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ABSTRACT 
Acne (acne vulgaris) is the most common inflammatory skin disease in the world. It              

is due to the overproduction of their host, which take advantage of certain bacteria              

to infect the hair follicles by producing the pustules. In this work we explain that               

there are plenty types of acne of different severity, and its solution: for combat              

acne there are much treatments for help to control and finally cure it. We study the                

skin, the bacterias that produce it , the antibiotics that are used to, we perform               

different experiments or laboratory practices where we look at the sensibility of            

some bacterias in front of the antibiotics and we demystify false beliefs that certain              

foods cause acne. 

 

 

El acné (acne vulgaris) es la enfermedad inflamatoria de la piel más común en el               

mundo; es debido a la producción excesiva de sebo, que aprovechan ciertas            

bacterias para infectar los folículos pilosos produciendo las pústulas. En este           

trabajo explicamos que hay varios tipos de acné de diferente severidad, y su             

solución: para combatir el acné hay múltiples tratamientos para ayudar a controlar            

y finalmente curarlo. Estudiamos la piel, las bacterias que lo producen, los            

antibióticos que se utilizan, realizamos diversos experimentos o prácticas de          

laboratorio donde observamos la sensibilidad de ciertas bacterias delante los          

diferentes antibióticos y desmitificamos falsas creencias como que ciertos         

alimentos causan el acné. 
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1.Introducció 
Els grans…. aquells puntets rojos que poc a poc s’omplen d’un líquid blanquinós i              

suposen un autèntic malson a tot aquell que li toca patir-lo. Apareix a             

l’adolescència, una etapa ja de per sí complicada, i et marca per sempre l’etapa              

juvenil. Si bé pot aparèixer a qualsevol edat sense previ avís. 

L’acne és un problema dermatologic d’abast global, segons l’acadèmia Espanyola          

de Dermatologia, entre el 80% i el 90% de la població patirà acne al llarg de la                 

seva vida. 

Doncs jo formo part d’aquest percentatge, també n’he tingut, i aquesta és la             

principal raó per la qual he decidit fer d’aquest tema el treball de recerca.  

Em considero una persona curiosa i amb ganes de saber i investigar sobre les              

causes de tot i especialment sobre aquells problemes que m’he anat trobant i que              

m’han anat marcant al llarg de la meva vida.  

En un món en el que tenim tanta informació a l’abast d’un clic continua havent               

molts mites i desinformació sobre aquesta malaltia. Si l’alimentació t’ho causa, si            

no hi tenen res a veure les bactèries, si és impossible que surti a edats adultes... 

En aquest treball vull donar a conèixer la realitat d’aquesta malaltia, quines són les              

seves causes reals i com es pot superar; M’agradaria que pogués servir d’ajuda a              

aquelles persones que sense tenir un coneixement sobre el tema, es troben d’un             

dia per l’altre amb els maleïts granets. 

No estàs sol o sola, som molts els que hem passat per això i el millor de tot és que                    

té cura si es tracta correctament. També convido a la seva lectura a qualsevol              

persona que tingui interés, curiositat, il·lusió de saber-ne més, ja que jo sóc un              

com vosaltres que gràcies a realitzar aquest treball he pogut endinsar-me molt            

més en aquest món. 

Primerament, he decidit fer una part teòrica per informar-me bé sobre la pell, la              

història, les causes, els diferents tractaments… 

1  
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Tot i això, considero que l’autèntic plat fort ha estat la visita al CESAC (Centre de                

Sanitat Avícola de Catalunya i Aragó) on he pogut aprendre a sembrar d’una             

forma esterilitzada per poder cultivar els bacteris i realitzar un antibiograma.           

Gràcies a l’antibiograma, he pogut comprendre quins antibiòtics són més efectius           

sobre el bacteri i si remeis naturals com l’arbre de té també són eficaços. 

Finalment, he acabat explicant la meva experiència personal. He fet referència als            

diferents tractaments que he anat prenent i he adjuntat algunes fotografies per            

ensenyar com tenia la cara abans i després de cada tractament. 

L’ajuda de dos dermatòlegs m’han diversificat encara més la informació perquè           

sigui d’un caire més científic i correcte. 

Per l’altra banda, he disposat d’una informació molt actualitzada a la qual només             

poden accedir els metges i farmacèutics, i que està en anglès, la qual cosa              

significa que utilitzen molts dels metges del panorama europeu. 

M’agradaria concloure mencionant que el meu germà ha estat disponible per           

lliurar-me els seus bacteris i poder realitzar l’experiment, cosa que li agraeixo molt. 
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2. Objectius 
Considero que els objectius són aquelles petites qüestions que tenies i que has 

intentat resoldre o que has resolt, per tant, mostro com a objectius les següents 

oracions: 

 

- Conèixer l’estructura i composició de la pell  

- Estudiar les causes de l’acne 

- Investigar els factors que agreugen o milloren la malaltia 

- Desenvolupar fórmules magistrals pel tractament de la malaltia 

- Aprendre a sembrar i aÏllar correctament per realitzar un antibiograma 

- Descriure els microorganismes que habiten a la pell  

- Comprovar l’eficàcia dels antibiòtics per tractar l’acne 

- Comprovar si els tractaments que porten la isotretinoïna són els més 

efectius  

3  
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3. La pell 
La pell és l'òrgan més gran del cos i el cobreix completament. A més de servir                

com a protecció contra la calor, la llum, les lesions i les infeccions, la pell també: 

● Regula la temperatura del cos 

● Emmagatzema aigua i greix 

● És un òrgan sensorial 

● Impedeix la pèrdua d'aigua 

● Impedeix l'ingrés de bacteris 

Al llarg de tot el cos, les característiques de la pell varien (el seu gruix, color i                 

textura). Per exemple, el cap conté més fol·licles pilosos que qualsevol altre lloc,             

mentre que les plantes dels peus no en contenen cap. A més, les plantes dels               

peus i els palmells de les mans tenen una pell molt més gruixuda que altres àrees                

del cos. 

 

 

Fig. 1.  Estructura de la pell on s’observen les  tres capes: epidermis, dermis i subcutis. 
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3.1. Capes de la pell 
La pell està constituïda per tres capes: 

● Epidermis 

● Dermis 

● Hipodermis 

 

3.1.1. Epidermis 
L'epidermis, com a capa més externa que veiem i toquem, ens protegeix enfront             

de toxines, bacteris i pèrdua de líquids. Consta de 5 subcapes de cèl·lules             

anomenades queratinòcits. Aquestes cèl·lules, produïdes a la capa basal més          

interna, migren cap a la superfície de la pell madurant i experimentant una sèrie              

de canvis. Aquest procés, conegut com queratinització (o cornificació), fa que           

cadascuna de les subcapes sigui diferent. 

 

1. Capa basal (o estrat basal): És la capa més interna, on es produeixen els              

queratinòcits. 

2. Capa espinosa (o estrat espinós) : Els queratinòcits produeixen queratina          

(fibres de proteïna) i arriben a adoptar forma de fus. 

3. Capa granular (estrat granulós) : Comença la queratinització: les cèl·lules          

produeixen grànuls durs i, a mesura que aquests empenyen cap amunt,           

canvien a queratina i lípids epidèrmics. 

4. Capa clara (estrat lúcid) : Les cèl·lules estan densament comprimides,          

aplanades i no poden distingir-se les unes de les altres. 

5. Capa còrnia (o estrat corni) : És la capa més externa de l'epidermis i              

comprèn, de mitjana, unes 20 subcapes de cèl·lules mortes, aplanades, en           

funció de la part del cos que recobreix la pell. Aquestes cèl·lules mortes es              

desprenen regularment en un procés conegut per descamació. La capa          

5  
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còrnia és també seient dels porus de les glàndules sudorípares i les            

obertures de les glàndules sebàcies. 

 

Fig.2. Capa més externa de la pell o capa còrnia de la qual es desprenen amb regularitat                 

cèl·lules mortes. “La capa/estrat lúcid no s’observa a la imatge ja que es troba molt comprimida                

entre la granulosa i la còrnia”. 

 

Les cèl·lules de la capa còrnia s'uneixen entre si per mitjà dels lípids epidèrmics.              

Aquests lípids són essencials per a la salut de la pell: creen la seva barrera               

protectora i fixen la humitat. Quan falten els lípids, la pell pot arribar a estar seca i                 

pot percebre’s tirant i aspra.  

L'epidermis està coberta per una emulsió d'aigua i lípids (greixos) coneguda com            

pel·lícula hidrolipídica. Aquesta pel·lícula, mantinguda per secrecions de les         

glàndules sudorípares i sebàcies, contribueix a mantenir la pell flexible i actua com             

a barrera addicional enfront de bacteris i fongs.  

La part aquosa d'aquesta pel·lícula, coneguda com mantell àcid protector, conté: 

● Àcid làctic i diversos aminoàcids de la suor. 

● Àcids grassos lliures del sèu. 

6  
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● Aminoàcids, àcid pirrolidincarboxílic i altres factors hidratants naturals        

(FHN), que són predominantment productes secundaris del procés de         

queratinització. 

 

Fig.3. Dins de la capa còrnia, les cèl·lules s'uneixen entre si per mitjà de lípids, que són 

essencials per mantenir la pell sana. 

 

Aquest mantell àcid protector proporciona a la pell sana un pH lleugerament àcid,             

entre 5,4 i 5,9 que és el mitjà ideal. 

Perquè visquin els microorganismes afins a la pell (coneguts com flora cutània            

sapròfita) i siguin destruïts els microorganismes nocius. 

● Per a la formació de lípids epidèrmics. 

● Per als enzims que impulsen el procés de descamació. 

● Perquè la capa còrnia sigui capaç de reparar-se a si mateixa quan estigui             

danyada. 

En la majoria de les parts del cos l'epidermis té un gruix de només 0,1 mm                

aproximadament en total, encara que és considerablement més prima a la pell            

7  
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que envolta els ulls (0,05 mm) i considerablement més gruixuda (entre 1 i 5 mm)               

en les plantes dels peus 

 

3.1.2. Dermis (o cutis veritable) 

La dermis és la capa mitjana de la pell, gruixuda, elàstica però ferma, composta              

de dos subcapes:  

- Capa inferior (o estrat reticular): zona gruixuda i profunda, que estableix una             

confluència líquida amb el subcutis. 

- Capa superior (o estrat papil·lar): estableix una confluència definida, en forma            

d'ona, amb l'epidermis. 

Els principals components estructurals de la dermis són el col·lagen i l'elastina,            

teixits connectius que confereixen força i flexibilitat i són els components vitals de             

la pell sana, d'aspecte juvenil. Aquestes fibres estan impregnades d'una          

substància de tipus gel (que conté àcid hialurònic), que posseeix una gran            

capacitat per fixar aigua i contribuir a mantenir el volum de la pell.  

L'estil de vida i factors externs com el sol i els canvis tèrmics exerceixen un               

impacte sobre el col·lagen i l'elastina i sobre l'estructura de la substància            

circumdant. A mesura que envellim, la nostra producció natural de col·lagen i            

elastina declina i disminueix la capacitat de la pell per fixar aigua. La pell adquireix               

un aspecte menys tonificat i apareixen arrugues. 

La dermis té un paper clau en protegir el cos davant de influències irritants              

externes, així com en nodrir les capes més externes de la pell des de dins:  

● La seva textura gruixuda i ferma ajuda a esmorteir els cops externs i, quan              

es produeix el dany, conté teixits connectius com fibroblasts i mastòcits que            

curen les ferides. 

8  



Acne: un problema global    

● És rica en vasos sanguinis que nodreixen l'epidermis mentre eliminen les           

deixalles.  

● Les glàndules sebàcies (que alliberen sèu o oli a la superfície de la pell) i               

les glàndules sudorípares (que alliberen aigua i àcid làctic en la superfície            

de la pell) es localitzen a la dermis. Aquests líquids es combinen entre si              

per formar la pel·lícula hidrolipídica. 

La dermis també conté: 

1. Vasos limfàtics. 

2. Receptors sensitius. 

3. Arrels piloses: L'extrem bulbós de la tija capil·lar, on es desenvolupa el            

cabell. 

 

3.1.3. Subcutis (o hipodermis) 
La capa més interna de la pell emmagatzema energia i aïlla el cos. Es compon               

principalment de : 

-Cèl·lules adiposes (adipòcits) : Agregades entre si en grups de tipus coixinet. 

● Fibres col·làgenes especials (anomenades septes tissulars) : estoven i         

espongen els teixits connectius que mantenen juntes la cèl·lules adiposes. 

● Vasos sanguinis . 

El nombre de cèl·lules adiposes que conté el subcutis difereix en les diferents             

parts del cos . D'altra banda, la distribució de les cèl·lules adiposes també difereix              

entre homes i dones  , el mateix que l'estructura d'altres parts de la pell.  
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3.2. Funció de la pell 
La pell és essencial per a la nostra salut i benestar globals. La pell sana actua                

com una barrera entre el món extern i l'interior del cos i és la nostra millor i                 

primera defensa davant: 

 

 

 

Fig.4. Causes que deterioren la pell: fred, calor, pèrdua d’aigua i radiació 

 

Pressió, cops i abrasió : De nou cal destacar que l'epidermis forma la primera              

capa defensiva. Les cèl·lules adiposes del subcutis proporcionen un encoixinat          

que actua com absorbent dels xocs, protegint el teixit muscular i la fàscia (el teixit               

fibrós que envolta els músculs) subjacent.  

Quan la pell és exposada a certs estímuls externs, la capa còrnia experimenta un              

engrossiment; per exemple, quan es formen callositats a les mans o els peus             

exposats a frecs repetits.  

Substàncies químiques : La capacitat amortidora de la pel·lícula hidrolipídica i el            

mantell àcid protector contribueix a protegir el cos davant de productes químics de             

caràcter bàsic. 

10  



Acne: un problema global    

Bacteris i virus: La capa còrnia de l'epidermis i el seu mantell àcid protector              

formen una barrera enfront de bacteris i fongs. Si hi ha res que supera aquesta               

primera línia defensiva, entra en joc el sistema immunitari de la pell. 

Com a operador fonamental de tasques múltiples, la pell té molts altres papers             

essencials a favor de la nostra salut i benestar: 

Regulació de la temperatura : La pell transpira per refredar el cos i contreu el               

sistema vascular a la dermis per conservar la calor.  

Control de sensibilitat : Les terminacions nervioses de la pell fan que sigui             

sensible a la pressió, la vibració, el tacte, el dolor i la temperatura.  

Regeneració : La pell és capaç de reparar ferides.  

Font alimentària : Les cèl·lules adiposes del subcutis actuen com a unitats de             

dipòsit importants per nutrients. Quan l'organisme els necessita, passen als vasos           

sanguinis circumdants des d'on són transportats fins al lloc on es necessiten. 

La pell té també un important paper psicològic. Atès que es tracta de l'indicador de               

salut més visible, l'estat de la nostra pell afecta a la manera en què la percebem ia                 

la manera en què ens veuen els altres. Quan la pell està sana i no té problemes                 

és capaç de realitzar millor la seva tasca i ens sentim més còmodes i confiats 

La pell sana i sense problemes és de color uniforme, textura llisa, ben hidratada i               

adequadament sensible al tacte, la pressió i la temperatura. Quan s'altera la            

barrera natural de la pell es deterioren la seva funció protectora i el seu aspecte               

sa: 

● Perd humitat i elasticitat i es pot veure i percebre seca , aspra,             

esquerdada.. 

● Arriba a ser cada vegada més sensible a influències externes (com el sol i              

els canvis tèrmics) i és especialment propensa a la infecció.  

La pell infectada pot arribar a inflamar-se, atès que les cèl·lules immunitàries            

inflamatòries es desplacen cap a la pell per intentar reparar la barrera danyada i              

curar la infecció. En cas de processos com la dermatitis atòpica i el cuir cabellut               
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pruriginós, sovint és necessari aplicar un tractament especialitzat per trencar el           

cercle viciós de picor repetit i infecció posterior i ajudar a regenerar la barrera              

natural de la pell. 

La pell posseeix diversos mecanismes de regeneració i reparació. La capa basal            

assegura una renovació estable de l'epidermis a través de la divisió cel·lular            

contínua : 

● Si una lesió queda confinada a la capa cutània més superior, la lesió             

(coneguda com erosió) pot curar sense retracció cicatricial.  

● Si la lesió arriba a la dermis i afecta la membrana basal (per exemple, una               

úlcera) sol aparèixer una retracció cicatricial. 

La curació de les ferides passa per diverses etapes consecutives: 

-La sang coagulada forma una membrana amb superfície dura que s'adhereix a la             

ferida (crosta o escara). 

-Les cèl·lules mortes i danyades i els seus teixits connectius es desintegren i són              

dissolts per enzims. 

-Les cèl·lules que protegeixen el cos digerint els bacteris nocives i les cèl·lules             

mortes arriben a activar-se. Els líquids limfàtics flueixen cap a la ferida. 

-Cèl·lules noves, incloent brots capil·lars, teixits connectius i fibres de col·lagen,           

constitueixen un procés conegut com epitelització. 

 

Aquesta última etapa pot ser estimulada i sustentada per l'aplicació de productes            

tòpics que ajudin a curar (per exemple, dexpantenol).  

 

3.3. Tipus de pell: 
Distingim quatre tipus de pells; la normal, la seca, la greixosa, i la mixta. 
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3.3.1. Pell normal 
La pell normal és la que té el sèu i la hidratació en equilibri i la pell no es ni molt                     

seca ni molt greixosa. Disposa de… 

● Porus fins 

● Bona circulació sanguínia 

● Textura suau i llisa 

● Absència d’impureses 

 

3.3.2. Pell Seca 
La pell seca és la que té baixa producció i quantitat de sèu a causa de la poca                  

hidratació que li pertoca, especialment aminoàcids, urea i àcids grassos. 
 

 

Fig.5. Exemple de pell seca 

 

3.3.3. Pell greixosa: 
La pell greixosa és la més característica per les persones que tenen acne ja que               

disposa d’una alta quantitat de sèu. Algunes de les causes que produeixen la             

hiperproducció de sèu són: 

● Factors hormonals 

● Genètica 

● Medicació 
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● Estrès 

 

Visualment es caracteritza per ser visible, tenir porus engrandits, pell engrossida i            

una lluentor descomunal. 

Per combatre la pell greixosa s’ha de netejar dues vegades al dia amb una              

delicadesa específica. 

 

 

 

 
 

Fig.6. Diferència entre pell greixosa     

i seca 

 

3.3.4. Pell mixta 
La pell mixta es basa en una part greixosa i una altra seca. Es caracteritza per                

tenir la zona T (nas i front) més greixosa que la resta de la cara. És una                 

combinació de pell greixosa i pell equilibrada o deshidratada segons la zona de la              

cara. 

 
 

 

 

 

 

 

Fig.7. Exemple de pell mixta 
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4. Acne vulgar 
L’acne és una malaltia inflamatòria dels fol·licles pilosebacis caracteritzada per la           

formació de barbs, pàpules, pústules, quists, nodes inflamatoris, abscessos i          

cicatrius. Es localitza en diverses parts de la superfície cutània, especialment a la             

cara, el coll, la part superior del tronc i els muscles. S'observa sovint durant              

l'adolescència, però també es pot veure en altres edats. A l’adolescència pot             

arribar a créixer d’un 35% a un 90% i no arriba a marxar fins a la tercera dècada,                  

tot i que a vegades no se’n va del tot. 

 

4.1. Epidemiologia 
L’epidemiologia és la disciplina científica que estudia la freqüència i distribució de            

fenòmens relacionats amb la salut. 

Les estimacions de la prevalença d’acne vulgaris en adolescents oscil·len entre el            

35 i el 90 per cent. L’acne tendeix a resoldre’s a la tercera dècada, però pot                

persistir o desenvolupar-se de nou a l’edat adulta. La prevalença exacta en adults             

és incerta i els estudis que utilitzen un examen clínic solen trobar una prevalença              

menor que les enquestes que demanen als pacients que s’autoinformessin de           

l’acne. 

L’acne postadolescent afecta predominantment a les dones, en contrast amb          

l’acne adolescent, que té un predomini masculí. En una enquesta a més de 1000              

adults, l’acne autorealitzat en homes i dones es va documentar de la manera             

següent: 

20 a 29 anys: 43 i 51%, respectivament 

30 a 39 anys: 20 i 35%, respectivament 

40 a 49 anys: 12 i 26%, respectivament 
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50 anys i més grans: 7 i 15%, respectivament  

4.2. Història 

Tot va començar a l’antic Egipte, els quals amb els pocs recursos tecnològics i              

científics i els amplis coneixements supersticiosos amb part de màgia,afirmaren          

que es produïa l’acne a causa de la mentida. 

Els metges grecs afirmaren el terme “Ionthoi” per referir-se a l’acne. Més            

endavant, Hipòcrates també l’utilitzà però sense ser del tot conscient de la utilitat.             

S’ha pogut saber per què és relacionava amb la pubertat, ja que “Ionthoi” significa;              

creixement de la barba. 

Fins el segle II d.C, la paraula acmé designava la magnitud d’una malaltia o una               

crisi febril. En aquest mateix segle, ho varen relacionar amb el moment de             

culminació del creixement, per tant, hi trobaríem coincidència i relació amb el mot             

lonthoi. 

Molts us preguntareu per què va passar d’anomenar-se acmé a dir-se acne però             

s’han eliminat  amb errors tipogràfics o morfològics. 

 

4.3. Tipus de lesions 

Les lesions típiques d’acne són causades per l’acumulació de sèu i per la             

inflamació que ocasiona al trencar els fol·licles pilosos (fol·liculitis). 

● Barb: Lesió fonamental de l'acne, produïda per hiperqueratosi de l'epiteli          

de revestiment dels fol·licles pilosebacis, amb retenció de queratina i sèu.  

● Pàpula: Lesió elemental de la pell en forma de petita elevació sòlida i             

circumscrita, d'entre 1 mm i 1 cm de diàmetre, de color variable des del              

blanquinós (mílium), vermell (èczema), groguenc (xantoma), groguenc bru        

(lupus vulgar) fins al negrós (melanoma). 

● Pústula: Lesió elemental de la pell consistent en un alçament circumscrit                    

de la pell, que conté pus. Poden presentar una arèola inflamatòria. 
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● Nòdul: Massa de poc volum, habitualment ben delimitada, que sol          

generar-se per circumstàncies patològiques.  

● Quist: Producció patològica en forma de bossa closa, proveïda de          

membrana interna, que conté una substància líquida o semilíquida.  

● Cicatriu: Teixit de neoformació destinat a reparar les pèrdues de          

substància dels òrgans i dels teixits. 

 

4.4. Tipus d’acne segons l’etapa vital 
L’acne vulgar (vulgaris) es troba dins una classificació on també hi residexen el de              

nen petit, l’infantil i el tard. 

● Acne neonatal: També s’anomena acne neonatal i és presenta         

aproximadament al 20% dels recent nascuts, els nois tenen quatre cops           

més probabilitat que les noies de tenir-ne. No deixa cicatrius i normalment            

apareix a les galtes. 

● Acne infantil: S’anomena acne juvenil i sorgeix entre els 3-9 mesos            

d’edat. Igual que al del nen petit, els nois tenen una major probabilitat i              

apareix majoritàriament a les galtes, tot i això, en casos estranys en deixen. 

● Acne tard: S’anomena acne adult i passats els 25 anys, entre el 20 i el               

40% de persones el pateixen. És més comú en les dones pel fet de l’estrès               

provocat pel cicle menstrual, l’embaràs i la menopausa. Pot deixar cicatrius           

i és presenta al coll ( part superior) i a la cara, a la mandíbula               

específicament. 
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4.5. Tipus d’acne segons la severitat de símptomes 
Dins dels tipus d’acne, es diferencien per la severitat dels símptomes: 

1. Comedonià: Predominen elements no inflamats, anomenats barbs oberts i          

tancats, que es correspon amb el que popularment es denominen punts negres i             

canyelles o punts blancs. Rarament deixa cicatrius sempre que no hi hagi una             

sobreinfecció posterior a la seva manipulació indeguda. Dins el comedonià, hi           

trobem l’acne conglobata, que es caracteritza per la presència de nombrosos           

comedonians de gran tamany per la unió d’aquests. 

 

 

 

 

 
 

Fig.8. Acne comedonià 

 

2. Pàpul-pustulós: Hi ha un predomini de grans vermells, inflamats, i grans amb             

pus, encara que són superficials. Pot deixar cicatrius més o menys visibles segons             

la resposta de la pell de cada individu. Segons         

la seva severitat pot requerir el tractament amb        

antibiòtics tòpics . 

 
 

Fig.9.Pústules típiques d’acne 

 

3.Nòdul-quístic. Les lesions predominants són grans inflamats profunds i quists          

de diversa grandària. Sovint deixa cicatrius. Requereix tractaments per via oral           
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amb antibiòtics, retinoides, anovulatoris i antiinflamatoris. De vegades necessita         

antinflamatoris injectats en les lesions i petites intervencions quirúrgiques 

 

5. Causes que provoquen l’acne 
Principalment trobaríem els factors hormonals, els genètics, estrès i els tipus de            

bacteris que s’hi troben.  

 

5.1. Factors hormonals 
En relació a la causa de tindre acne, podem destacar els factors hormonals. 

La producció d'andrògens durant la pubertat explica, en part, per què l'acne vulgar             

és tan freqüent en aquesta població, independentment de l'estat socioeconòmic,          

de la nacionalitat o del sexe.  

L’efecte hormonal produeix en gran part la sortida d’acne, ja que produeix            

andrògens en gran quantitat i causa que les glàndules sebàcies produeixin més            

sèu del que la pell necessita. S’ha vist que la glàndula sebàcia és un òrgan               

esteroidogènic similar a les gònades i a l’escorça suprarenal, ja que posseeix tots             

els enzims necessaris per a la síntesi i el metabolisme d’hormones sexuals. Per             

tant, es pot comportar per si mateixa com un òrgan productor d’andrògens. 

Per l’altra banda, els estrògens influeixen sobre la síntesi intracel·lular i la secreció             

de sèu minimitzant-la.  

El trastorn hormonal que s’associa amb més freqüència a la presència d’acne és             

el síndrome d’ovari poliquístic (SOP). Aquest afecta al 10% de les dones en edat              

reproductiva, podent tenir manifestacions en etapes prèvies a la pubertat.          

Consisteix en una alteració hormonal (elevació de l’hormona d’insulina) i          

metabòlica que es tradueix en una disfunció ovàrica causada per un           

hiperandrogenisme. Es manifesta principalment com a acne vulgar. 

19  



Acne: un problema global    

Aquests canvis es poden explicar a nivell bioquímic, segons mostra la següent            

figura. 

 

 

Fig.10. Possibles mecanismes cel·lulars que expliquen l’aparició de l’acne         

vulgar. 
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Durant la pubertat, la producció de les hormones sexuals provoquen una reacció            

per etapes.  

Els augments transitoris de la insulina i de l'IGF-1 que es produeixen durant el              

curs normal de la pubertat inhibeixen la regulació de FoxO1 i permeten que el              

receptor d'andrògens activats desencadeni una cadena d'esdeveniments       

metabòlics que condueixin a un excés de producció de queratinòcits i sèu.  
 

5.2. Genètica 
Els estudis de control de casos han demostrat un risc més que triple entre els               

individus amb membres de la família de primer grau afectats, i un gran estudi de               

bessons monozigòtics i dizigòtics també va donar suport a la naturalesa heretable            

de l’acne. En casos d’acne molt greu, sovint hi ha antecedents familiars positius;             

però el paper de la genètica en l’acne lleu és incert a causa de l’ocurrència               

gairebé omnipresent en adolescents joves. 

El component genètic de l’acne vulgar s’ha descrit en diversos estudis, relacionant            

pacients amb acne que tenen un parentesc familiar de primer grau. Els gens             

d’antígens de leucòcits humans, gens de citocrom p450 i fins i tot certes             

glicoproteïnes estan implicats en la predisposició genètica a l’acne vulgar. A causa            

de la complexitat de la patogènia de l’acne, probablement hi ha molts factors             

hereditaris que contribueixen al desenvolupament de l’acne. 

Un estudi britànic que implicava 400 parells de bessons va mostrar que el 81%              

d’acne era degut als factors genètics. 
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5.3. Bacteris 
Els bacteris ens afecten directament a causa d’una sobreinfecció del sèu 

5.3.1. Classificació dels bacteris segons la forma 
Els bacteris es poden diferenciar en gran part gràcies a la forma que té cadascun.               

Hi trobem els cocs, els bacils, els espirils o els vibrions. 

 

Fig.11. Morfologia dels bacteris 

 

Òbviament, hi ha milers de tipus de bacteris però els que més estan relacionat              

amb l’acne són el Cutibacterium acnes i el Staphylococcus aureus . Dins d’aquesta            

classificació, el Cutibacterium acnes té una forma idèntica a la del bacil i el              

Staphyloccocus aureus a la del coc.. 

 

5.3.1.1. Bacteris del gènere Cutibacterium acnes 
El Cutibacterium acnes és un bacil gram positiu anaeròbic que colonitza el ducte             

fol·licular, degut al ric ambient en cèl·lules fol·liculars i sèu, i prolifera a la pell dels                

adolescents que presenten aquesta patologia. Contribueix a l’augment de la          

inflamació, perquè les lipases que posseeixen degraden els triglicèrids del sèu a            

àcids grassos lliures, que irriten la paret folicular; de tal manera que l’epiteli             

folicular és envaït per linfòcits i al trencar-se el fol·licle produeix l’alliberament            

d’acne. 

Es troba al conjunt de microorganismes de la pell i és un actor secundari en               

infecció dèrmica. S’alimenta dels àcids grassos del sèu i el nom deriva a que pot               

generar àcids propiònics. 
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El Cutibacterium acnes és sensible al peròxid de benzoil, per aquesta raó, el             

peròxid de benzoil és un tractament molt efectiu per         

eliminar aquests bacteris tan perjudicials a l’hora de        

tenir acne. 

Aquest bacteri s’alimenta d’unes molècules que      

serien les substàncies intermediàries de les      

bactèries, amb les quals fa que es provoqui l’acne. 

Fig.12. Cultiu de Cutibacterium 

acnes 

 

5.3.1.2. Bacteris del gènere Staphylococcus 
Van ser reconegut per primera vegada per Koch l’any 1878, descrits i cultivats per              

Pasteur al 1880; són bacteris en forma de gra que s’agrupen en raïms. Són gram               

positius, no formen espores, pilis ni flagels; algunes soques poden formar càpsula            

en condicions especials i són aerobis o anaerobis facultatius. 

El gènere Staphylococcus compren 32 espècies i 15 subespècies; les espècies           

més importants des del punt de vista mèdic són: S. Aureus, S. epidermidis,             

S.lugdunensis i S. saprophyticus. El S. Aureus solen ser d’un color més aviat             

groguenc i el S. epidermis d’un color més blanquinós. 

Els estafilococs estan molt difosos per la naturalesa, la pell de l’ésser humà i de               

diverses espècies animals. Es troben a les superficies dels objectes, a l’aire, al             

terra, a l’aigua, etc. 

El Staphyl ococcus acnes pot crèixer en condicions on hi hagi acne i en altres on               

no i es diferència del Cutiba cterium acnes  pel fet de ser més arrodonit. 

Pot produir diverses malalties que van des d’algunes infeccions cutànies a altres            

de risc vital. La seva principal faceta és produir catalasa i es troba colonitzada en               

una de cada tres persones al món. 
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Fig.13 Cultiu de Staphyl ococcus acnes 

 

El staphylococcus epidermidis s’ha comprovat que pot infectar la pell, les mucoses            

i les ferides. Com que aquests bacteris poden colonitzar i infectar teixits de             

l’organisme, poden produir malalties com la cel·lulitis i els abscessos en teixits            

tous; otitis i faringitis en el cas de l’aparell respiratori; a les vies urinàries cistitis; a                

l’aparell locomotor osteomielitis, artritis... 

 

5.4. Component psicològic 

5.4.1. Estrès 
L’acne té un gran efecte en relació al component psicològic.  

L’estrès n’és el principal factor ja que principalment els adolescents busquem una            

perfecció estètica a la qual mai és possible arribar i ens produeix una acumulació              

d’estrès. Això ve donat ja que existeix una relació íntima i bidireccional entre la              

pell i la ment. 

Un estudi potencial de cohort a 94 estudiants de secundària va comparar la             

gravetat de l’acne i la producció de sèu en moments d’estrès elevat (exàmens             

intermedis) i baix estrès (vacances d’estiu). 

Els receptors de l’hormona alliberadora de la corticotropina (CRH), una hormona           

implicada en la resposta a l’estrès, estan presents a les glàndules sebàcies            
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humanes. Les cèl·lules de les glàndules sebàcies presenten una tinció més           

intensa de la CRH a la pell afectada per l’acne que a la pell normal o no implicada.                  

Tot i que són necessaris estudis addicionals, aquestes troballes suggereixen que           

el sistema CRH pot participar en l'aparició d'acne agreujat per l'estrès. 

Tot i que pareixi mentida, l’estrès pot desencadenar l’acne a l’edat adulta i             

després el problema ja és més greu. Per això, es recomana començar el             

tractament a una edat jove pel fet que al ser petit no tindràs tant dolor emocional                

(o pràcticament serà nul)  i t’ajudaria a previndre aquest estrès. 

El 40% de les persones que pateixen acne, tenen trastorns emocionals i 

requereixen d’ajuda mèdica. 

 

6. Distribució mundial de l’acne 

Segons diversos estudis, publicats en PubMed, l’acne afecta un 85% dels adults            

joves d'entre 12 i 25 anys. 

Al gràfic següent s’observa una trajectòria ascendent general per a totes les            

regions excepte l’Àfrica subsahariana, amb una clara separació tant de la           

prevalença com de la taxa d’inclinació entre les regions tradicionalment més           

riques (Europa occidental, Àsia Pacífic de renda alta, EUA i Canadà) i regions             

tradicionalment més pobres ( Àfrica subsahariana, Oceania, Amèrica Llatina i el           

Carib). 

S’observa un augment en la incidència de l’acne a nivell global. Aquest augment             

pot ser conseqüència d'una major prevalença de la dieta occidental, de la            

pubertat, del tabaquisme o de factors ambientals. 
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Fig.14. Incidència de l’acne per regions.  
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6.1. Influència de la dieta 
La "dieta occidental" és un règim dietètic caracteritzat per altes quantitats de            

postres ensucrats, grans refinats, productes lactis altament proteics, altament         

greixosos i begudes altes en sucre. Es consumeix comunament en alguns països            

desenvolupats amb freqüències creixents i aquesta tendència és ara evident          

també en els països en desenvolupament. Com que els pacients a finals de             

l'adolescència es tornen més independents, la seva llibertat de triar què i on             

menjar sovint pot conduir a aquestes dietes "occidentalitzades"; als EUA,> el 80%            

dels visitants del restaurant de menjar ràpid són persones menors de 18 anys. 

Aquesta dieta provoca un 'augment de les taxes d'obesitat, resistència a la            

insulina i acne entre les poblacions més joves. 

Algunes evidències que donen suport a aquest concepte provenen d’un assaig           

controlat i aleatoritzat en el qual es van separar els participants masculins            

reclutats, de 15 a 25 anys, amb acne facial de lleuger a moderat i que van rebre                 

instrucció de menjar una dieta d’aliments amb índexs glucèmics baixos en           

proteïnes o una dieta de càrrega alta glucèmica convencional. Després de 12            

setmanes, el recompte total de lesions havia disminuït més en el grup de dieta              

amb índex baix glucèmic que en el control. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 15. Exemple de menjar ràpid                       Fig 16. Exemple de menjar sa 
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6.2. Tabaquisme  
Els estudis epidemiològics suggereixen una correlació dosi-dependent entre el         

tabaquisme i l'acne, tant en prevalença com en gravetat, citant nicotina com a             

possible impulsor del procés fisiopatològic; no obstant això, les proves biològiques           

que donen suport a aquest procés són limitades i controvertides. Una teoria            

proposa que l'excés de nicotina actua sobre els receptors nicotínics expressats en            

queratinòcits, fibroblasts i vasos sanguinis que es troben a la PSU, induint            

vasoconstricció amb hiperèmia local. Es creu que la vasoconstricció retarda la           

cicatrització de les ferides inhibint l’efecte inflamatori necessari per eliminar els           

bacteris que creixen ràpidament i fixen la PSU.5 de trencament. Una altra teoria,             

tot i que menys entesa, suggereix que el tabaquisme provoca una deficiència            

relativa en antioxidants dins del pacient, que condueix a modificacions. en           

composició de sèu, que augmenta la severitat relativa i la presentació de l’acne             

vulgaris. 

El tabaquisme dona conseqüència a una pèrdua important de material econòmic i            

per això es troba més possibilitzada en països desenvolupats i molt menys en             

altres subdesenvolupats com els de l’Àfrica. 

 

Fig.17. Efectes del tabaquisme 
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7. Avaluacions depenent l’acne 
Per tractar l’acne d’una forma segura i efectiva es recomana eliminar-lo amb            

medicaments tòpics i orals. 

 

7.1.  Tractaments tòpics 
Els medicaments tòpics són els que s’apliquen a la pell i solen ser la primera opció                

per combatre l’acne. 

Principalment es classifiquen en…: 

● Gels, cremes, locions… 

● Retinoides tòpics 

● Àcid salicílic i àcid glicòlic 

● Antibiòtics tòpics 

Parlaré dels retinoides tòpics i els antibiòtics tòpics, ja que són els més coneguts 

 

7.1.1. Retinoides tòpics 
Els retinoides tòpics són uns compostos químics que es troben relacionats amb la             

vitamina A i són uns medicaments que ajuden a tenir desconnectats els porus i              

fins i tot poden ajudar a millorar les taques fosques de la pell causades per l’acne.                

La majoria de retinoides estan disponibles en gel o crema i solen ser molt eficaços               

davant l’acne comedonià. Les persones amb pell greixosa poden preferir gels           

perquè tenen un efecte assecat, mentre que les persones amb pell seca poden             

preferir una crema. 

Els retinoides amb recepta inclouen tretinoïna (nom de marca: Altreno, Retrin-A),           

adapalè (nom de marca: Differin) i tazarotè (nom de marca: Tazorac). 

Prevenen la formació de barbs, pel que són d’elecció en l'acne comedonià sense             

component inflamatorio. En pacients amb acne lleu a moderat redueixen el           
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nombre de lesions inflamatòries i no inflamatorias. Hi ha més evidència sobre els             

efectes beneficiosos amb tretinoína que amb isotretinoïna o adapaleno. A          

vegades es requereixen diversos mesos de tractament per observar la resposta           

óptima. 

Per intentar reduir la irritació es recomana començar per les concentracions més            

baixes o a dies alterns. Són fotosensibilitzants, de manera que s'han d'aplicar a la              

nit, rentar-se al matí, i evitar l'exposició excessiva al Sol. 

En absència de dades sobre riscos fetals, no es recomana el seu ús en              

embarassades o en dones en edat fèrtil que no utilitzin mesures anticonceptives. 

7.1.2. Antibiòtics tòpics 

Aquests antibiòtics redueixen l’acne en matar els bacteris de dins de les granes i              

òbviament, al ser antibiòtics, minimitzen la inflamació. 

Els antibiòtics amb recepta inclouen clindamicina, eritromicina, dapsoa, peròxid de          

benzoil… 

Els antibiòtics tòpics (especialment eritromicina) estan indicats a l'acne de lleu a            

moderat amb lesions inflamatòries que no responen al peròxid de benzoil.           

L’eritromicina al 2% i clindamicina a l'1% són eficaços en reduir les lesions 

inflamatòries en pacients amb acne de lleu a greu. 

L’eritromicina és ben tolerada per via tòpica. L'aplicació tòpica d'antibiòtics en           

l'acne pot augmentar la resistència de Propionibacterium acnes i l'eficàcia pot           

disminuir amb el temps. 

Es recomana utilitzar-los juntament amb peròxid de benzoil per disminuir el risc de             

resistències. 

 

 

 

30  



Acne: un problema global    

7.2. Tractaments orals 
Els medicaments orals són aquells que s’ingereixen per via oral/bucal i que tenen             

una acció local o general. Aquests, poden produir uns efectes secundaris           

molestos basats en infeccions per llevats vaginals a les dones i molèsties a             

l’estòmac. 

 

7.2.1. Isotretinoïna 
La isotretinoïna és un derivat de la vitamina A que actua directament sobre les              

glàndules sebàcees on es produeix l’acne. 

El mecanisme d’acció de la isotretinoïna es basa en disminuir les glàndules            

sebàcees, o sigui, el sèu. Això produeix que les bactèries no es puguin alimentar              

de sèu i per tant no podran seguir creixent, s’aniran reduint poc a poc. 

La isotretinoïna oral es pren generalment en forma de pastilles una o dues             

vegades al dia amb el menjar durant 20 setmanes, i després s’atura. En alguns              

casos, l’acne pot empitjorar inicialment abans de millorar. Per reduir el risc            

d'aquesta flaire inicial de l'acne, de vegades es dóna isotretinoïna amb dosis més             

baixes durant el primer mes de tractament. Després d’aturar el tractament, la            

millora pot continuar fins a cinc mesos. 

La isotretinoïna té un efecte molt gran ja que un cop eliminat, les probabilitats de               

tornar a tindre’n són d’un 10-20%, totalment mínimes. 

A part, té tant poder antiinflamatori que es un remei directe contra les bactèries              

causants d’acne, a més de limitar la producció de sèu per part de l’organisme. 

Malgrat els seus efectes positius, la isotretinoïna oral pot tenir efectes secundaris            

greus i s’ha d’utilitzar amb precaució. Prendre isotretinoïna durant l’embaràs pot           

provocar embarassos amb malformacions en perill per a la vida del nadó. Per             
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aquests motius, als Estats Units hi ha normes estrictes per als proveïdors de salut,              

farmacèutics i pacients sobre l’ús i la prescripció d’isotretinoïna oral. 

 

Principalment, després del tractament o la integració d’isotretinoïna no apareixen          

més alteracions en forma d’acne a la pell sempre que s’hagin pres les quantitats              

establertes, si no es així, sortiran en menor intensitat i es podran treure amb              

teràpia tòpica. 

La teràpia de la isotretinoïna oral és una de les teràpies més eficaces per al               

tractament de l’acne sever des de la seva introducció el 1982. Funciona dirigint             

tots els components associats a la patogènia de l’acne, la regulació ascendent de             

la FoxO1, la disminució de la producció de sèu, la disminució del creixement             

bacterià i fins i tot la demostració d’anti- efectes inflamatoris. El curs habitual de la               

isotretinoïna té una durada de 16 a 24 setmanes, amb quantitats creixents            

utilitzades com a tolerades fins que s'assoleix la dosi objectiu, normalment entre            

120 i 150 mg / kg. té un major risc de recaiguda, especialment en dones amb acne                 

impulsat hormonalment i fins a un 20% de la resta de pacients joves.  

 

L’ús de isotretinoïna oral només està disponible a través d’atenció especialitzada           

en molts països, i està fortament regulada com a conseqüència dels seus efectes             

teratogènics.. A més, el tractament isotretinoïna oral s’ha relacionat amb casos           

estranys de depressió, suïcidis i malaltia inflamatòria intestinal. Els efectes          

secundaris comuns observats en la teràpia de baixes dosis són la sequedat de la              

boca, el nas sec, la pell seca, els ulls secs, les mialgies, la cicatrització de les                

ferides anormals, la susceptibilitat a les cremades solars, la descamació dels           

palmells i les plantes, i la fragilitat general de la pell, la majoria de les quals es                 

detenen després del tractament. 
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7.2.2.  Antibiòtics: minociclina i doxiciclina 
En el cas de l'acne moderat a greu, es necessita antibiòtics orals per eliminar els               

bacteris i combatre la inflamació. En general, la primera opció per tractar l'acne             

són les tetraciclines, com la minociclina o la doxiciclina, o els macròlids. 

● Doxiciclina: En pacients amb acne moderat, la doxiciclina a dosis          
sub-antimicrobiana (20 mg 2 vegades per dia) va demostrar reduir la s            
lesions inflamatòries i no inflamatòries d'acne, no trobant Cutibacterium         
acnes  resistents. 

● Minociclina: La minociclina administrada en dosis d'1 mg / kg durant 12            
setmanes, va ser aprovada per la FDA per al tractament de acne vulgar             
inflamatori moderat a sever en pacients majors de 12 anys. 
 

7.2.3. Anticonceptius orals 
L'Administració d'Aliments i Medicaments va aprovar quatre anticonceptius orals         

combinats per al tractament de l'acne en dones que també volen usar-los com a              

mètode anticonceptiu. Aquests productes combinen estrògens i progestina (Ortho         

Tri-Cyclen, Yaz o altres).  

Els efectes secundaris més freqüents d'aquests medicaments són augment de          
pes, sensibilitat en els pits i nàusees. Una de les possibles complicacions greus és              
un petit augment en el risc de presentar coàguls sanguinis. 
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8. Antibiograma 
L’antibiograma és la prova microbiològica que es realitza per a determinar la            

sensibilitat de les bactèries davant un antibiòtic. 

Es considera com antimicrobià qualsevol substància amb capacitat de matar o al            

menys d'inhibir el creixement dels microorganismes i que sigui susceptible          

d'utilització com a tractament en els pacients. Poden ser  

naturals, sintètics o semisintètics (modificació química d'un compost natural). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.18. Exemple d’antibiograma 

 

L’antibiograma té quatre utilitats fonamentals: 

● Instauració d'un tractament antibiòtic correcte al pacient. Cal conèixer si el           

microorganisme responsable de la infecció posseeix mecanismes que li         

confereixin immunitat enfront d'algun antibiòtic per no incloure-ho com a          

teràpia. 

● Pel que fa al tractament l’antibiograma no només és necessari en la            

instauració, també resulta útil en el seguiment i fins i tot a la confirmació de               

tractaments empírics. En ocasions la malaltia infecciosa resulta greu i es           

comença el tractament abans de conèixer les dades de sensibilitat del cep.            

L'antibiograma ha de confirmar, o, si s'escau corregir el tractament. 
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● Una altra aplicació de les tècniques d'estudi de resistència és          

l'epidemiologia. Cal detectar l'augment dels nivells de resistència en els          

aïllaments clínics per prendre mesures correctores. 

● D'altra banda també pot tenir utilitat diagnòstica perquè el perfil de           

resistència pot en algun cas orientar en la identificació bacteriana. 

 

9. Sembra i aïllament de  microorganismes 
En la naturalesa, la majoria dels microorganismes no es troben aïllats, sinó            

integrats en poblacions mixtes. Un aïllament és una tècnica utilitzada per aïllar            

una soca pura d'una sola espècie de microorganisme , sovint bacteris. Per dur a             

terme l'estudi d'aquests microorganismes i de les seves propietats cal separar els            

uns dels altres i treballar amb espècies aïllades, obtenint cultius purs. Un cultiu pur              

és, per tant, aquell que conté un només tipus de microorganisme i que procedeix              

generalment d'una sola cèl·lula; el creixement d'aquesta origina, en medi sòlid,           

una massa de cèl·lules fàcilment visible que rep el nom de colònia. 

Per obtenir cultius purs a partir d'una població microbiana mixta, s'utilitzen les            

denominades tècniques d'aïllament, que van ser desenvolupades durant el segle          

XIX. L'escola de Robert Koch va introduir els mitjans sòlids, complementats amb            

àgar, i les plaques de Petri en Bacteriologia, permetent així la separació física de              

les colònies sobre la superfície del mitjà de cultiu o a l'interior d'aquest. 

Sembrar o inocular és introduir artificialment una porció de l’element desitjat en un             

mitjà adequat, per tal d'iniciar un cultiu microbià. Per sembrar en microbiologia és             

necessari mantenir el laboratori sense corrents d'aire i estar al costat de la flama              

d'un encenedor (només a uns 10 cm de distància).. 
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Fig.19. Sembra de microorganismes 

 

La sembra pot realitzar-se en medi líquid, sòlid o semisòlid, utilitzant ansa, fil, o bé               

hisop o pipeta estèril. S'ha d’esterilitzar a la flama (fins que tot el filament s'hagi               

posat roent) l’ansa o el fil i refredar, abans i després de realitzar la sembra. Per                

transferir els microorganismes, es recomana: 

a) Medi líquid a mig líquid: utilitzar pipeta Pasteur o graduada, ansa o fil. 

b) Medi líquid a mig sòlid: utilitzar pipeta Pasteur o graduada, ansa o fil, i hisop. 

c) Mig sòlid a mig sòlid: utilitzar ansa o fil. 

d) Mig sòlid a mig líquid: ansa o fil. 

Després de sembrar, el mitjà de cultiu s'incuba a una temperatura adequada per             

al creixement. 

 

9.1. Sembra en plaques 
La sembra en plaques pot ser en superfície (utilitzant l’espàtula de Drigalski, ansa             

o hisop) o per barreja (inòcul amb el medi de cultiu agaritzat encara fos, a               

temperatura d'uns 45ºC, es barregen i s’aboca a la placa de Petri. 
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Fig.20. Sembra en plaques petri en medi asèptic 

 

Les plaques s'incuben invertides, ja que l'alta concentració d'aigua en el medi pot             

provocar condensació durant la incubació i si cau sobre la superfície de l'agar,             

s'estén i dona un creixement confluent. En mitjà sòlid, cada cèl·lula viable donarà             

origen a una colònia i per tant la sembra en plaques es pot utilitzar, no només per                 

conrear microorganismes, sinó a més per explicar i aïllar. En general quan es             

volen tenir colònies aïllades a partir d'un material determinat, cal diluir la mostra             

en tubs amb sèrum fisiològic estèril. 
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9.2. Cultiu en medi líquid 
Habitualment es realitza en tubs, flascons o erlenmeyers. Abans i després de            

realitzada la sembra, s'ha de passar la boca del recipient (sense tapa) per la flama               

de l'encenedor (flamejat). 

 

Fig.21. Preparació de medi líquid 

 

En els cultius líquids no té lloc la formació de colònies, per tant, no serveixen com                

tècnica d'aïllament. La utilització de mitjans de cultiu líquids permet l'obtenció           

d'una població microbiana gran, amb un elevat nombre de microorganismes, per           

ser utilitzats posteriorment. En aquests cultius s'examinarà l'existència        

d'enterboliment més o menys intens, la formació d'una pel·lícula o vel sobre la             

superfície, l'aparició de sediment en el fons del tub. 
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9.3. Tècniques d’aïllament 
Aïllar es separar un tipus de microorganisme a partir d'una població heterogènia            

de microorganismes. En hàbitats naturals rarament trobem un sol tipus de           

microorganisme en una mostra, per tant, cal fer algun procediment d'aïllament per            

separar i identificar els diferents tipus de microorganismes presents. L'objectiu de           

l'aïllament és obtenir colònies ben separades (les colònies es formen a partir d'una             

sola "unitat formadora de colònies") de les quals s'aconseguirà un cultiu pur. Un             

cop obtinguts els cultius purs es podran estudiar les característiques          

macroscòpiques, microscòpiques, fisiològiques, etc. d'un microorganisme en       

particular. 

Cal tenir en compte que sempre l'aïllament es dóna en un medi sòlid. El medi               

líquid serveix per enriquir, però no per aïllar. 

L'aïllament es pot aconseguir directament a partir d'una mostra quan el o els             

microorganismes estan en una proporció adequada. Quan el microorganisme que          

es vol aïllar i identificar es troba en baixa proporció en la mostra, o interessa un                

sol tipus de microorganisme, es porta a terme un procediment que involucra una             

primera etapa d'augment del nombre de microorganismes del tipus que es vol            

aïllar en relació a la resta de la població (Enriquiment). Després s'aïlla pel mètode              

d'estries o per dilució i s'identifica. 

Per aïllar s'utilitza algun dels següents procediments: 

A) Mètodes generals 

● Per disseminació en superfície (esgotament de nansa, dipòsit i posterior          

cremat i dilució) 

● Per mescla. 

B) Mètodes especials (escalfament, agregat de base o àcid, per temperatura           

d'incubació, canvis en el pH i presència de sals o colorants). Aquests mètodes             

serveixen quan es desitja aïllar un microorganisme que posseeixi una          

característica especial (resistent a la calor, anaerobi, etc) 
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● Per disseminació en la superfície d'un mitjà sòlid en placa de Petri 

És la tècnica més utilitzada. Amb un nansa de sembra, escalfada roent a             

l'encenedor i refredada prop del mateix, es pren una mostra del cultiu de             

microorganismes i s'estén sobre la superfície de la placa amb el medi            

agarizado, però sense fer pressió per no danyar l'agar. Tot seguit, es porta             

la placa a incubar a la temperatura adequada, sempre en posició invertida,            

la qual cosa evitarà que l'aigua de condensació es dipositi sobre la            

superfície del medi, dificultant l'obtenció de colònies aïllades. Mitjançant         

aquestes tècniques s'obtenen colònies aïllades a partir d'una mostra que          

contingui un elevat nombre de bacteris. 

Hi ha diferents tipus de traçats tendents a aconseguir una bona separació entre             

els gèrmens sembrats.  

Es pot sembrar per: 

1) Esgotament de nansa: Es flameja la nansa, es refreda i després de fregar la               

sembra realitzada prèviament, es realitzen estries en dos plaques en forma           

consecutiva sense recarregar-la. 

 

2) Dipòsit i posterior cremat:  Es carrega l’ansa amb la mostra i les estries es 

s'estenen sobre una àrea petita de la superfície de la placa. Es retira l’ansa, es               

crema a la flama, i després de refredar-la a l'interior de la placa es fan noves                

estries per una altra zona tocant lleugerament la mostra sembrada anteriorment.           

Aquest procés pot repetir-se successivament, flamejant i refredant l’ansa al          

començament de les successives sembres en estria, d'acord a la càrrega inicial            

de microorganismes. Després de la incubació, s'han d'observar les colònies          

aïllades en alguna regió de la placa inoculada, on es pot estudiar la morfologia              

colonial. 
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3) Dilució prèvia en solució fisiològica o brou: Es pren la mostra per aïllar i es                

la resuspèn en solució fisiològica o brou nutritiu, preparant després dilucions           

seriades decimals en condicions asèptiques. Es prenen les dilucions i s'estria amb            

elles una placa per a cada un. A la dilució adequada s'obtindran colònies aïllades. 

 

4) Extensió en superfície amb espàtula de Drigalski: Aquí també podem           

preparar-dilucions decimals. Es diposita sobre la superfície de la placa una gota o             

0,1 ml d'una determinada dilució del cultiu de microorganismes problema i s'estén            

amb ajuda de l'espàtula, prèviament esterilitzada per flamejat, en totes les           

direccions fins que estigui completament sec. 

Després del període d'incubació les colònies apareixen sobre la superfície,          

distribuïdes uniformement si la sembra s'ha realitzat de forma correcta. Podran           

diferenciar-les colònies d’acord a la seva grandària, forma, color, textura, etc 

 

Fig.22. Espátula de Drigalski 
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Fig.23. Colònies obtingudes per dipòsit i      

posterior cremat. 

Font pròpia 

Fig.24. Colònies obtingudes per sembra amb      

nansa Drigalski. 

Font pròpia 

 

9.4. Microorganismes anaerobis 
Per aïllar microorganismes anaerobis que són ràpidament destruïts pel contacte          

amb l'oxigen, una vegada que la mostra ingressa al laboratori ha de ser             

processada evitant la seva exposició a l'oxigen atmosfèric. Els mitjans de cultiu            

sòlids s'han de preparar immediatament abans de ser usats per evitar una            

posterior difusió d'oxigen al medi. Pel mateix motiu, els mitjans líquids han de ser              

regenerats per escalfament a bany maria durant 10 minuts. 

Es pot recórrer a l'ús de tubs amb pirogalol o espelmes, però més freqüentment              

solen usar-se gerres anaeròbies de les quals hi ha diversos tipus (Brewer, Torbal,             

Gas Pack, etc.). 

Generalment totes elles es basen en el mateix principi que és extreure l'oxigen o,              

més ben dit, consumir-lo. El material de la gerra sol ser plàstic, vidre o metall. Té a                 

més una tapa que assegura el tancament hermètic. 

La generació d'hidrogen permet la reducció de l'oxigen i dóna lloc a la formació              

d’aigua. S'utilitza el pal·ladi com a catalitzador, el qual és inactivat amb l'àcid             
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sulfhídric, excés d'humitat i altres productes metabòlics volàtils dels bacteris. El           

catalitzador  pot reactivar en forn de calor seca a 160-170 ° C durant dues hores. 

Com a indicador d'òxid-reducció solen utilitzar tires de paper embegudes amb           

blau de metilè, les quals són incolores en estat reduït o blavoses quan estan              

rovellades. 

Generadors de mescles gasoses: 

Sobres comercials de Gas Pack: són d'alumini i contenen dues pastilles:  

a)  Àcid cítric i bicarbonat de sodi  

b) borohidruro de sodi. 

En hidratar el sobre, la primera tauleta allibera CO2 i la segona H2. Si la gerra                

funciona bé al cap d'una hora existeix menys de l'1% d'O 2.  

 

 

Fig.25.Cultiu en condicions d’anaerobiosis. Font pròpia. 
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9.5. Tècniques de tinció 
- Tinció de Gram: Es basa en la diferent afinitat als colorants bàsics (violeta             

de genciana, violeta cristall, violeta de metil, etc) dels bacteris. Primerament           

es fixa la preparació dels bacteris per mitjà de la calor i s’acoloreix amb una               

tinció de colorant bàsic. Tot seguit es tapa amb un cobreobjectes i uns             

segons més tard ja es pot utilitzar a la perfecció. 

 

- Tinció de fluorescència: es una tinció molt utilitzada per microbactèries          

quan el volum de mostres a examinar és alt. Es fundamenta en l’afinitat que              

posseeixen els àcids micòlics de la paret cel·lular de les microbactèries pels            

colorants fluorescents. Es fixen aquests colorants a les bactèries que          

apareixen de color groc o taronja brillant contra un fons opac. 

 

9.6. Proves bioquímiques 
El sistema BBL Crystal per a la identificació (ID) de bacteris gram-positives (GP)             

és un mètode d’identificació en miniatura que utilitza substrats convencionals,          

fluorogènics i cromogènics modificats. 

S'ha dissenyat per a la identificació de bactèries aeròbies gram-positives aïllades           

freqüentment de mostres clíniques. 

Els procediments d'anàlisi usats en els sistemes BBL Crystal ID són modificacions            

de mètodes clàssics, incloent proves per a la fermentació, l'oxidació, la degradació 

i la hidròlisi de diversos substrats. A més, hi ha substrats lligats a cromògens i               

fluorògens, com en el panell BBL Crystal GP ID, per a la detecció d'enzims que               

són utilitzades pels microbis per metabolitzar diversos substrats. 

L'equip BBL Crystal GP ID inclou:  

● Tapes de el panell BBL Crystal GP ID,  

● Bases BBL Crystal  
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● Tubs BBL Crystal ANR, GP RGP, N / H ID de fluid d'inòcul (FI).  

La tapa conté 29 substrats deshidratats i un control fluorescent a les puntes de les               

pues de plàstic. La base té 30 gotets per les reaccions. L’inòcul de la prova es                

prepara amb el fluid d'inòcul i s'utilitza per omplir els 30 pouets a la base. Quan la                 

tapa s'alinea amb la base, i després es tanca, l'inòcul de la prova rehidrata els               

substrats secs i inicia les reaccions de les proves. 

Després d'un període d'incubació, s'examinen els gotets per a determinar canvis           

de color o presència de fluorescència que resulten de les activitats metabòliques            

dels microorganismes. La sèrie de colors resultant de les 29 reaccions es            

converteix en un nombre de     

perfil de deu dígits que s'utilitza      

com la base d'identificació. “Per     

a més informació sobre el seu      

ús consulteu l’annex”. 

 

 

 

 

 Fig.26. Exemple de BBL 

 

10. Característiques dels antibiòtics utilitzats 
L’antibiograma és la prova microbiològica per a determinar la sensibilitat d’una           

bactèria a un conjunt d’antibiòtics. És utilitzat a laboratoris de microbiologia per            

estudiar l’activitat dels antimicrobians davant els microorganismes responsables        

de les infeccions. 
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Fig. 27.  Exemple d’antibiograma 

 

A la placa petri on hi ha un creixement uniforme dels microorganismes, s'observa             

que al voltant dels diferents discos de filtre que contenen antibiòtics, es formen             

cercles de diferent mida. Com més gran és aquest cercle major és el poder de               

l’antibiòtic. 

10.1.Trimetoprim sulfametoxazol  

És l'associació antibiòtica de trimetoprima i sulfametoxazol, usualment en una          

relació de 1: 5. La trimetoprima és un bacteriostàtic, mentre que el sulfametoxazol             

és una sulfonamida d'acció intermèdia. Tots dos actuen sobre la ruta de síntesi             

del tetrahidrofolat, la inhibició provoca finalment que els bacteris afectades no           

puguin sintetitzar purines. 

S'utilitza en el tractament de la pneumònia, bronquitis, cistitis ... 
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10.2. Eritromicina 
És un antibiòtic de la família dels macròlids, funciona a l'impedir la síntesi de              

proteïnes en els bacteris, concretament inhibeix la síntesi de proteïnes en el            

bacteri a l'unir-se a la subunitat 50S del ribosoma bacterià. 

La Eritromicina s'ha fet servir pel tractament d'infeccions del tracte respiratori           

superior, la pell i teixits tous causats per organismes susceptibles (principalment           

cocos Gram positius) 

10.3. Amoxicilina 
És un antibiòtic semisintètic d'ampli espectre, derivat de la penicil·lina. Actua en            

bacteris gram positives i gram negatives, impedint la formació de la paret cel·lular. 

Està indicada en el tractament d'infeccions sistèmiques o localitzades causades          

per microorganismes Gram positius (+) i Gram negatius (-) i alguns anaerobis            

sensibles, en l'aparell respiratori, tracte gastrointestinal o genitourinari, de pell i           

teixits tous i odontoestomatològiques. 

10.4. Tetraciclina 
Són derivats de la naftacenocarboxamida policíclica, amb un nucli tetracíclic d'on           

deriva el nom de el grup. 

Constitueixen un grup d'antibiòtics, uns naturals i altres obtinguts per semisíntesis,           

així les tetraciclines naturals s'extreuen dels bacteris del gènere Actinomyces. El           

seu mecanisme d’acció és divers: desacoblen la fosforilació oxidativa dels          

bacteris i a més a més provoquen una inhibició de la síntesi proteica en el               

ribosoma del bacteri. 

S'utilitza per tractar infeccions de la pell: acne, rosàcia, Infeccions          

gastrointestinals, periodontals,  respiratòries, etc.  
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10.5. Doxiciclina 
És un antibiòtic del grup de les tetraciclines que prevé el creixement i propagació              

dels bacteris Gram positives (+) i Gram negatives (-). S'usa en el tractament de              

pneumònia i altres infeccions com la malaltia de Lyme, l'acne, la rosàcia, la             

malaltia periodontal i la malària. 

10.6. Penicil·lina 
Són antibiòtics del grup dels betalactàmics, la majoria són derivats de l'àcid            

6-aminopenicilànic. 

Hi ha una gran diversitat de penicil·lines. Algunes espècies de fongs del gènere             

Penicillium sintetitzen de forma natural penicil·lines, com el primer tipus aïllat, la            

penicil·lina G, si bé actualment es sintetitza per biotecnologia. 

Exerceix una acció bactericida per alterar la paret cel·lular bacteriana, estructura           

que no existeix en les cèl·lules humanes 

S’utilitzen per tractar certes formes de pneumònia bacteriana, l'escarlatina, i les           

infeccions en orelles, pell i gola. En forma injectable, la penicil·lina V s'usa en              

certes infeccions bacterianes dels ossos, estómac, articulacions, sang, meningitis.         

… 
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Fig.28. Trimetoprim sulfametoxazol  
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Fig.29. Eritromicina 

 
Fig.30. Amoxicilina 
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Fig.31. Tetraciclina 

 
 

Fig.32. Doxiciclina 
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Fig.33. Penicil·lina 
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11. Part experimental 
 

La part experimental del meu treball es va dividir en quatre fases: 

a) Durant el mes de juny de 2019 vam planificar la meva tutora i jo els               

diferents experiments a portar a terme, entrevistes i enquestes i vam           

realitzar una primera part al laboratori de l’institut, per familiaritzar-me amb           

les tècniques de treball al laboratori, en condicions d’esterilitat (elaboració          

de sabó i aïllament de bacteris). 

b) Al mes de juliol de 2019 vaig acabar d’elaborar l’enquesta i la vaig passar              

online. Vaig rebre respostes entre juliol i setembre. 

c) Al mes de setembre de 2019 vaig passar les entrevistes als dermatòlegs,            

vaig contrastar la informació que havia obtingut a la part teòrica del treball, i              

em van resoldre molts dubtes sobre la malaltia. 

d) Al mes d’octubre vaig fer una col·laboració al laboratori de CESAC (estudi            

de l’eficàcia d’antibiòtics i proves bioquímiques) on vaig aprendre com aïllar           

bacteris, crear condicions d’anaerobiosi, tècniques de tinció diferencial,        

realitzar antibiogrames i proves bioquímiques. 

Finalment vam processar el gran volum de dades obtingudes, durant els mesos de             

novembre i desembre de 2019, en la memòria escrita que podeu llegir a             

continuació. 
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11.1. Elaboració d’un sabó de Carboni actiu 

 
Objectius:  

Elaboració d’una fórmula magistral d’un sabó de qualitat cosmètica per a la neteja             

de la pell amb profunditat 

 

Material:  

Vas de precipitats Campana extractora 

Comptagotes Balança 

Espàtula Morter 

Proveta Agitador magnètic 

 

Reactius i proporcions: 

Aigua (300 g) Mantega de cacao (150 g) 

NaCl (113,5 g) Mantega de karité (200 g) 

Oli d’oliva (500 g) Carboni actiu (10 g) 

Aroma de maduixa (10 gotes) 

 

Procediment: 

- Primerament s’han de pesar tots els ingredients en vasos de precipitats. 

- Després s’ha de fondre la mantega de karité i de cacao al bany Maria. 

- Tot seguit s’ha de preparar el carboni actiu triturant-lo amb el morter. 

- Seguidament hem de dissoldre la sosa amb aigua i anar afegint poc a poc              

els diferents olis i mantegues agitant cautelosament. 

- Per acabar, hem d’afegir el carboni i l’essència fins que tingui una            

consistència de crema i s’emmotlla. 

- Es deixa acabar de reaccionar una setmana.  
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Fig. 34. Productes químics utilitzats en l’elaboració del sabó 

                                                                     Font pròpia 

 

 

Resultats: 

- Vam obtindre unes pastilles de sabó que vam deixar madurar durant uns            

mesos i vam mesurar el pH per comprovar si era apte per a l’ús cosmètic.               

El pH obtingut oscil·lava entre 6-7, per tant, és totalment apte per l’ús             

cosmètic. 
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Fig.35. Seqüència de fotografies en les quals s’observa les diferents etapes en 

l’elaboració del producte. Fonts Pròpies 

 

 

 

Fig.36. Sabó de 

carboni actiu antiacne. 

Font Pròpia 
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11.2. Aïllament dels bacteris que produeixen l’acne 

 
Objectius: 

Visualitzar els agents patògens que són els causants de la malaltia (acne). 

 

Material: 

Plaques de Petri 

Àgar (medi de cultiu) 

Cassola 

Bastonets 

Aigua destil·lada 

Microscopi Optika X-LED b-191,  1000x. 

 

Fig.37. Microscopi utilitzat 

 

Procediment: 

- S’afegeix 25 g d’àgar nutritiu (medi de cultiu) juntament amb 500 ml            

d’aigua.  

- S’ha de deixar bullir sense parar de remoure i tot seguit s’ha d’afegir a les               

plaques de petri prèviament desinfectades. 

- Les mostres s’agafen amb ajuda d’un bastonet, algunes del contingut de           

pústules i altres de zones sanes de la pell on s’acumuli suor (aixelles per              

exemple) i es sembren a la placa. 
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- Per acabar, es deixen a l’estufa a 37 ºC durant un cap de setmana i passat                

aquest temps s’observa al microscopi. 

 

Realitzar una tinció de gram dels bacteris de la pell 

La tinció de gram consisteix en dur a terme una tinció especialitzada en bacteris, 

per poder visualitzar-los amb més claredat. 

 

Material: 

Plaques petri Lugol 

Bacteris Aigua 

Metanol Acetona 

Encenedor Portaobjectes 

Blau violeta Cobreobjectes 

 

Procediment: 

● Extreure el bacteri de la placa amb àgar i         

dipositar-lo al portaobjectes 

● Deixar-ho secar mitjançant l’encenedor. 

● Fixar-lo amb metanol durant un minut      

(aprox.). 

● Agregar-li blau violeta i esperar un minut. 

● Esbandir-ho amb aigua. 

● Posar-li lugol i esperar un minut. 

● Afegir acetona i esperar entre 5 i 30        

segons depenent la concentració del     

reactiu. 

Fig.38. Conjunt de tincions. 
Font Pròpia 
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● Esbandir-ho amb aigua. 

● Situar el cobreobjectes damunt i visualitzar-ho al microscopi 

 

Resultats: 

Es preparen i s’observen les diferents mostres al microscopi. Es comença           

enfocant a 40x i es va pujant l’augment fins obtenir les imatges a 100x i 1000x. 

Aconseguim observar cèl·lules cutànies i bacteris en forma de bacils, que           

possiblement siguin Cutibacterium acnes de les mostres obtingudes a partir de les            

pústules. A més a més, s’observen llevats, població microbiana normal en les            

aixelles. 

 

   

Teixit cutani i bacteris x100 
augments 

Cutibacterium x1000 
augments 

Llevats x1000 augments 
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Cutibacterium  amb la tinció de gram x1000  

 

Fig.39. Observacions al microscopi. Fonts pròpies 
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11.3. Estudi de l’eficàcia dels antibiòtics i proves bioquímiques 

dels bacteris de la pell 

 
Objectius: 

- Identificar els bacteris de la pell. 

- Determinar l’efectivitat de diferents antibiòtics en el creixement del         

Cutibacterium acnes  i Staphylococcus epidermidis . 

- Comprovar en quins medis de cultiu creix el Cutibacterium acnes 

- Determinar l’efectivitat dels remeis naturals 

- Classificar els diferents bacteris per tinció diferencial. 

 

Fonament teòric: 

Un microorganisme es pot sembrar en un medi líquid o en la superficie d'un mitjà               

sòlid d’agar. Els mitjans de cultiu contenen diferents nutrients que van, des de             

sucres simples fins substàncies complexes com la sang o l'extracte de brou de             

carn. Per aïllar o purificar una espècie bacteriana a partir d'una mostra formada             

per molts tipus de bacteris, es sembra en un medi de cultiu sòlid on les cèl·lules                

que es multipliquen no canvien de localització. A partir d’un microorganisme es            

formarà una colònia. 

El Cutibacterium acnes, és un bacil Gram-positiu, de creixement relativament lent,           

no esporulat  i anaerobi estricte, encara que es creu que posseeix aerotolerància. 

Els medis de cultiu utilitzats en aquest experiment són: 

● Agar sang és una combinació d'un agar base (agar nutritiu) amb l'agregat            

de 5% de sang ovina, si bé també pot usar-se sang humana. Donada             

l'excel·lent base nutritiva, permet el creixement de pràcticament tots els          

microorganismes que poguessin estar presents. 
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● Agar MacConkey és un mitjà de cultiu selectiu i diferencial per bacteris            

dissenyat per aïllar selectivament bacils Gram negatius i entèrics (trobats          

normalment en el tracte intestinal). Conté sals biliars (mitjà inhòspit per al            

creixement de bacteris Gram positives) colorant cristall violeta (inhòspit per          

a cert tipus de bacteris Gram-positiu), indicador vermell neutre (el qual           

marca microorganismes que fermentin la lactosa) , lactosa, peptona i clorur           

de sodi. 

● Agar Manitol salat o en anglès MSA (Mannitol salt agar) és un mitjà de              

cultiu que permet el creixement de bacteris Gram-positives mentre inhibeix          

el creixement de Gram-negatives. Conté una alta concentració ( 8% -10%)           

de sal (NaCl), fent-ho selectiu per Staphylococcus. 

● Agar Edwards és un mitjà selectiu per a l'aïllament i l'enumeració dels            

estreptococs, especialment Streptococcus agalactiae. 

Els bacteris es desenvolupen als medis de cultiu formant colònies. El temps que             

triga en formar-se una colònia pot variar i depèn de cada espècie, però en la               

majoria de bacteris és de 24-48 h. 

 

Material: 

Plaques de Petri 

Medis de cultiu: agar sang, MacConKey, Manitol, Edwards 

Ansa de sembra 

Ansa Drigalski 

Microscopi  

Kit BBL crystal per Gram+ 
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Procediment: 

- Es pren una mostra de la superficie d’una pústula en un bastonet. 

- Els hisops es van sembrant en agar líquid i es va deixant dispersar durant              

uns minuts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.40. Sembra al CESAC 

 

- Seguidament es van sembrant en plaques que contenien àgar sang; una  

part s’incuba en condicions d’aerobiosi i una altra en condicions          

d’anaerobiosi (amb un indicador de presència de O2) durant 24 / 48 h a 37               

ºC.  

 

- Passat el temps les plaques es van inspeccionant, es van avaluant les            

característiques morfològiques de les colònies desenvolupades, així com        

també, se'ls hi aplica les coloracions de Gram i fluorescència. 
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- Posteriorment es realitza una identificació bioquímica o BBL (Koneman et          

al) 

 

BBL (identificació bioquímica) 

● Amb ajut de l’ansa de sembra seleccionar una colònia gran ben aïllada. 

● Suspendre la colònia en un tub de fluïd d’inòcul BBL crystal 

● Agitar el tub en un vòrtex durant uns 15 segons 

● Afegir tot el contingut del tub a la zona de la placa que conté el pou gran 

● Agitar suaument la placa fins que s'hagin omplert tots els pous  

● Alinear la tapa, seguint les instruccions del kit 

● Incubar a 37º C durant 20 h 

● Finalment registrar les reaccions en el quadern que porta el kit 

 

 

Fig. 41. Placa de BBL abans de sembrar Fig. 42. Codi de cada pou de la placa 
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Tinció diferencial de fluorescència modificada 

L’estès preparat es va cobrint amb taronja d’acridina al 0,7% en buffer acetat pH              

4,0 per 2 minuts, es va rentant amb aigua de raig i es decolora amb               

alcohol-acetona (1: 1), per 10 segons, inclinant la làmina en un angle de 45º, es               

renta i s’aplica la dissolució de fluoresceína de sodi a una concentració de 0,002%              

a l’alcohol etílic pH 6,5 per 2 minuts i s’elimina el colorant amb aigua (Margolin               

W.). Es deixa assecar per a la seva observació amb llum UV. 

 

Resultats: 

- Les colònies observades com cocs Gram + disposats en raïms, catalasa           

positiva i oxidasa negativa, van ser identificades com a membres del           

gènere Staphylococcus.   

 
- El cultiu de Staphy l ococcus origina colònies rodones, d’1 a 3 mm de            

diàmetre, convexes, de color blanc, o lleugerament grogues. Generalment         

les de color groc corresponen a S. aureus . Les colònies blanquinoses           

corresponen a S. epidermidis , que forma colònies petites i convexes. 

 

- El cultiu de Cutibacterium acnes , bacteri gram +, origina colònies          

puntiformes d’1-2 mm, brilliants i circulars, donen positiu a la prova de la             

catalasa i de l’indol. 
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Resultats: 

 

Fig. 43. Visió general dels medis de cultiu, 
retolats, abans de sembrar. Font Pròpia 

Fig. 44. Visió general dels medis de cultiu 
abans de sembrar. Font Pròpia 

Fig.45. Agar sang. Font Pròpia Fig.46. Pot per a cultiu en anaerobiosi. Font 
Pròpia 
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Fig 47. Colònies aïllades en agar sang. Font 
Pròpia 

Fig.48. Cultiu en agar Edwards. Font Pròpia 

 

 

Fig.49. Sembrat per estries en agar sang. Font 
Pròpia 

 

 

Els antimicrobians utilitzats en aquest estudi són: 

Llegenda al disc composició 

SxT25 Trimetoprim Sulfametoxazol (SXT) 

ERY15 Eritromicina 

AMOXY Amoxicilina 

TET Tetraciclina 

DOX Doxiciclina 

PEN.L Penicilina 
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Fig.50. Antibiograma en àgar sang abans d’ incubar el Cutibacterium acnes . 

Font Pròpia 

 

 

Fig.51. Antibiograma de Staphylococcus epidermidis   en manitol. 

Font Pròpia 
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Mesures del radi de l’halo d’inhibició (mm) 

antibiòtic / substància Staphylococcus epidermidis  

SxT25 40 mm  (sensible) 

ERY15 0 mm  (resistent) 

AMOXY 27 mm (sensible) 

TET 12 mm  (intermedi) 

DOX 20 mm (sensible) 

PEN.L 19 mm (intermedi) 

 
- El Staphylococcus epidermidis va manifestar sensibilitat al trimetoprim,        

amoxicilina i doxiciclina. Sensibilitat intermitja a la Tetraciclina i penicilina, i           

resistència a l’eritromicina. 

- El Cutibacterium acnes va resultar més sensible als antibiòtics d’ampli          

espectre, ja que va manifestar sensibilitat alta a la doxiciclina, tetraciclina,           

penicilina; resistencia intermitja a l’eritromicina i amoxicilina i va resultar          

resistent al trimetoprim. 

Fig.52. Antibiograma en malitol de el 

Staphylococcus epidermis.  Font Pròpia 
Fig.53. Cutibacterium acnes després de 24 h 

d’incubació. Font Pròpia 
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- A continuació es mostren els bacteris, Cutibacterium acnes i         

Staphylococcus epidermis , visualitzats al microscopi, en la tinció de gram,          

la qual és la característica forma de bacil. 
 

  

Fig.54. Vista al microscopi de 100x augments 

Staphylococcus epidermis  Font Pròpia 

Fig.55. Vista al microscopi de 100x augments: 

Cutibacterium acnes . Font Pròpia 

 

 

Fig.56. Observacions al microscopi. 
Font Pròpia 
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- Ambdós espècies de bacteris són sensibles al te, ja que van mostrar un             

halo d’inhibició similar a l’amoxicilina. En canvi, no s’aprecia sensibilitat al           

romer ni a l’espernallac. 

 

Fig.57. Prova de sensibilitat del Cutibacterium 

acnes a remeis naturals. Font Pròpia 

Fig.58. Prova de sensibilitat del 

Staphylococcus epidermidis  a remeis naturals. 

Font Pròpia 

 

- Les proves bioquímiques s’utilitzen per identificar de manera inequívoca el          

tipus de bacteri. Després de seguir el procediment, el codi resultant va ser             

0004257040, que correspon al gènere staphylococcus (veure fig. 59 i 60). 

 

 

Fig.59. Assaig BBL. 

Tinció diferencial per 

fluorescència. Font 

Pròpia 
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Fig.60. Informe del kit BBL Crystal. 

Font Pròpia 

 

Conclusions: 

● Hem aconseguit aïllar i identificar els bacteris que habiten la pell, els més             

habituals són: el Cutibacterium acnes  i el Staphylococcus epidermidis. 

● Hem aconseguit colònies de Cutibacterium acnes en presència d’oxigen,         

per tant es confirmen les sospites que aquest microorganisme té          

aerotolerància. 

● Hem comprovat que l’Staphylococcus epidermidis manifesta resistència a        

l’eritromicina i el Cutibacterium acnes resistència intermitja a l’eritromicina,         

amoxicilina i va resultar resistent al trimetoprim. 

● Hem observat el Cutibacterium acnes i l’Staphylococcus epidermis per mitjà          

d’un microscopi. 

● Els bacteris Cutibacterium acnes i Staphylococcus epidermis manifesten        

certa sensibilitat a alguns remeis naturals com el te. 
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12. Entrevistes 
He tingut l’oportunitat d’entrevistar a dos doctors especialitzats en la dermatologia           

que m’han pogut respondre a tots els meus dubtes sobre l’acne.  

Aquests són la Maria Simó i l’Àlvar Vea. 

 

Entrevista als dermatòlegs 
1. Com definiria l’acne? 

2. Quins són els factors per a desenvolupar l’acne? 

3. A quina edat recomanaria començar el tractament? 

4. La prevalença ha variat durant els anys? Per què? 

5. En quin sentit han variat els tractaments? Quins són els més utilitzats o 

comuns? 

6. Aquests nous tractaments provoquen molts efectes secundaris? 

7. És necessari cuidar l’alimentació? 

8. Les característiques o qualitats de la pell tenen alguna importància al fet 

de tenir acne? 

9. La gent de pell fosca en té la mateixa quantitat o és més reduït? Per què? 

10. Quin és el sexe que rep més a la consulta? Troba que té alguna cosa a 

veure? 

11. Quina importància/incidència tenen els diferents tipus de bacteris? 

12. Com definiria la isotretinoïna i quines característiques té que la fan tant 

important quan l’acne està en una gran incidència. 

13. Per què al prendre isotretinoïna empitjora l’acne els primers 2-3 mesos? 

14. La bactèria s’ha fet més resistent als productes (antibiòtics) i per això 

recepta la isotretinoïna? 

15. En què us baseu per receptar un antibiòtic oral o tant sols un              

tractament? 
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12.1 Entrevista al Dr. Àlvar Vea 

 
1. Com definiria l’acne?  

Patologia inflamatòria del fol·licle pilosebaci ocasionada pel bacteri        

Propionibacterium acnes o últimament rebatejat com a Cutibacterium acnes i que           

afecta principalment la regió centrefacial, part alta esquena i regió de l’escot. 

2. Quins són els factors per a desenvolupar l’acne?  

El principal factor és el component hormonal principalment causat per un augment            

de la testosterona durant l’adoslescencia. També hi han altres factors com els            

productes cosmètics, cicle menstrual, .... 

3. A quina edat recomana començar el tractament? 

No existeix una edat en concret que serveixo per iniciar o no un tractament, sinó               

que el que importa són la gravetat de les lesions i, això es té en compte a totes les                   

edats. 

4. La prevalença ha variat durant els anys? Per què?  

En principi no crec que variï massa la prevalença d’aquesta malaltia ja que el              

principal factor de risc és el canvi hormonal i això és constant entre els nois i noies                 

de 10-18 anys. 

5. En quin sentit han variat els tractaments? Quins són els més utilitzats o 

comuns? 

El tractament de l’acne no ha variat massa en els últims anys. Van sortint              

productes nous, però amb els mateixos principis actius. 

Podem classificar els tractaments en 2 grups, en relació als fàrmacs. 

1 . Tractaments tòpics: són els més usats, podem trobar dintre d’aquest grup: 

1. Antibiòtics: clindamicina i eritromicina principalment 

2. Derivats de la isotretinoïna: adapalé i tretinoïna 

3. Substàncies secants del gra: peròxid de benzoil 
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2 . Tractaments orals: 

1. Antibiòtics: minociclina i doxiciclina 

2. Derivats de la vitamina A: isotretinoïna 

3. Anticonceptius orals 

6. Aquests nous tractaments provoquen molts efectes secundaris? 

A nivell tòpic els derivats de la vitamina A tenen com a efectes secundaris la               

irritació local al lloc d’aplicació, la resta no tenen efectes secundaris destacables.            

A nivell oral, els antibiòtics solen produir trastorns gastrointestinals tipus vòmits i            

diarrea, però habitualment es solen tolerar força bé. 

Ara bé, el fàrmac que sí que té força efectes secundaris és la isotretinoïna ja que                

és un fàrmac que pot produir hepatitis, increments dels nivells de colesterol i             

triglicèrids (dislipèmia), sequedat de totes les mucoses, que causa sequedat de           

llavis i ulls principalment, també pot causar cansament i depressió, però sense            

dubte l’efecte secundari més important és la teratogenicitat (produeix malformació          

a les extremitats, als fetus). Per aquests efectes secundaris, la isotretinoïna es            

deixa en últim lloc dintre de l’escala terapèutica. 

7. És necessari cuidar l’alimentació? 

Els estudis científics publicats fins ara només mostren relació directa entre la llet             

sencera de vaca i la producció de més greix cutani i, per tant, de l’aparició de                

noves lesions d’acne. El problema es que no està quantificat quantes lesions fa             

aparèixer en funció de la quantitat de llet presa. Per tant s’aconsella una dieta              

moderada amb aquest tipus d’aliment. 
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8. Les característiques o qualitats de la pell tenen alguna importància al fet 

de tenir acne? 

Òbviament aquelles persones que genèticament tinguin major quantitat de         

glàndules sebàcies a la pell i, per tant, tinguin la pell més greixosa tenen molt més                

risc de desenvolupar lesions acneiques 

9. La gent de pell fosca en té la mateixa quantitat o és més reduït? Per què? 

En principi les persones de pell fosca tenen el mateix risc de desenvolupar acne              

que una pell més blanca, però si que tenen una major gravetat ja que solen ser                

uns acnes més de tipus cicatricials i amb formació de queloides importants. Avui             

per avui no es coneix el perquè passa això. 

10. Quin és el sexe que rep més a la consulta? Troba que té alguna cosa a 

veure? 

Sense cap dubte les noies són qui més consulta per lesions d’acne ja que solen               

ser més curoses i exigents amb l’estètica facial que no pas els nois de la mateixa                

edat. 

11. Quina importància/incidència tenen els diferents tipus de bacteris? 

En el desenvolupament de l’acne, tal i com he comentat prèviament té un paper              

fonamental el Cutibacterium acnes. Aquest bacteri el que fa és aprofitar           

l’acúmulació de greix generat per la glàndula sebàcia i sobreinfectar-lo, es a dir,             

colonitza dita glàndula. Posteriorment les defenses de la pell detecten aquesta           

colonització com a anòmala i el destrueixen formant el gra puntual amb pus que              

nosaltres podem observar. 

12. Com definiria la isotretinoïna i quines característiques té que la fan tant 

important quan l’acne està en una gran incidència. 

La isotretinoïna és un derivat de la vitamina A que el seu efecte principal per               

l’acne es la reducció de la proliferació de les cèl·lules del fol·licle i, per tant               

redueixen el seu tamany i la seva activitat. 
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13. Per què al prendre isotretinoïna empitjora l’acne els primers 2-3 mesos? 

A l’iniciar la isotretinoïna habitualment s’empitjora durant 2-3 setmanes ja que el            

fàrmac, el que fa és eliminar les lesions d’acne presents en el moment d’iniciar el               

tractament, però també les lesions incipients i ho fa tot alhora fent la impressió              

clínica de que fa un brot. 

14. La bactèria s’ha fet més resistent als antibiòtics orals? 

S’ha demostrat que el bacteri s’ha fet resistent als antibiòtics tòpics com la             

clindamicina i eritromicina, però en canvi continua sent molt sensible als antibiòtics            

orals com doxiciclina o minociclina. 

15. En què us baseu per receptar un antibiòtic oral o tant sols un              

tractament? 

Les guies de tractament terapèutic de l’acne recomanen que s’ha d’escollir un            

tractament o un altre en funció de les cicatrius que deixi l’acne que presenta el               

pacient. L’algoritme terapèutic és el següent: 

• Importants cicatrius: directament isotretinoïna oral 

• Poca cicatriu: si... 

◦ < 10 lesions papulopustuloses: tractament tòpic 

◦ >10 lesions papulopustuloses: tractament oral amb antibiòtics inicialment. Si no           

funciona, en el cas dels nens es fa isotretinoïna i en el cas de les nenes abans de                  

fer aquest fàrmac s’aconsella fer una tanda d’anticonceptius orals i, en cas que             

aquest també falli, llavors sí que es dona la isotretinoïna 

 

Moltes gràcies per respondre les preguntes 
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12.2. Entrevista a la Dra. Maria Simó 

 
1. Com definiria l’acne?  

L’acne és una malaltia inflamatòria del folicle pilosebaci que es localitza           

principalment a cara i esquena. La incidència de l’acne a l’adolescència afecta el             

85% de la gent entre els 11 i 24 anys. Un 12% de dones i un 3% d’homes ho                   

continuen tenint fins a una edat adulta de 40 anys, aproximadament. 

2. Quins són els factors per a desenvolupar l’acne?  

Les hormones endògens afavoreixen la producció de sèu excessiu juntament amb           

una inflamació del fol·licle pilós i amb una obstrucció afavoreix la infecció del             

Propiobacterium acnes. També hi ha uns factors genètics implicats amb la           

secreció de les hormones i el factor de creixement. 

3. A quina edat recomana començar el tractament? 

A l’edat que s’inicien els símptomes. 

4. La prevalença ha variat durant els anys? Perquè?  

Sempre n’hi ha hagut d’acne però actualment és tracta d’una forma més            

conscienciada i segura. 

5. En quin sentit han variat els tractaments? Quins són els més utilitzats o 

comuns? 

En funció del tipus d’acne i de l’edat es comença a fer tractament tòpic, neteja i                

algun producte comercial a base de peròxid de benzoïl, que és un antibiòtic tòpic.              

Podem afegir per via oral antibiòtic tipus tetraciclina, eritromicina i com a segona             

línia isotretinoïna oral. 

Realment no han variat molt perquè la isotretinoïna la tenim i la utilitzem des de fa                

més de 30 anys. 
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6. Aquests nous tractaments provoquen molts efectes secundaris? 

Doncs sí, bàsicament sequedat a la pell, ulls, llavis, nas… mialgies, mal            

d'esquena, augment dels triglicèrids en sang, disminució de lipoproteïnes d'alta          

densitat, augment del colesterol en sang, augment de la glucèmia, hematúria i            

proteïnúria. 

7. És necessari cuidar l’alimentació? 

L’obesitat pot afavorir l’acne per l’augment de teixit gras. Per tant és necessari             

cuidar l’alimentació. 

8. Les característiques o qualitats de la pell tenen alguna importància al fet 

de tenir acne? 

Sí, ja que aquelles persones que tinguin la pell més greixosa degut a les              

glàndules sebàcees tindran més possibilitats de tenir acne. 

9. La gent de pell fosca en té la mateixa quantitat o és més reduït? Per què? 

Tant els joves com adults de pell blanca han demostrat tenir acne més sever que               

els de raça negra. 

10. Quin és el sexe que rep més a la consulta? Troba que té alguna cosa a 

veure? 

Les noies, ja que els importa més la seva estètica facial que als nois de la seva                 

edat. 

11. Quina importància/incidència tenen els diferents tipus de bacteris? 

Tenen una gran importància ja que els bacteris del tipus Cutibacterium acnes            

colonitzen les zones on hi ha una incidència major de sèu. 

12. Com definiria la isotretinoïna i quines característiques té que la fan tant 

important quan l’acne està en una gran incidència. 

La isotretinoïna és l'àcid 13- cis retinoic i s’està utilitzant des del 1970-71.             

Inicialment estava indicat per al tractament de l’acne nodular o quístic quan hi ha              

resistència als antibiòtics orals, però posteriorment el seu ús s’ha anat ampliant al             

tractament d’acne més lleu quan també hi ha resistència als antibiòtics. 
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La isotretinoïna actua sobre la glàndula sebàcia, inhibint la maduració de la            

cèl·lula, i reducció del sèu. El C. acnes no pot proliferar i es normalitza la               

queratinització del fol·licle. 

La dosi és de 0,5 a 2,0 mg/Kg i dia 

13. Per què al prendre isotretinoïna empitjora l’acne els primers 2-3 mesos? 

Perquè elimina les lesions presents i també les lesions incipients i ens fa l’efecte 

que s’augmenta. 

14. La bactèria s’ha fet més resistent als antibiòtics orals? 

Sí, ja que és molt sensible als antibiòtics orals i en canvi és molt resistent als                

tòpics. 

15. En què us baseu per receptar un antibiòtic oral o tant sols un              

tractament? 

El més important es observar les cicatrius i depenent quantes n’hi hagi s’haurà 

d’optar per un antibiòtic o un tractament. 

 
Moltes gràcies per respondre les preguntes 
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13. Enquesta  
L’enquesta que vaig realitzar el passat més de juliol-agost va ser realitzada per             

217 persones i em va ajudar a obtindre unes dades informatives molt rellevants en              

relació al que realment sap la gent, tot tenint en compte el sexe i l’edat. 

 

 

 

 

 

Com bé ja sabia, la majoria de persones ha marcat l’opció que havien patit acne               

algun cop a la seva vida, tot i això, el més impactant és que tant sols un 69% ha                   

votat que n’ha patit, quan normalment és un 85%. 

Sobre les franges d’edat que han contestat l’enquesta, un 65% té més de 30 anys;               

un 22% tenen entre 12-18 anys i la resta de 19-30 anys. 
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En proporció, la franja d’edat dels 13-14 anys és superior a la dels 15-20 anys, pel                

fet que tot i poder sumar 2 anys més, tant sols hi ha hagut una diferència de 4                  

vots. Òbviament, és molt normal ja que aquesta edat és la de l’adolescència i com               

bé ja sabem, és l’època on en surt més. 
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Com que la majoria de gent que ho ha votat eren de més de 30 anys, es pot                  

observar que a la seva època ho deixaven córrer i no tenien la més mínima               

intenció d’anar a un dermatòleg, en contra d’ara, que és molt sol·licitat. 

 

Les dues opcions estan equilibrades, per tant a una part de la població de l’estudi               

sí que li va afectar emocionalment patir acne, mentres que a l’altra part no li va                

afectar, entenent que és una malaltia que afecta a pràcticament tothom i que tard              

o d’hora haurà de marxar. 

 

 

Sap què és l’acne?  (se li demana descripció breu) 

Tot i ser una malaltia molt coneguda, poca gent ho sap definir d’una forma              

correcta, si més no, tant sols un 10% dels que ho han votat han respost               

mitjanament bé. 

La majoria respon “grans a la cara” o tant sols “grans”. 

La resposta correcta és: “una malaltia inflamatòria dels fol·licles pilosebacis          

caracteritzada per la formació de barbs, pàpules, pústules, quists, nodes          

inflamatoris, abscessos i cicatrius . 
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Hi ha un 92% de respostes correctes en quant a quina edat apareixen les lesions. 

 

 

 

Sobre l’agent causant de la malaltia, la gran majoria considera que són els             

desajustos hormonals, que si bé és correcta també és degut a la proliferació de              

certs bacteris (resposta que només marca un 38% dels enquestats). 
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Com bé ha respost la gent, a l’estiu és quan més millora l’acne pel propi efecte del                 

sol. Per aquesta raó, molt dermatòlegs decideixen no receptar cap tractament en            

aquesta època. 

 

 

És interessant veure com les pomades són el tractament més conegut o factible             

per a les persones que han votat. En segona posició estan els fàrmacs orals              
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(l’opció correcta), però les pomades no tenen cap mínim efecte en comparació als             

fàrmacs orals, també anomenats antibiòtics, que tenen un efecte antiinflamatori. 

Es recepta depenent del tipus d’acne. Si és un acne lleu, s’utiltza un fàrmac tòpic               

(pomada), però si és més greu es recepta un fàrmac oral. 

 

Justament, aquí ha guanyat l’opció incorrecta. Netejar-se diversos cops la cara al 

dia no ajuda a reduir l’acne, si més no, tan sols ajuda a extreure el greix que 

alimenta als bacteris. Llavors podem afirmar que no ho empitjora però tampoc ho 

millora. 
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Per unanimitat, s’ha respost la resposta correcta. Els microorganismes que són 

uns dels causants de l’acne són les bactèries, pel fet que s’alimenten del sèu, o 

sigui, el nostre greix. 

 

 

 

 

 

L’acne no es pot contagiar, com bé han respost pràcticament totes les persones. 
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Més que tocar les lesions, seria rascar les zones on hi hagi més incidència d’acne. 

Doncs bé, l’opció evident és que et sortiran cicatrius si poc a poc intentes eliminar 

els grans que hi tens. 

 

Perquè és habitual a l'adolescència? 

Sobre un 85% han respost que és habitual a l’adolescència degut als desajustos 

hormonals però la resposta més perfeccionista hauria estat: “ desajustos 

hormonals, genètica, bacteris i estrès”. 
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L’acne és una malaltia que també pot sortir a edats adultes degut a l’estrès que es 

té a aquestes edats. Si en tens a edats adultes, és molt complicat que t’acabi de 

marxar del tot. 

 

 

Com ja m’esperava, pràcticament ningú ho ha escoltat mai. Al cap i a la fi, la 

isotretinoïna s’inclou dins el fàrmac i és qui té el principi actiu. La resposta 
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correcta l’han contestat només un 13,8% dels enquestat i és l’opció taronja, un 

derivat de la vitamina A. 

 

 

El tractament d’isotretinoïna es caracteritza perquè no es pot ingerir alcohol durant 

la medicació. Entre d’altres que no vaig posar, hi ha també la sequedat de la pell o 

un cansament acumulat. 

 
Perquè és una solució eficaç? 

Sobre un 2-3% ho ha respost correctament. La gran majoria de gent ha escrit que 

no ho sabia o no ho havia escoltat mai però aquesta petita minoria ha mencionat 

que regula la producció de greixos gràcies a la derivació de la vitamina A, i 

aquesta és la resposta correcta. 
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El tractament d’isotretinoïna comporta una eliminació de l’acne però no de les            

cicatrius. Possiblement, tot i reduir-se l’acne es segueixen tenint cicatrius però           

llavors tan sols es poden treure amb un tractament d’àcid hialurònic, que està             

caracteritzat per eliminar-les totes. 
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14. Experiència personal 
L’acne és una malaltia que m’ha marcat molt a la meva etapa adolescent, per              

aquesta raó, he decidit fer una part/experiència personal on pugueu conèixer com            

ho he viscut i quins tractaments he anat utilitzant per poder eliminar l’acne. 

 

14.1. Acne als 13-14 anys 
Sobre aquesta edat va ser quan vaig començar a detectar un possible acne             

comedonià, ja que tot i tenir barbs oberts i tancats,          

no hi havia cap element inflamat i tampoc        

semblava que em pogués arribar a deixar cap        

cicatriu. 

 

 

 

 

Fig.61. Acne als 13-14 anys 

 

Vaig anar a la dermatòloga sobre l’edat dels 13 anys i mig i em va receptar unes                 

tovalloletes anomenades Eridosis, caracteritzades per portar l’eritromicina, un        

antibiòtic tòpic. 

 

 

   Fig.62.Tractament d’Eridosis 
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Mig any més tard, al veure que no acabava de fer-me efecte, em va receptar un                

netejador (Cleanance Hydra) i un exfoliante facial. El netejador s’utilitzava per           

netejar-me el greix de la cara, que era aprofitat pels bacteris i l’exfoliante portava              

entre altres coses àcid salicíclic, un altre tipus de medicament tòpic per intentar             

eliminar-me l’acne. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig.63. Tractament de Cleanance Hydra. 
Font Pròpia 

 

Fig.64. Tractament de l’exfoliante 
facial. Font Pròpia 

 

L’últim remei d’aquesta època va ser seguir amb el netejador d’abans però amb la              

innovació de l’epiduo, un tractament caracteritzat per       

portar peròxid de benzoil i que normalment feia molt         

efecte als joves. El peròxid de benzoil comporta una         

sequedat de la pell i també una petita picor, ara bé, té tant             

efecte antibacterià i antiinflamatori que està molt ben        

reconegut dins l’Organització Mundial de la Salut. Tot, i         

això, el meu acne només va anar a pitjor. 

Fig.65.Tractament d’epiduo. 
Font Pròpia 
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14.2. Acne als 15 anys 
El meu acne als 15 anys s’acostava més cap a un pàpul-pustulós que cap a un                

comedonià.  

 

Fig.67. acne als 15 anys 
(esquena). Font Pròpia 

 

Fig.66. acne als 15 anys 
(front). Font Pròpia 
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Després d’haver seguit uns tractaments tòpics, aquests cop em van fer una            

mescla de tractament oral amb un de tòpic. Els tractaments tòpics eren uns             

preparats de farmàcia que es caracteritzaven per portar eritromicina base. La           

innovació va venir amb el tractament oral, el denominat minocin (un antibiòtic que             

porta la minociclina). Em prenia una pastilla al dia d’aquest medicament. 

 

Fig.68. Tractament de minocin. Font Pròpia        Fig.69. Preparats de la farmàcia. Font Pròpia 
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14.3. Acne als 16-17 anys 
Al veure que encara no em reduïa gens l’acne, vaig optar pel tractament més              

potent que es dona, aquell que es troba a l’últim esglaó degut als seus efectes               

secundaris. Cal realitzar múltiples    

anàlisis per veure si te’l pots      

prendre sense cap inconvenient.    

Doncs aquest és el dercutane, que      

porta la isotretinoina. Està    

caracteritzat per tenir un fort poder      

antiinflamatori tot i sofrir alguns     

efectes secundaris com sequedat a     

la pell i als llavis o un petit        

cansament.  

Fig.70. Acne als 16-17 anys. Font Pròpia 

 

Primerament em vaig haver de pesar per saber quina quantitat de miligrams em             

podia prendre al dia d’aquesta pastilla i va ser de 50mg. A l’hora de dinar m’havia                

de prendre una pastilla de 30 mg i a l’hora de sopar una de 20 mg. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.71. Tractament del dercutane. Font Pròpia 
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Per alegria meva, l’acne em va marxar als pocs mesos. 

 

Fig.72. Seqüències de la cara en acabar el tractament. Fonts Pròpies 

 

 

L’últim pas que vaig fer, ja com a més optatiu, va ser una visita a un centre estètic                  

per intentar eliminar les cicatrius. Ho van fer gràcies a una teràpia que portava              

àcid hialurònic, amb la qual m’instauraven col·lagen per poder tapar les cicatrius            

que quedaven de l’acne. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.73. Teràpia per eliminar les cicatrius al centre estètic. Font Pròpia 
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Ha quedat bastant evidenciat que els tractaments més eficients són els que porten             

la isotretinoïna. Els primers que em van receptar contenien uns antibiòtics tòpics            

com l’eritromicina o el peròxid de benzoil, els qual no van acabar de fer-me un               

gran efecte. Ho trobem interrelacionat amb la pràctica que vaig fer al CESAC.             

Vam observar que l’eritromicina no li era gens sensible a l’Staphylococcus, ja que             

l’halo era de 0 mm. D’aquesta manera, es pot afirmar que l’eritromicina no acaba              

de ser del tot eficient, tenint en compte les fonts que vam extreure. Aquí es troba                

la gran diferència entre els tractaments tòpics i els orals. Les puntuacions fan             

referència a la situació que li pertocava a cadascuna, ja que per aconseguir             

alliberar-me de l’acne vaig haver d’abandonar els tractaments tòpics. Aquests          

tractaments solen anar molt bé a les persones que tenen un acne molt fluix, el               

qual amb algunes cremes es podrà eliminar. Ara bé, en cas que tinguin un acne               

sever, pràcticament l’única manera d’aconseguir-ho és amb l’ajut dels tractaments          

orals, que a mi personalment, m’ha anat perfecte. 
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15. Conclusions 
Després d’haver acabat aquest treball de recerca puc dir que em sento molt             

orgullós per haver corroborat tots aquells dubtes que tenia i per haver après una              

mica més d’aquest tema tant ocasional. També he de dir, que les facilitats a l’hora               

de l’experimentació d’una persona de segon de batxiller no són les mateixes que             

les d’un especialitzat, llavors al tenir menys recursos possiblement no ens           

hauríem de focalitzar del tot en les conclusions obteses. 

Quan el vaig començar, em vaig plantejar alguns objectius més aviat teòrics, com             

ara conèixer l’estructura de la pell, les causes que provoquen l’acne o formes             

d’aturar-lo. Conèixer l’estructura de la pell m’ha ajudat a descobrir perquè l’acne            

sol aparèixer en pells greixoses, degut al sèu que tenim. El que de debò no sabia,                

era que l’existència dels bacteris jugaven un paper fonamental en l’empitjorament           

d’aquest. Tant el Cutibacterium acnes com l’Staphyloccocus epidermis s’alimenten         

a base de sèu i provoquen una expansió encara més gran de l’acne. 

Aquest treball m’ha ajudat a desenvolupar-me com a persona també, demanant           

ajuda, preguntant dubtes i també, anant a un centre anomenat CESAC per poder             

sembrar bacteris i realitzar un antibiograma. He pogut descobrir que l’antibiòtic           

que més efecte li causa als bacteris és el Trimetoprim sulfametoxazol i que fins i               

tot mostren una certa sensibilitat davant l’arbre de te. Llavors, podem intuir que             

realitzant un remei natural amb arbre de té podem minimitzar l’acne.  

Resulta interessant quan jo, personalment, prenia alguns tractaments amb         

l’eritromicina, i després de realitzar aquest treball he pogut comprendre que no li             

és gens sensible a la bactèria. Tot i això, com he comentat anteriorment, no tenim               

les mostres necessàries per arribar a aquesta conclusió del tot, ja que jo tan sols               

n’he pogut realitzar gràcies a la predisposició del meu germà. 

L’entrevista als dos dermatòlegs m’ha ajudat a reafirmar alguns coneixements que           

ja tenia prou adquirits i també a saber-ne de nous. Entre aquests, està la relació               

entre la llet sencera de vaca i la producció de glàndules sebàcees de la pell, així                
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com el diagnòstic que fan per a receptar un tractament o un antibiòtic oral, que es                

recepta depenent de les cicatrius que tinguis. Els tractaments tòpics ajuden a que             

l’acne no empitjori però degut a la resistencia creada a nivell tòpic, moltes             

vegades la malaltia no acaba de curar-se fins a passar al tractament per via oral.               

Per això, els tractaments orals (especialment la isotretinoïna), es solen receptar           

en últim lloc i també són els que finalment acaben eliminant l’acne, ja que tenen               

un efecte més potent. 

M’agradaria concloure focalitzant-me amb l’actualitat d’aquesta malaltia. Si bé         

coneixia que afectava a un 85% de les persones, l’enquesta també ho demostra,             

pareix que no s’acabi d’estudiar del tot. És una malaltia que no causa desfetes              

entre les persones, i que tard o d’hora acaba marxant. Per aquesta mateixa raó, la               

sanitat no acaba de treballar en aquest aspecte buscant unes cures per intentar             

remediar-ho i en canvi, procura enfocar-se més en altres malalties més terminals. 

La millor medicina és aquella que pot prevenir la malaltia. En relació a l’acne, no               

es pot prevenir ja que forma part d’una etapa de la vida i l’únic que es pot fer es                   

passar-la amb la millor actitud possible. 
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16. Glossari 
Aquest apartat el destinaré a definir diferents termes que s’han anat trobant al             

llarg del treball: 

DHT: Dihidro testosterona (DHT) de nom complet: 5α-Dihydrotestosterona,       

abreujat com 5α-DHT o androstanolona segons la INN. És un androgen, metabòlit            

biològic actiu de l'hormona testosterona, sintetitzada principalment en la pròstata,          

testicles, fol·licles pilosos i càpsules suprarenals per la enzim 5α-reductasa.          

Aquest enzim redueix el doble enllaç 4,5 de l'hormona testosterona. 

IGF-1: El factor de creixement insulínic tipus 1, també conegut com           

somatomedina C, o IGF1 (de l'anglès: insulin-like growth factor-1) és una proteïna            

que en humans és codificada pel gen IGF1. És una hormona similar en estructura              

molecular a la insulina. Juga un paper important en el creixement infantil (els             

majors nivells es produeixen en la pubertat, els menors en la infància i la vellesa),               

i en l'adult continua tenint efectes anabolitzants. 

AKT: Grup d'enzims que participen en diversos processos relacionats amb el           

creixement i la supervivència cel·lular. Els enzims d'Akt ajuden a transferir els            

senyals a l'interior de les cèl·lules. L'enzim d'Akt és un tipus de proteïna             

serina-treonina cinasa. També es diu proteïna cinasa B. 

El TSC1: funciona com a co-xaperona que inhibeix l’activitat ATPasa de la            

chaperona Hsp90 (proteïna de xoc tèrmic-90) i desaccelera el seu cicle de            

xaperona. 

Les proteïnes xaperones són un conjunt de proteïnes presents en totes les            

cèl·lules, la funció és la d'ajudar al plegament d'altres proteïnes acabades de            

formar en la síntesi de proteïnes. Moltes d'aquestes proteïnes acabades de formar            

són proteïnes de xoc tèrmic. 

FoxO1: És un factor de transcripció que exerceix funcions importants en la            

regulació de la gluconeogènesi i la glicogenòlisi mitjançant la senyalització          

101  



Acne: un problema global    

d’insulina, i també és fonamental per a la decisió d’un preadipòcit de            

comprometre’s amb l’adipogènesi.  

Aerobi: facilitat de créixer tant sols amb presència d’oxigen 

Anaerobi: viure sense la presència d’oxigen. 

Bacteri aerotolerant: bacteris que encara que poden créixer en presència          

d'oxigen, no poden utilitzar-lo, i obtenen energia exclusivament per fermentació. 
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18. ANNEX 

1. Informe dels resultats al CESAC  
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2. Instruccions del BBL Crystal 
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3.  Fragments d’articles consultats en anglès de bases de dades d’accés 

exclusiu a professionals sanitaris. 
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