% 

 

 
 
En l’apartat d’hàbits alimentaris es fa la pregunta de si mengen dolços, i curiosament surt el mateix 
percentatge en els dos sexes. 
 

MENGES DOLÇOS? 
(HOMES) 

MENGES DOLÇOS?   
(DONES) 

Sí 14 56% Sí 14 56% 
No 11 44% No 11 44% 
TOTAL  25 100% TOTAL  25 100% 

40%

48%

12%

0%

12%

44%
40%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 vegada 2 vegades 3 vegades 4 vegades

QUANTS COPS AL DIA ES 
RENTEN LES DENTS?

HOMES

DONES

60%

40%
48%

52%

0%

20%

40%

60%

80%

Sense problemes Amb problemes

PROBLEMES A LA BOCA

HOMES

DONES



Estudi dels bacteris de la boca i de l’efectivitat d’algunes dentifricis sobre aquests bacteris. 
 

82 
 

 

 
La freqüència amb la que es mengen els dolços no és idèntica, però si força semblant: 
 

FREQÜÈNCIA AMB LA QUE 
MENGEN DOLÇOS 

(HOMES) 

FREQÜÈNCIA AMB LA QUE 
MENGEN DOLÇOS 

(DONES) 
Cada dia 2 14% Cada dia 4 29% 
Cada dos dies 4 29% Cada dos dies 2 14% 
Caps de setmana11 8 57% Caps de setmana 8 57% 
TOTAL  14 100% TOTAL  14 100% 

 

 
 

Quan s’estudia les visites al dentista es veu una gran semblança en els resultats, tot i que les dones 
superen una mica als homes en termes globals: 
 

FREQÜÈNCIA AMB LA QUE  
ES VA AL DENTISTA 

(HOMES) 

FREQÜÈNCIA AMB LA QUE  
ES VA AL DENTISTA 

(DONES) 
Dos cops al mes 1 4% Dos cops al mes 1 4% 
Un cop al mes 3 12% Un cop al mes 6 24% 
Un cop cada dos mesos 6 24% Un cop cada dos mesos 2 8% 
Un cop a l’any 13 52% Un cop a l’any 16 64% 
Mai o quan surt un 
problema bucal 

2 8% 
Mai o quan surt un 
problema bucal 

0 0% 

TOTAL  25 100% TOTAL  25 100% 

                                                           
11 Aquí s’hi ha afegit els d’un cop a la setmana. 
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Si es fa el càlcul en valors absoluts de les visites, tenint en compte les equivalències:  
 

Dos cops al mes = 24 cops/any 
Un cop al mes = 12 cops/any 
Un cop cada dos mesos = 6 cops/any 
Un cop a l’any = 1 cop/any 
Mai o quan surt un problema bucal = 0 cops/any 

 

TOTAL VISITES ENTRE ELS 25 HOMES: 
24 cops/any · 1+12 cops/any · 3 + 6 cops/any · 6 + 1 cop/any · 13 + 0 cops/any · 2=  109 
 

TOTAL VISITES ENTRE LES 25 DONES: 
24 cops/any · 1+12 cops/any· 6 + 6 cops/any·2 + 1 cop/any· 16 + 0 cops/any· 0=  124 
 

Es veu que les dones en conjunt visiten més al dentista que els homes. 
 
Ara toca comparar les respostes relacionades amb els dentifricis: 
 

ON ES COMPRA EL 
DENTIFRICI? 

(HOMES) 

ON ES COMPRA EL 
DENTIFRICI? 

(DONES) 
Al supermercat 18 72% Al supermercat 22 88% 
A la farmàcia 7 28% A la farmàcia 3 12% 
TOTAL  25 100% TOTAL  25 100% 

 
Cal fixar-se en la resposta “A la farmàcia”, quan s’ha fet l’estudi de la mostra de 190 persones, el 
percentatge corresponent a aquesta resposta és del 17%.  
Es veu que el percentatge del homes ho supera en 11 punts (28%), mentre que el de les dones està 
per sota 5 punts (12%). Per tant es pot concloure en termes generals que més nois utilitzen dentifrici 
de farmàcia que no pas noies.  
 

 
Quant a la marca de dentifrici, sols especifiquem que la marca “Colgate” és la que més utilitzen els 
nostres joves, els nois 12 de 25 (48%) i les noies 18 de 25 (72%). 
Quan se’ls pregunta perquè el tries, en els homes guanya la resposta “per la seva efectivitat” 10 de 
25 (40%) i en les dones guanya la resposta “pel seu gust” 7 de 25 (28%).  Es pot pensar que el sexe 
masculí és més pràctic que el femení, per això té més present l’efectivitat de la pasta dental i no pas 
el gust d’aquesta. 
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Les respostes a la pregunta “Utilitzes líquid per glopejar?” són les següents: 
 

UTILITZES ELIXIR BUCAL? 
(HOMES) 

UTILITZES ELIXIR BUCAL? 
(DONES) 

Sí 10 40% Sí 15 60% 
No 15 60% No 10 40% 
TOTAL  25 100% TOTAL  25 100% 

 
 

 
Fàcilment s’arriba a pensar que les dones estan més preocupades per la seva boca que els homes si 
comparem els percentatges dels que sí utilitzen líquid per a glopejar, un 60% (dones) en front d’un 
40% (homes). 
Si s’estudia la marca de líquid per glopejar, 7 de cada 10 homes (70%) i 11 de cada 15  dones 
(73%), fan servir la marca “Listerine”. Recordem que quan s’estudia la mostra sencera (190 
persones), el percentatge que treu la marca “Listerine” està en el 67%. 
 
Si es passa a analitzar els resultats relacionats amb la freqüència amb que es glopeja el líquid, les 
dones ho fan força més que els homes: 
 

FREQÜÈNCIA AMB LA QUE 
GLOPEGEN ELIXIR BUCAL 

(HOMES) 

FREQÜÈNCIA AMB LA QUE 
GLOPEGEN ELIXIR BUCAL 

(DONES) 
Un cop al dia 5 50% Un cop al dia 7 46% 
Dos cops al dia 5 50% Dos cops al dia 4 27% 
Tres cops al dia 0 0% Tres cops al dia 4 27% 
TOTAL  10 100% TOTAL  15 100% 

 
En termes totals: 
 

TOTAL GLOPEJADES ENTRE ELS 25 HOMES: 
1 cop/dia · 5 + 2 cops/dia · 5 + 3 cops/dia · 0 =  15 
 

TOTAL GLOPEJADES ENTRE LES 25 DONES: 
1 cop/dia· 7 + 2 cops/dia · 4 + 3 cops/dia · 4=  27 
 

Les dones gaire bé doblen als homes en el total de glopejades. 
En l’última pregunta, també tenim diferències importants entre els dos sexes: 
 

ETS FUMADOR ? 
(HOMES) 

ETS FUMADORA ? 
(DONES) 

Sí 4 16% Sí 1 4% 
No 21 84% No 24 96% 
TOTAL  25 100% TOTAL  25 100% 
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Primer de tot cal ressaltar que els percentatges de fumadors en la franja d’edat de 10 a 17 anys són 
força baixos. Però també s’observa que per cada noia fumadora hi ha 4 nois fumadors.  
 
Com a conclusió general, es veu diferència entre la cura que tenen les dones de 10 a 17 anys, de les 
seves dents vers la que tenen els homes de la mateixa franja d’edat, essent la primera més gran que 
la segona. 
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CONCLUSIONS 
 

Els objectius que s’havien proposat al principi del treball i que s’han assolit en acabar-lo eren: 
 

• Aconseguir mostres dels bacteris de la boca d’abans i de després de rentar-se les dents i cultivar-
les: aquesta pràctica es va realitzar amb la sembra, que consistia en fregar un escovilló 
prèviament esterilitzat per les dents o les genives i tocar l’agar d’una placa, i després amb una 
nansa de sembra també esterilitzada escampar aquesta mostra tot fent estries per l’agar. 

• Estudiar les característiques de la flora bacteriana i el seu funcionament, per preveure quin ha de 
ser el seu comportament davant de les pastes de dents: s’ha trobat molta informació sobre els 
bacteris que habiten a la boca, i tots comparteixen característiques semblants (la majoria són 
anaerobis facultatius, gram positius i catalasa negatius) i poden ser bacteris de l’àcid làctic (duen 
a terme la fermentació làctica), bacteris de la placa dental o de la saliva, essent els que més es 
veuen dels gèneres Streptococcus, Staphylococcus i Lactobacillus. 

• Realitzar cultius purs de colònies de bacteris de la boca per tal de poder identificar millor els 
bacteris: per fer aquesta pràctica, calia fer primer una suspensió de la colònia que es volia aïllar, 
després calia mullar un escovilló esterilitzat amb la suspensió i fer estries per la nova placa, i 
aleshores creixerien només les colònies que es volien. 

• Preparar i estudiar les preparacions microscòpiques de les colònies de bacteris de la boca: 
aquesta pràctica es va dur a terme primer amb la tinció de Gram, i després es van observar les 
preparacions a 1000 augments totals, i es van identificar les colònies. La colònia blanca rugosa 
va resultar ser un llevat, la colònia petita transparent eren estreptococs i la colònia groga cremosa 
eren cocs (estafilococs i estreptococs). 

• Analitzar els components de les pastes dentífriques i com actuen sobre els bacteris de la cavitat 
bucal: els principals components que afecten als bacteris de la boca són els abrasius, que 
s’encarreguen d’eliminar les plaques bacterianes formades durant la ingestió d’aliments, tot i que 
també hi ha altres components (humectants, colorants, etc.). 

• Experimentar amb els bacteris de la boca i les diferents pastes dentífriques i observar la reacció 
dels bacteris davant d’una pasta específica per extreure conclusions sobre l’efectivitat d’aquests 
dentífrics: s’ha comprovat que majoritàriament tots els dentifricis tenen una bona efectivitat 
(excepte els dentifricis infantils), però el que té més efectivitat i per tant més poder inhibidor del 
creixement de colònies de bacteris és el dentifrici Signal. 

• Experimentar amb els bacteris de la boca i les altres agents (elixir bucal, antibiòtic i pomades 
antibiòtiques) i observar la reacció dels bacteris davant d’aquests agents per extreure conclusions 
sobre la seva efectivitat: s’ha comprovat que l’antibiòtic, l’elixir bucal i les pomades 
antibiòtiques tenen molt poder inhibidor del creixement dels bacteris i per tant, són molt efectius.  

• Estudiar mostres de flora bacteriana després d’haver menjat un aliment determinat: s’han 
estudiat aquestes mostres, i s’ha arribat a la conclusió de que amb el pa (conté molts hidrats de 
carboni) i els dolços (contenen molts sucres), les colònies més abundants són els llevats blancs 
(colònies blanques rugoses), i en canvi, amb la poma, la taronja, el iogurt i el formatge, les 
colònies més abundants són les grogues cremoses (mescla d’estafilococs i estreptococs). En tots 
dos casos abunden també les colònies petites transparents (estreptococs). 

• Fer un estudi dels hàbits d’higiene bucal de la població: s’ha pogut observar que tot i que els 
dentistes recomanen rentar-se les dents tres cops al dia, majoritàriament la gent ho fa només dos 
cops; també s’ha vist que el dentifrici més usat és el Colgate i que les noies, segons hem pogut 
observar en les submostres, tenen millors hàbits d’higiene bucal i, conseqüentment, menys 
problemes de boca. 
 

Tot i que alguns cultius de les mostres de la boca van ser canviats de nom o no eren cultius purs 
quan havien de ser-ho, el treball no ha tingut problemes greus i s’han pogut resoldre les hipòtesis 
plantejades en un principi. 
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ANNEX 
 

Planificació 
Títol: 
Estudi dels bacteris de la boca i de l’efectivitat d’alguns dentifricis sobre aquests bacteris. 
  
Hipòtesis: 
• Quins bacteris habiten a la boca humana i quina funció i característiques tenen? 
• En quines situacions creixen més els bacteris de la boca? 
• Quin efecte tenen el dentifricis sobre els bacteris de la boca? 
• Quins aliments fan créixer més aquests bacteris? 
• Quins són els components de les pastes de dents? 
• Quin efecte tenen l’elixir bucal, les pomades antibiòtiques i els antibiòtics sobre aquests 

bacteris? 
 
Esquema i objectius: 
• Aconseguir mostres dels bacteris de la boca d’abans i de després de rentar-se les dents i cultivar-

les. 
• Estudiar les característiques de la flora bacteriana i el seu funcionament, per preveure quin ha de 

ser el seu comportament davant de les pastes de dents. 
• Realitzar cultius purs de colònies de bacteris de la boca per tal de poder identificar millor els 

bacteris. 
• Preparar i estudiar les preparacions microscòpiques de les colònies de bacteris de la boca. 
• Analitzar els components de les pastes dentífriques i com actuen sobre els bacteris de la cavitat 

bucal. 
• Experimentar amb els bacteris de la boca i les diferents pastes dentífriques i observar la reacció 

dels bacteris davant d’una pasta específica per extreure conclusions sobre l’efectivitat d’aquests 
dentífrics. 

• Experimentar amb els bacteris de la boca i les altres agents (elixir bucal, antibiòtic i pomades 
antibiòtiques) i observar la reacció dels bacteris davant d’aquests agents per extreure conclusions 
sobre la seva efectivitat.  

• Estudiar mostres de flora bacteriana després d’haver menjat un aliment determinat. 
• Estudiar els hàbits d’higiene bucal de la població. 
 
Treball de camp i justificació: 
• Comprar medis de cultiu i plaques pel cultiu de bacteris. 
• Buscar informació sobre els bacteris de la boca (les seves característiques i funcions) i sobre els 

components de les pastes dentífriques. Obtenir mostres de la boca i treballar amb elles al 
laboratori. 

• Estudiar les reaccions dels bacteris davant de diferents pastes dentífriques.  
• També experimentar i fer cultius amb diferents variables: cultius abans i després de menjar, 

després de menjar un aliment àcid, dolç, etc.  
• Estudiar la patologia humana bucal. 
 
Variables a estudiar (aproximadament 60 plaques de cultiu bacterià): 
• Tres medis de cultiu inicials per estudiar en un inici, sense rentar-se les dents: placa control, 

frotis de la geniva i frotis de la dent. 
• Cultius amb mostres després de rentar-se les dents amb diferents dentifricis i després de menjar 

un àpat normal. 
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• Utilització d’elixir bucal després de menjar un àpat normal i sense netejar-se les dents. 
• Diferents situacions: netejar-se les dents abans i després de menjar, només després de menjar, 

sense netejar-se les dents, etc. 
• Després d’haver menjat determinats aliments: menjar dolç (xocolata, maduixes, etc.), menjar 

salat (patates fregides, pernil salat, etc.) i menjar àcid (kiwis, taronges, etc.). 
 

Model d’enquesta 
Aquest model d’enquesta fou el que es passà a la mostra de gent que la va voler respondre: 
 
Nom:  
 
Sexe:  
 

Franges d’edat: 
 

�  Menys de 10 anys 

�  10 – 17 anys 

�  18 – 25 anys 

�  26 – 35 anys 

�  Més de 35 anys 
 
Hàbits en netejar-se les dents: 
 

Freqüència amb la qual et neteges les dents (diàriament, cada dos dies, cada mes, etc.)?  
 
 
Quants cops al dia te les rentes?  

 
  

En quin moment del dia te les neteges (després d’esmorzar, després d’esmorzar i de dinar, etc.)? 
 
 
Problemes de la boca: 
 

�  Càries (i com a conseqüència empastaments) 

�  Tosca o carrall (“sarro”) 

�  Gingivitis 

�  Candidiasis oral 

�  Altres 
 

Són problemes que vénen de família? 
 
 
A quina edat et van aparèixer (aproximadament)? 
 
 
Quin tractament t’ha recomanat el dentista? 
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Hàbits alimentaris: 
 

Menges molts dolços?  

�  Sí 

�  No 
Amb quina freqüència (diàriament, els cap de setmana, cada mes, etc.)? 
 
 
Visites al dentista: 
 

Amb quina freqüència vas al dentista (normalment, sense tenir en compte quan es tenen problemes 
de boca puntuals)? 

�  Un dia a la setmana 

�  Un dia al mes 

�  Dos dies al mes 

�  Un dia cada dos mesos 

�  Un cop a l’any 
 

Dentifricis: 
 

Quin tipus de dentifrici utilitzes? 

�  De supermercat 

�  De farmàcia 
 
Quina marca és (Colgate, Signal, Carrefour, etc.)?  
 
 
Per què el tries (gust, preu, recomanació, efectivitat, sensibilitat, publicitat, malaltia, marca, etc.)? 
 
 
Elixir bucal: 
 

Utilitzes elixir bucal? 

�  Sí 

�  No 
 
Quina marca és (Listerine, Carrefour, etc.)?  
 
 
Amb quina freqüència l’utilitzes (després de cada raspallat de dents, un cop al dia, etc.)? 
 
 
Observacions: 
 

Ets fumador/a? 

�  Sí 

�  No 
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En el cas de que s’hagi donat una mostra de la boca (si no se n’ha donat, no cal respondre): 
Abans de fer el cultiu de bacteris, què heu menjat? Us heu raspallat les dents després/abans de 
menjar? Quant temps fa que heu menjat/us heu rentat les dents? 
 
 
 
 

Diari de recerca 
Dia 5/3/13 
Decisió del tema del treball, amb la tutora de recerca. S’ha triat aquest treball perquè molta gent es 
pregunta la verdadera efectivitat dels dentifricis sobre els bacteris de la boca, i perquè les pràctiques 
amb cultius de bacteris són interessants. 
 
Dia 18/4/13 
Primera trobada amb la tutora i recopilació d’informació per al treball. 
 
Dia 15/5/13 
S’ha dut a terme la primera sembra de bacteris (plaques de control, de frotis de geniva i frotis de 
dent) al laboratori de Ciències Naturals de l’institut, que és on es faran totes les preparacions i 
observacions. 
 
Dia 17/5/13 
Observació de les plaques d’agar control, de la frotis de la geniva i de la frotis de la dent del dia 
15/5/2013. Com que havien crescut poc les colònies, es van deixar quatre dies més a la incubadora. 
 
Dia 18/5/13 
Trobada amb la tutora de recerca per aprendre el procediment per a fer una tinció de Gram. 
 
Dia 20/5/13 
Esterilització dels escovillons, fent-los bullir en una olla a pressió. 
 
Dia 21/5/13 
Observació i anotació dels resultats de les plaques control, de la frotis de la geniva i de la frotis de 
la dent del dia 15/5/2013. Tinció de gram de les colònies groga cremosa, petita transparent i blanca 
rugosa i observació de les preparacions al microscopi òptic. 
 
Dia 28/5/13 
Observació de mostres de les colònies gran groga de la geniva, gran groga de la dent, petita 
voluminosa de la dent, gran aixafada de la dent i petita aixafada de la dent. Sembra i cultiu dels 
cultius purs de la colònia groga cremosa, de la petita transparent i de la blanca rugosa. 
 
Dia 4/6/13 
Observació de les plaques del dia anterior: cultius purs de la colònia groga cremosa, de la petita 
transparent i de la blanca rugosa. 
 
Dia 11/6/13 
Diferents controls de pH. Tinció i observació al microscopi de les mostres dels cultius purs. 
 
Dia 18/6/13 
Anàlisi del pH de les mostres i preparació de quatre noves plaques de dent i geniva, sense rentar-se 
les dents en tot un dia i amb les dents rentades. 
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Dia 25/6/13 
Recopilació de dades per observació de les plaques i anàlisi del pH després de menjar una poma. 
Noves plaques (abans i després de rentar les dents havent menjat una poma i després de fer sevir 
elixir bucal). 
 
Dia 28/6/13 
Observació i anàlisi de les plaques del dia 25 de juny, i preparació de noves plaques amb l’ús de 
diferents dentífrics (antibiograma de la colònia groga cremosa). Cultiu després de menjar un 
caramel, abans de rentar-se les dents i després, i mesuració del pH de la saliva. 
 
Dia 1/7/13 
Observació del antibiogrames i de les plaques de cultius purs dels dies 25 i 28 de juny. Recopilació 
de dades i comparació amb les dades del 28/5. Cultiu després de menjar una taronja, abans de 
rentar-se les dents i després, i mesuració del pH de la saliva. 
 
Dia 4/7/13 
Anàlisi descriptiva dels resultats de l’antibiograma i de les plaques després de menjar taronja. 
Preparació de plaques després de menjar una torrada de pa, abans de rentar-se les dents i després, i 
mesuració del pH de la saliva. També preparació d’un antibiograma de la colònia petita transparent, 
que va sortir malament. 
 
Dia 8/7/13 
Observació de les plaques del dia anterior i preparació i observació al microscopi de noves mostres 
de les colònies groga cremosa, de la petita transparent i de la blanca rugosa. 
 
Dia 11/7/13 
Preparació de nous cultius purs, de cada tipus de colònia i de després de menjar un iogurt natural 
ensucrat (abans de rentar-se les dents i després), i mesuració del pH de la saliva. Cultius de la 
professora i de dos companys de classe. 
 
Dia 15/7/13 
Estudi dels resultats dels cultius del dia anterior i noves preparacions: després de menjar formatge, 
abans de rentar-se les dents i després, i mesuració del pH de la saliva. També preparació 
d’antibiogrames de la colònia petita transparent i de la colònia blanca rugosa. També es va dur a 
terme la prova de la catalasa. 
 
Dia 18/7/13 
Observació dels antibiogrames de les pastes de dents del dia 15 de juliol. Anàlisi dels cultius purs 
del dia 11 de juliol. Tinció de Gram i observació al microscopi de les colònies dels cultius purs del 
dia 11 de juliol, i també d’un fong contaminant. Sembra de plaques després de menjar una taronja i 
amb les dents rentades amb una pasta de dents de farmàcia. 
 
Dia 23/7/13 
Observacions de les plaques del dia 18 de juliol. 
 
Dia 6/9/13 
Revisió del treball de recerca amb la tutora de recerca. Noves preparacions de plaques després 
d’una hora de menjar pa, per portar-les a l’hospital de Sant Pau perquè les miri un especialista. 
També es va mesurar el pH de la saliva.  
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Dia 10/9/13 
Observació de les plaques d’agar del dia 6 de setembre. Cultius purs de la colònia petita transparent, 
de la colònia petita blanca i de la colònia blanca rugosa. 
 
Dia 16/9/13 
Observació de les colònies de cultiu pur del dia 10 de setembre. 
 
Dia 18/9/13 
Tinció de gram de colònies pures del dia 10 de setembre, i preparació de les mostres per al 
microscopi òptic. 
 
Dies 20, 27 i 30/9/13 
Observació de cultius de les preparacions de les colònies dels cultius purs del dia 10 de setembre.  
 
Dia 10/10/13 
Reunió amb una especialista del departament de Microbiologia de l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona, que va ajudar a determinar del tipus concret de microorganismes presents als cultius 
realitzats. 
 
 

Fotos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figures 120 i 121 (respectivament): El microscopi òptic que s’utilitzà per observar les 
preparacions microscòpiques, i el pHímetre per mesurar el pH de la saliva. Fotos pròpies. 
 

 
Figura 122: La dissolució tampó utilitzada en la mesuració 
del pH de la saliva. Foto pròpia. 
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Figura 123: Esterilització dels escovillons 
(bastonets de les orelles) en una olla a pressió. 
Foto pròpia. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 124: Les preparacions per ser 
observades al microscopi òptic (tot i que 
estaven una mica brutes). Foto pròpia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 125: Tots els elements necessaris 
per fer la tinció de Gram de diverses 
mostres. Fotos pròpies. 
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Figures 126 i 127 (respectivament: L’elixir bucal i els tubs d’assaig per fer les suspensions. Fotos 
pròpies. 
 

 
Figures 128 i 129 (respectivament): Dentifricis utilitzats per fer els antibiogrames (falta el 
dentifrici de farmàcia, però no s’utilitzà en els antibiogrames) i pomades antibiòtiques de 
l’antibiograma. Fotos pròpies. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figures 130 i 131 (respectivament): L’antibiòtic Augmentine (format per amoxicil· lina) i les 
rodonetes de l’antibiograma esterilitzades dins d’una bossa. Fotos pròpies. 


