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Resum general del treball presentat 

El projecte a exposar en les properes pàgines té com a objectiu aproximar-se a 

l’àmbit de la Microbiologia, per a molts desconegut i inèdit. Per fer-ho, haurem 

de treballar amb mostres fecals de conill salvatge i analitzar la seva composició 

biològica. Això ens permetrà, d’alguna manera, concebre la microbiota 

intestinal d’aquests petits lepòrids. 

El TdR en qüestió contindrà una primera fase documentativa on es tractarà (1) 

la història d’aquesta branca científica, (2) la importància que té la flora 

intestinal, (3) el conill de camp i la seva microflora i (4) el gen universal amb 

què treballarem a la fase pràctica. 

Pel que fa a aquesta última, es farà un ampli recorregut que iniciarà amb les 

tècniques de cultiu tradicional (sembra en plaques Petri, observació a la lupa 

binocular i al microscopi, etc.) i que finalitzarà amb l’estudi molecular dels 

morfotips cultivats (amb la tècnica de la PCR), la seqüenciació del corresponent 

material genètic i l’obtenció d’agrupacions morfològiques (tant a nivell colonial 

com a nivell cel·lular i filogenètic). 

Els Resultats seran força contundents i ajudaran en l’argumentació de la 

hipòtesi plantejada. Per una banda, tindrem els resultats de cultiu (que 

inclouran fotografies de les plaques i de les colònies bacterianes, el recull de 

qualitats fenotípiques, taules de recomptes i un clúster colonial dut a terme amb 

eines bioinformàtiques); per altra banda, els resultats d’observació constituiran 

la segona etapa d’aquesta fase (fotografies dels frotis cel·lulars, un segon recull 

de qualitats fenotípiques i un altre clúster, ara a nivell cel·lular). Per acabar, les 

seqüències rebudes serviran per establir un arbre filogenètic així com per 

determinar la taxonomia dels gèneres obtinguts.  

Un cop finalitzat l’estudi, podrem concloure que l’anàlisi molecular ens permet 

una resolució molt més elevada del gèneres bacterians, ja que les 

metodologies tradicionals (cultiu i observació) esdevenen ineficaces per una 

manca de discriminació. Com és evident, també repassarem els objectius 

plantejats i comprovarem si aquests s’han acabat duent a terme. 
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1. Introducció 

El projecte d’enguany funciona com a incentiu per acabar de polir les meves  

tendències educatives, principalment universitàries, i guiar-me així en la difícil 

elecció que m’espera d’aquí a uns mesos. Com a conseqüència, el treball no 

pot ser extremadament difícil d’abastar, ja que aquest fet només comportaria 

més confusió, però sí que ha de plantejar-me una visió bastant àmplia de la 

branca científica que vulgui tractar.  

Per poder comprendre millor els meus interessos acadèmics, estructuraré un 

brainstorming (o pluja d’idees) que em mostrarà quina podria ser la temàtica 

ideal a treballar durant els mesos següents. Ara bé, hem de tenir en compte 

que els temes proposats han de donar peu a un projecte accessible a les 

meves qualitats com a estudiant. 

1.1 Brainstorming i Worrywillie per escollir la temàtica 

Abans de continuar, cal que expliqui amb profunditat què és això del 

brainstorming i el Worrywillie. Com el seu nom indica, el brainstorming no és 

més que un llistat de possibles idees les quals podrien ser escollides com a 

tema de fons del treball. En canvi, el Worrywillie és una taula que confronta les 

diferents alternatives proposades en el brainstorming i t’obliga a escollir 

(sempre a criteri de cada autor) una d’entre dues possibilitats (veure Taula 1). 

Moltes vegades escollim per gustos, per accessibilitat a la temàtica o pels 

coneixements que tenim sobre aquesta. Tot això es rumia sempre que ens hem 

de decantar per l’alternativa més adient. Deixant clar aquests punts, fem ús ja 

de les eines de treball.  

BRAINSTORMING 

1. Algoritmes (Matemàtiques) 

2. Astronomia (Física) 

3. Estadística (Matemàtiques)      

4. Enllaços químics (Química) 

5. Microbiologia (Biologia) 

6. Sistema immunològic (Biologia) 

7. Anatomia i metabolismes (Biologia) 

8. Reaccions químiques (Química) 

Aquestes van ser 

algunes de les 

propostes que vaig 

tenir en compte a 

l’hora d’omplir el 

formulari que es 

trobava al dossier 

d’orientació del TdR, 

presentat un cop vam 

tornar de vacances de 

Setmana Santa. 
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       Taula 1. Worrywillie per escollir la temàtica 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 - - - - - - - - 

2 1 - - - - - - - 

3 1 3 - - - - - - 

4 4 2 4 - - - - - 

5 5 5 5 5 - - - - 

6 6 2 6 4 5 - - - 

7 1 7 7 4 5 6 - - 

8 8 8 3 8 5 6 7 - 

TOTAL 3 2 2 4 7 4 3 3 

 

Els números de les cel·les verdes corresponen a les alternatives del 

brainstorming i les cel·les blaves indiquen l’alternativa guanyadora. Les cel·les 

amb guió es representen així ja que són “enfrontaments” repetits a la taula. Les 

grogues indiquen el recompte de cadascuna de les alternatives. En cas que hi 

haguessin dues (o més) alternatives guanyadores (empat), la decisió es 

resoldria amb altres mètodes. 

Gràcies a aquestes dues tècniques de treball puc afirmar que la temàtica que 

més s’ajusta al meu criteri és la Microbiologia (alternativa 5). És una ciència 

considerablement destacada i una de les més interessants per a mi. Sobre 

quins aspectes he centrat la meva elecció? Doncs bé, majoritàriament m’he 

decantat així pels coneixements que adquirit en els últims anys (ja siguin 

escolars o bé per lectures i/o documentals que jo mateix he llegit o visualitzat), 

per l’atracció que suposa un àmbit com aquest i per la quantitat d’aspectes 

diferents que em permet tastar.  

Encara que no solem donar importància a allò que no podem veure, hem de ser 

conscients que els microorganismes existeixen, influeixen en el nostre sistema 

biològic i conviuen amb nosaltres de manera constant. Cada cop més 

sorgeixen noves disciplines, branques i vessants relacionades amb aquest 

camp d’estudi tan extens i alhora sorprenent. Per aquesta raó, i per les coses 

que puc aprendre des d’una perspectiva més diferent a la habitual, crec que 

centrar-me en aquesta temàtica pot ser de gran utilitat amb la finalitat de 

presentar un treball complet i singular.  
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Cal tenir en compte que el tema escollit marcarà definitivament la direcció del 

treball de recerca. És per això que aquests passos inicials no es poden prendre 

a la lleugera, ja que segons quina decisió s’hagi pres impossibilita fer 

determinades accions o explorar altres àmbits. Deixant clar el tema del treball, 

cal primer cercar els recursos per posar-lo en pràctica i posteriorment incidir en 

els objectius a assolir. 

1.2 Contacte amb el CEAB-CSIC 

És evident que un treball d’aquesta mena no pot dur-se a terme en un institut o 

en una escola, bàsicament degut a la complexitat que presenta i a la quantitat 

de material específic que es necessita per enfrontar-lo. No m’ho podien 

subvencionar, així que vaig haver de cercar altres formes d’estudi. 

Tot començant les festes de Setmana Santa aconsegueixo contactar amb el 

cap directiu del CEAB (Centre d’Estudis Avançats de Blanes), un centre privat 

d’investigació científica que pertany al CSIC (Consell Superior d’Investigacions 

Científiques). Allà se’m comenta que podrien acollir-me com a estudiant a les 

seves instal·lacions, sempre i quan el projecte que em presentin pugui adaptar-

se a les meves qualitats científiques.  

El projecte que tenen en ment exposar-me té un fort component d’Ecologia, 

Genètica, Biologia molecular, Bioinformàtica i Microbiologia, el qual engloba la 

resta com a marc comú. Consistiria a analitzar la microbiota de conills de camp, 

tot passant per la preparació de les plaques de cultiu, l’anàlisi morfològica del 

que hagi crescut i el seu posterior estudi molecular (amplificació de DNA), 

incloent la seqüenciació. En resum, seria fer un recorregut pels diferents 

processos que viuen de forma diària la majoria de microbiòlegs provant a la par 

les tècniques més innovadores i d’última generació. 

Des d’un primer moment les expectatives requerides esdevenen altes, 

evidentment, fins i tot més altes del que creia però gràcies a les recomanacions 

de diversos professors del Departament de Ciències i al meu historial acadèmic 

vaig poder demostrar que seria capaç d’afrontar un treball tan important tenint 

en compte la meva falta d’experiència en un laboratori. 

La planificació inicial de l’estada es posposaria fins a l’estiu, un cop hagi 

finalitzat el curs escolar. Però això no significa pas una aturada de 3 mesos. Tot 
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el contrari! Durant aquest temps dedicaré molta estona a documentar-me i a 

informar-me sobre el tema.  

1.3 Objectius del treball 

En aquests moments del treball ja tenim clar dues coses: la primera és la 

temàtica. D’acord amb el que el nostre subconscient ha deixat reflectit en el 

Worrywillie podem afirmar i reafirmar que el treball es centrarà en 

Microbiologia, un camp extens de la Biologia que es dedica a l’estudi dels 

diversos microorganismes existents. Per altra banda, també sabem com 

podrem desenvolupar un projecte d’aquesta mena, i és gràcies al CEAB. Ells 

em proporcionaran un lloc de treball, material i els coneixements necessaris per 

iniciar aquesta petita tesi. Dos punts clau indispensables per a l’arrencada 

d’aquí a uns mesos. 

Un cop organitzats aquests passos previs, puc marcar-me una sèrie d’objectius 

o fites a complir. Quan arribi al final del treball avaluaré si he estat capaç 

d’autosuperar-me o si per contra no he acabat d’assolir les expectatives que jo 

mateix m’he proposat: 

 En primer lloc, assolir tots els coneixements pràctics i teòrics que els 

doctors m’ensenyin. Diria jo que és fonamental pel meu futur. 

 Comprendre la dificultat del treball de laboratori malgrat les tècniques 

siguin correctes. Pel que em comenten, de vegades els resultats no són 

els previsibles però no per això s’ha de llençar la tovallola. 

 Saber desenvolupar una bona recerca bibliogràfica amb la intenció de 

documentar-me tot el necessari per iniciar les pràctiques amb alguns 

coneixements previs. 

 Conèixer les tècniques de laboratori usuals i fer-ne ús d’aquestes. 

 Aprendre a interpretar els resultats, provinguin tant de processos 

tècnics-experimentals, d’imatges o de dades de caire bioinformàtic. 

 Adaptar-me als protocols del laboratori de biologia molecular, conèixer 

els processos i tenir cura dels aparells. Malgrat això sembla ensenyar-se 

a les assignatures de Física, Química i Biologia, el material del CEAB és 

un tant diferent al que trobem a classe. 

 Establir un primer contacte amb aquest àmbit acadèmic. 
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L'anàlisi molecular ens permet una resolució més elevada en 

la descripció de la diversitat microbiana d'una mostra (en 

aquest cas del microbioma de conills). 

 Arribar a uns resultats concloents com per discutir la hipòtesi plantejada 

en aquest treball. 

1.4 Hipòtesi de partida 

L’objectiu d’aquest subapartat resideix en la capacitat d’establir una hipòtesi 

que es trobi al nivell de les meves aptituds com a investigador. És cert que hi 

ha infinites qüestions a resoldre, temptadores i interessants, però no totes són 

accessibles al meu nivell d’aprenentatge.  

Si fem un ‘overview’ del projecte ens adonem que la hipòtesi hauria d’englobar 

tant l’anàlisi clàssica (els cultius, la visualització de les mostres biològiques...) 

com l’anàlisi moderna de la Next-Gen (seqüenciació, eines bioinformàtiques...). 

Seria ideal, llavors, tractar aquesta suposició:  

 

 

 

Ja tenim una hipòtesi vàlida, la qual, tot s’ha de dir, s’ha anat refinant amb 

l’experiència. Serà necessari passar per tots els protocols i mètodes de treball a 

fi d’assolir una resolució objectiva i argumentada. 
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2. Obtenció d’informació sobre l’àmbit microbiològic 

Aquest segon gran bloc em permetrà recopilar tota la informació necessària per 

iniciar el treball de laboratori amb certa avantatja. No cal comentar que totes les 

dades recollides desenvoluparan un paper protagonista en algun punt del 

projecte, per la qual cosa la informació ha de ser concreta i de fàcil comprensió. 

Però alerta! Això no implica disposar d’informació breu i efímera: ocuparà el 

que hagi d’ocupar. Alguns dels punts a tractar són molt específics i, per tant, no 

es poden detallar en poques paraules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAR EL TEMA  

Per a… 

OBTENIR INFORMACIÓ 

SOBRE LA 

MICROBIOLOGIA 

HISTÒRIA DE LA 

MICROBIOLOGIA 

REVOLUCIÓ DE 

LA GUT 

MICROBIOTA 

MICROBIOTA 

DE CONILLS 

EL GEN 16S 

MINDMAP DELS APARTATS (només al PPT) 

Il·lustració 1. MindMap de la Documentació 

CONEIXEMENTS 

BÀSICS 

ADQUIRITS! 
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Com es pot apreciar en l’esquema de la pàgina anterior (veure Il·lustració 1), 

tinc previst abordar 4 punts determinats, amb la finalitat d’acabar començant la 

part pràctica amb els coneixements idonis: 

 Primer m’informaré de quelcom bàsic en qualsevol treball de 

Microbiologia: la seva història, els orígens, autors cèlebres, evolució 

d’aquesta ciència... 

 Seguidament estudiaré la microbiota intestinal o ‘Gut microbiota’ (de la 

qual en parlarem més endavant), la seva composició i comentaré, 

només breument, la revolució que ha suposat estudiar les seves 

aplicacions en immunitat, obesitat, malalties, etc. 

 També cercaré informació sobre els conills de camp i la seva flora 

intestinal (ja que són els animals dels quals estudiaré la microbiota 

durant la part pràctica al CEAB). 

 Finalment inclouré alguns fragments relacionats amb el gen 16S, el qual 

ens servirà com a marcador taxonòmic i rellotge evolutiu per amplificar el 

DNA de les colònies que acabin creixent a les plaques. 

Un cop es realitzi el PowerPoint, per tal d’esquematitzar la informació 

obtinguda, crearé MindMaps amb les idees generals de cadascun dels 

apartats. 

 

2.1 Història de la Microbiologia 

2.1.1 Introducció 

Possiblement un dels apartats més didàctics d’aquesta Documentació sigui la 

història de la branca experimental que pretenc encarar. Tot i que la 

Microbiologia és considerada una ciència relativament nova respecte les seves 

homòlogues (es va iniciar fa poc més de 3 segles), aquest fet no ha impedit que 

es posicioni com una de les més destacades (degut a la influència que ha tingut 

sobre altres disciplines com la bioquímica, la genètica o la medicina).  

La paraula Microbiologia procedeix etimològicament dels mots grecs mikros 

(petit), bios (vida) i logos (ciència), que en conjunt signifiquen “estudi de la vida 
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microscòpica”. És a dir, pretén 

analitzar les variades formes de 

vida que el poder resolutiu de l’ull 

humà no pot captar a simple vista.  

Però, què són els 

microorganismes? Doncs bé, els 

microorganismes (també coneguts 

popularment com ‘microbis’) són aquells éssers vius que són massa petits com 

per ser observats de forma individual (perquè quan es forma una colònia 

bacteriana sí que es pot apreciar una massa cel·lular) (veure Il·lustració 2). Cal 

remarcar que aquests organismes poden ser unicel·lulars o pluricel·lulars 

(malgrat que els primers són més abundants) i no disposen de diferenciació de 

teixits. 

L’ínfima mida d’aquests espècimens va provocar una aparició tardana 

d’aquesta branca biològica, però sabem que els microorganismes han estat 

presents al planeta Terra des de temps immemorables. Això sí, s’ha de dir que 

l’existència dels microbis fou desconeguda per als científics fins a la creació del 

primer microscopi òptic, allà pel s. XVII. Abans d’aquest fet, milers de persones 

morien per epidèmies les causes de les quals eren absolutament 

desconegudes, destacant alhora l’absència de vacunes i antibiòtics.  

Tenim la tendència d’associar aquestes petites espècies a malalties infeccioses 

o a la descomposició dels aliments, però la gent mai es para a pensar que 

convivim les 24 hores del dia amb milers de microorganismes beneficiosos, no 

només per a la nostra salut, sinó pel manteniment del medi ambient mateix.  

En les properes pàgines ampliarem a fons el concepte de la Microbiologia i la 

seva evolució al llarg de les dècades incidint, com no, en els autors cèlebres 

més destacats i en els descobriments que permeteren avançar en el 

desenvolupament d’aquesta ciència. Però abans m’agradaria detenir-me per 

parlar sobre altres coneixements que cal tenir en ment quan ens referim als 

microbis. 

 

 

Il·lustració 2. Placa Petri cultivada (font: Internet) 
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2.1.2 Nomenclatura dels microorganismes 

Tot i que no és del tot essencial saber-ho en aquests moments, conèixer com 

funciona la nomenclatura tradicional dels microbis em permetrà poder fer 

referència a alguns d’ells sense haver de recórrer a la pregunta ‘per què 

s’anomenen així?’ 

El sistema de classificació que s’usa avui dia va ser fixat per Carolus Linnaeus 

l’any 1735. Les espècies sempre s’anomenen en llatí perquè tradicionalment 

els erudits parlaven aquella llengua. La nomenclatura científica assigna sempre 

dos mots: el primer representa el gènere i s’anota en majúscula, i el segon 

representa el nom de l’espècie (epítet específic), escrit en minúscula. Ambdues 

paraules solen escriure’s en cursiva. Afegir també que quan s’ha referit a una 

espècie i s’ha de tornar a citar posteriorment en el mateix treball, el gènere pot 

escurçar-se escrivint només la lletra inicial seguida d’un punt (veure Taula 2). 

Taula 2. Nomenclatura científica d'algunes espècies (font: Internet) 

Nom vulgar Nom científic 

Gat domèstic Felis catus 

Microorganisme de la tuberculosi Mycobacterium tuberculosis 

Home modern Homo sapiens 

 

2.1.3 Tipus de microorganismes 

La paraula ‘microorganisme’ engloba agrupacions amb diferents organitzacions 

cel·lulars: procariotes i eucariotes. 

a) Procariotes 

 Bacteris: són microorganismes dotats d’una sola cèl·lula i són bastant 

simples. Es troben mancats d’un nucli que englobi el seu material 

genètic, i per aquesta raó reben el nom de procariotes (de les paraules 

gregues que indiquen ‘abans de tenir nucli’). Els procariotes engloben 

els propis bacteris i les Archaea, de les quals en parlarem més 

endavant. 

Tenen formes diverses i les cèl·lules aïllades solen formar agrupacions 

molt característiques. 
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Disposen de parets cel·lulars, però a diferència de les plantes o les 

algues aquestes són sintetitzades mitjançant peptidoglicans (i no 

cel·lulosa com és habitual).  

Es divideixen per bipartició o divisió primària, concretament per 

estrangulació cel·lular. Poden nodrir-se de substàncies químiques 

orgàniques i alguns poden dur a terme la fotosíntesi. 

 Archaea: tenen qualitats similars als bacteris, però es diferencien en el 

fet que les seves parets cel·lulars no es formen a partir de 

peptidoglicans. No causen malalties en humans, que es sàpiga. 

Normalment es troben en àmbits extrems i es classifiquen en tres 

subgrups: 

o Metanògens: produeixen metà a causa de la respiració cel·lular. 

o Halòfils extrems: viuen en ambients extremadament salins. 

o Termòfils extrems: es troben en aigües càlides i llocs sulfurosos. 

 

b) Eucariotes 

 Fongs microscòpics (llevats i floridures): aquests són 

microorganismes eucariotes, ja que sí posseeixen una cobertura o 

membrana nuclear que separa el material genètic de la resta de la 

cèl·lula. Aquests organismes poden esdevenir unicel·lulars o 

pluricel·lulars i tenen la paret cel·lular composada de quitina. A 

diferència de les plantes no poden desenvolupar la fotosíntesi i tenen 

l’habilitat de reproduir-se tant sexualment com asexualment.  

Els fongs unicel·lulars més coneguts són els llevats (de forma oval i de 

major superfície que un bacteri) i les floridures (també conegudes com a 

fongs filamentosos). Aquests últims poden formar una massa visible 

anomenada miceli composada per filaments llargs que reben el nom 

d’hifes, les quals es ramifiquen. 

 

Protists 

 Protozous: també són microorganismes eucariotes unicel·lulars que 

tenen la capacitat de desplaçar-se fent ús d’undulipodis o bé de 

pseudopodis (‘peus falsos’), com les amebes. Presenten una infinitat de 
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formes variades i poden viure com a entitats lliures (en la natura) o bé 

com a paràsits. Es poden reproduir tant sexualment com asexualment.  

 

 Algues: són organismes eucariotes fotosintètics de reproducció sexual i 

asexual. En Microbiologia s’analitzen aquelles que són unicel·lulars. 

Tenen parets cel·lulars de cel·lulosa i duen a terme  una funció d’equilibri 

en l’ambient (per ser fotosintetitzadores).  

 

c) Altres microorganismes 

 Virus: són la forma més simple de vida autònoma i són tan 

extremadament petits que només són apreciables en microscopis 

electrònics. Podríem considerar-los una forma de vida acel·lular, ja que 

no tenen un citoplasma amb un seguit d’enzims que duguin a terme un 

metabolisme. Sols no poden sobreviure, i per reproduir-se els cal envair 

una cèl·lula viva. Per això es consideren paràsits. 

La partícula vírica és molt simple. Es troba formada per un ‘core’ o 

centre que conté un sol tipus de material genètic (o bé DNA o RNA), que 

no és més que una càpsula revestida d’una capa proteica.  

 

 Paràsits animals pluricel·lulars: tot i que no solen esmentar-se perquè 

no poden considerar-se microorganismes estrictes, també cal tenir-los 

en compte degut a la seva importància clínica. 

Els principals grups de cucs o helmints són els aplanats (cestodes i 

trematodes) i els rodons (els nematodes). S’inclouen en el grup de 

microorganismes perquè moltes vegades es requereixen tècniques 

pròpies de microbis per poder analitzar-los. (Veure Il·lustració 3 per ex.) 
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Il·lustració 3. Exemples de microorganismes: a) Bacillus megaterium; b) Múcor; c) Alga de llac Vòlvox; 
d) Ameba;  e) Virus VIH;  f) Cestode Hymenolepis diminuta. (Font: Internet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Organització cel·lular dels organismes 

Abans de la descoberta dels microbis, tota entitat viva s’agrupava o bé a la 

branca animal o bé a la branca vegetal. Un cop es van observar els primers 

microorganismes durant el s. XVII els biòlegs van haver de cercar noves formes 

d’agrupació, ja que aquests petits individus compartien trets significatius i 

diferents de la resta d’éssers vius. 

L’any 1978, Carl Woese creà un sistema de classificació basat en l’organització 

cel·lular dels organismes vius, l’anomenat arbre filogenètic de la vida, creant 

així 3 dominis: 

 Bacteria: organismes amb parets cel·lulars de peptidoglicans. 

 Archaea: organismes amb parets cel·lulars que no disposen de 

peptidoglicans i són, a més a més, extremòfils. 

 Eukarya, que inclou: 

o Protistes: protozous, algues i formes ameboides. 
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o Fungi: llevats, floridures pluricel·lulars i bolets. 

o Vegetals: molses, falgueres, coníferes i plantes amb flor. 

o Animals: esponges, paràsits, insectes i vertebrats. 

 

2.1.5 Cronologia de successos en Microbiologia 

Amb tots aquests punts aclarits, ara sí, establiré els apartats que seccionarà 

aquesta cronologia d’esdeveniments. Gràcies a la documentació necessària 

que he pres de llibres i webs, ara sé que la història de la Microbiologia es forma 

al voltant de 4 etapes (Collard, 1976): 

1. El primer període, completament quimèric, que abasta des de l’antiguitat 

fins als primers microscopistes. 

2. Un segon període que comprèn des del descobriment dels primers 

microorganismes (animàlculs) per part d’Antoine van Leeuwenhoek l’any 

1675 fins a mitjan del s. XIX. 

3. El tercer període, encapçalat per figures com Koch i Pasteur, es centra 

en el cultiu de microorganismes. Les fites aconseguides demostraven 

que la Microbiologia ja era una ciència amb fonaments. 

4. Un quart i últim període que arriba fins als nostres dies. Ara els 

microorganismes s’estudien en la seva totalitat (fisiologia, genètica, 

metabolismes...), permetent el sorgiment de branques més 

especialitzades com la Virologia o la Immunologia.  

2.1.5.1 Etapa especulativa (des de l’antiguitat fins 1675) 

Tot i que el descobriment dels microorganismes va haver d’esperar fins al s. 

XVII, la humanitat ja havia tractat de manera indirecta amb una gran quantitat 

de microbis, tant beneficiosos com nocius. 

Diversos testimonis de l’Antiga Grècia i Roma asseguren haver-se trobat amb 

“gèrmens invisibles” causants de dolències infeccioses i “llavors provocants de 

malalties“ (Lucreci, s.d.). És clar, aquestes eren algunes de les explicacions 

surrealistes que donaven en aquella època, denotant una falta de saber.  

Durant el Renaixement, Girolamo Frascatoro (1546) va publicar un llibre en el 

qual explicava que les malalties contagioses es devien a “gèrmens vius” que 

passaven d’una persona a una altra (com la sífilis, una malaltia en què estava 
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clar que es requeria el contacte per transmetre-la). Aquesta explicació donava 

a entendre una possible renúncia a l’origen sobrenatural i misteriós de les 

malalties, tot i que el fet de “traspassar-se d’un cos a un altre” seguia essent 

refutat per la major part de la població mundial. 

2.1.5.2 Etapa de les observacions (de 1675 a mitjan segle XIX) 

Els primers coneixements sobre la cèl·lula (no dels microorganismes) daten de 

l’any 1665, quan Robert Hooke donà a conèixer els resultats de les seves 

investigacions en teixit suberitzat (suro). Va descriure que, quan mirava aquest 

teixit mitjançant un microscopi construït amb un joc de lents, observava petites 

cel·les semblant a les d’un rusc d’abelles. Va determinar que es tractava de les 

unitats més petites dotades de vida, i les va anomenar cèl·lules. El seu 

descobriment marcaria l’inici de la coneguda teoria cel·lular, la qual s’aniria 

ampliant amb el pas del temps.  

Si bé Hooke va poder observar les primeres cèl·lules (o si més no les seves 

restes), no disposava de les tècniques que l’haurien permès observar els 

microbis (tot i que l’any 1667 sí que observaria els fongs filamentosos). 

Un contemporani de Robert Hooke, l’holandès van Leeuwenhoek, va 

perfeccionar aquestes lents òptiques creant així un microscopi que li permetria 

observar per primera vegada microorganismes vius, allà per l’any 1675 (veure 

Il·lustració 4). Entre aquests hi havia protozous i rotífers (que van rebre el nom 

d’animàlculs), llevats, espermatozoides, etc. Això li va permetre guanyar 

reputació entre la comunitat científica. Malgrat això, Constantijn Huygens és qui 

s’emporta la primera referència microscòpica, datada de l’any 1621 (tot i que no 

va ser capaç de fer descobriments notables). 

Antoine van Leeuwenhoek descobriria poc a poc la immensitat de 

microorganismes a tot arreu. Qualsevol mostra que disposés al microscopi 

(que, per cert, arribava als 200 augments) permetia al microscopista 

neerlandès observar organismes de formes i característiques sorprenents. Com 

a conseqüència, van Leeuwenhoek seria cridat per la Royal Society de Londres 

amb la finalitat d’explicar les seves curioses observacions durant els anys 

següents. 
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Il·lustració 4. Figura a) Microscopi de Leeuwenhoek [A. Cargol principal per apreciar l’objecte examinat; B. Cos del 
microscopi; C. Platina per moure l’objecte; D.  Lent],  b) Esquema del microscopi de Hooke, c) Formes cel·lulars 
apreciades per Leeuwenhoek. (Font: Internet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Després del descobriment dels microorganismes gràcies a Leeuwenhoek, la 

comunitat científica de l’època guanyaria interès per descobrir l’origen 

d’aquests éssers diminuts. Fins a mitjan del s. XIX, molts científics, erudits, 

filòsofs i il·lustrats van assegurar que la major part de les espècies (per no dir 

totes) s’originaven a partir de la matèria inerta o bé de la matèria orgànica en 

descomposició. Van denominar aquest procés generació espontània o 

abiogènesi. Alguns autors que donaven suport a aquesta teoria foren Aristòtil, 

Descartes, Pouchet i Jean Baptiste-Pierre Antoine de Monet, cavaller de 

Lamarck. 

Per altra banda, tenim a aquells autors que consideraven que les cèl·lules, 

simples o complexes, havien de provenir sempre d’una cèl·lula anterior (la vida 

prové de la vida). Era l’anomenada teoria de la biogènesi, i va sorgir l’any 1858 

amb Rudolf Virchow. Alguns dels autors que confiaven en aquest succés eren 

Franz Schulze o Theodor Schwann, entre d’altres. Tot i que els experiments 

que demostraven aquesta teoria eren relativament fàcils, es va trigar més de 

100 anys en “desmuntar” la generació espontània i permetre així el 

desenvolupament de la Microbiologia com a ciència.  

2.1.5.2.1 Redi, un oponent ferm de la generació espontània 

El primer científic que es va qüestionar la generació espontània fou Francesco 

Redi: l’any 1668 (fins i tot abans del descobriment dels microorganismes per 
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Il·lustració 5. Experiment de Francesco Redi. (Font: Internet) 

part de Leeuwenhoek) va dissenyar un experiment on demostraria que les 

larves que apareixen a la carn podrida no s’originen per sí soles, sinó que 

provenen d’ous de mosques que prèviament havien estat dipositats sobre la 

carn. 

 

 

 

 

 

 

 

Què representa la Il·lustració 5? (1) Els dos pots contenien un tros de carn, 

però un estava segellat i l’altre no. Com Redi creia, (2) efectivament les larves 

només van acabar sorgint en el pot destapat. 

Els resultats d’aquest experiment esdevingueren un fort cop per a la teoria 

abiogènica, la qual encara no s’havia donat per vençuda i refusava totalment 

aquest estudi, al·legant que per a que es formi vida es requereix aire. 

L’experiment va ser molt criticat i només va permetre acabar amb la generació 

espontània del món macroscòpic. 

2.1.5.2.2 Needham contra Spallanzani: la disputa microbiològica 

L’any 1745 John Needham descobreix que tot i havent escalfat dos líquids 

nutritius, abans de dipositar-los en flascons tancats, els líquids freds eren 

colonitzats per microorganismes. Això li va permetre afirmar que els animàlculs 

sorgien espontàniament de les solucions. 

Anys després, Lazzaro Spallanzani va repetir els experiments però amb 

determinats canvis. Ell considerava que si els microorganismes creixien en els 

líquids era perquè aquestes solucions entraven en contacte amb l’aire en els 

moments previs a ser tancats als flascons. Per aquest motiu va escalfar els 

líquids, sí, però un cop ja havien estat introduïts als pots: d’aquesta forma no es 
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Il·lustració 6. Valoracions experimentals de Needham i Spallanzani. (Font: Internet) 

produïa cap creixement bacterià. Un altre cop, la generació espontània 

quedava en evidència (veure Il·lustració 6). 

Needham, en total desacord amb el que proposava Spallanzani, es defèn 

declarant que la “força vegetativa” que permetia el creixement microbià havia 

estat devastada amb la calor. Per a més inri, va obtenir suport d’un altre gran 

científic com era Lavoisier, qui demostraria la importància de l’O2 per a la vida i 

deixaria per terra el projecte de Spallanzani (en argumentar que els pots 

segellats no contenien O2 suficient per afavorir la vida microscòpica).   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5.2.3 Schulze i Schwann, defensors de la biogènesi 

Prop d’un segle després, l’any 1836 Franz Schulze passaria un corrent d’aire a 

través d’unes dissolucions àcides cap a un recipient amb brou. Un any després, 

Theodor Schwann desenvoluparia el mateix experiment però ara passant l’aire 

per conductes calorífics. En cap dels dos casos es produïa un creixement 

microbià ja que els microorganismes presents a l’aire havien estat aniquilats. 

De totes formes, aquells que defensaven la generació espontània exposaren 

que les condicions àcides i calorífiques alteraven aquest aire impedint així el 

creixement dels microorganismes.  

Tot i que ja estàvem a prop de desarmar la generació espontània, encara ens 

calien més proves per refutar aquesta teoria. Els “pro-espontaneïtat” sempre 

sabien com tornar-nos la jugada, però no esperaven trobar-se de sobte amb la 

resposta que tancaria definitivament aquesta controvèrsia 
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Il·lustració 7. Experiment de Louis Pasteur. (Font: Internet) 

2.1.5.3 Etapa dels cultius (segle XIX - segle XX) 

2.1.5.3.1 L’experiment de Pasteur: el final de la abiogènesi 

L’any 1861, Louis Pasteur evidenciaria amb un seguit d’enginyosos 

experiments que els microorganismes es troben a l’aire i poden contaminar 

elements estèrils o descompondre la matèria orgànica, tot i que aquest aire no 

els crea. Seria ell qui tancaria de forma definitiva aquest debat a favor de la 

biogènesi. 

 

 

 

 

 

 

(1) Com s’hi aprecia a la Il·lustració 7, Pasteur va introduir brou en 

matrassos de coll llarg, als quals se’ls va aplicar una flama per corbar el 

seu estret coll i posteriorment va bullir les solucions. 

(2) Amb el pas dels dies, Pasteur va apreciar que no creixien 

microorganismes ni s’observava una descomposició del líquid. 

(3) Setmanes més tard, Pasteur va decidir tallar el coll d’un dels dos 

matrassos. Efectivament, i tal com ell creia, aquell brou va acabar 

contaminant-se, mentre que l’altre continuava del tot estèril. 

Gràcies a aquest fet, Pasteur va poder demostrar que els microorganismes es 

trobaven a l’aire. Aquest disseny singular del matràs amb forma d’essa 

permetia que l’aire s’introduís al recipient però els microbis que transportava 

quedaven retinguts en la curvatura. A més a més, demostraria també que el 

calor pot destruir aquests organismes i que es poden generar formes de 

bloqueig per evitar-los. Sorgirien a arrel d’això les tècniques asèptiques. 

A l’actualitat, els científics consideren que probablement la vida s’hagi originat 

de forma espontània a la Terra, però que avui dia aquestes condicions no són 
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vàlides per demostrar l’origen d’espècies tant macroscòpiques com 

microscòpiques. 

2.1.5.3.2 Tyndall i la Tyndal·lització 

L’any 1877, per acabar de comprovar si el que havia descobert Pasteur no era 

resultat d’una casualitat, John Tyndall confirmà de nou la teoria de la biogènesi. 

Va ser ell qui crearia el fenomen de la Tyndal·lització, una esterilització per 

escalfament discontinu sobre brou basat en 5 min. a 100ºC i un dia de repòs, i 

així successivament. Aquest procés va permetre evidenciar les formes de vida 

més resistents a les altes temperatures, i va ser comprovat de nou per 

Ferdinand Cohn anys després. 

A partir d’aquests moments comença la vertadera història de la Microbiologia 

tal com la coneixem avui dia. 

2.1.5.3.3 L’Edat d’Or de la Microbiologia 

Gràcies a les aportacions de Pasteur, durant les dècades següents es van fer 

notables troballes en l’àmbit microbiològic, establint així l’Edat d’Or d’aquesta 

ciència que abasta des de 1857 fins a 1914. Durant aquest temps es va trobar 

resposta a la causalitat de moltes malalties, i el paper de la immunitat com a 

efecte de prevenció va començar a descobrir-se. 

2.1.5.3.3.1 Fermentació i Pasteurització  

Tot i que no ho sembli, un fet clau que va facilitar la relació entre els microbis i 

les malalties es produí quan Louis Pasteur estudià l’acescència de la cervesa i 

el vi. Pasteur descobriria que un determinat tipus de microorganismes, els 

llevats, eren els causants d’aquest fenomen en absència d’aire en un procés 

que rep el nom de fermentació. Com a conseqüència, seria ell el primer en 

utilitzar els conceptes d’aeròbic (aparició amb oxigen) i anaeròbic (aparició 

sense la necessitat d’oxigen). A més a més, també donaria la solució al 

deteriorament d’aquestes begudes: sotmetre-les al calor durant l’estona 

suficient com per acabar amb els organismes causants d’aquest procés. El 

mètode rebria el nom de Pasteurització. 
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2.1.5.3.3.2 La teoria germinal de la malaltia 

Anteriorment ja hem comentat que les causes de les malalties eren 

absolutament desconegudes abans de la descoberta dels microorganismes i 

s’atribuïen majoritàriament a fenòmens divins i espontanis. 

Després que Pasteur demostrés la connexió entre els microorganismes i els 

processos físics i químics que duen a terme en la matèria orgànica (veure 

apartat anterior ‘Fermentació i Pasteurització’), molts investigadors van 

començar a creure que probablement hi hagués una correlació entre els 

microbis i l’origen d’una dolència. Aquesta idea va rebre el nom de teoria 

germinal de la malaltia. 

Durant la dècada de 1860, Joseph Lister (que creia en aquesta teoria) va 

desenvolupar una de les primeres formes mèdiques de control d’infeccions, una 

tècnica asèptica, usant el fenol com a desinfectant per a ferides quirúrgiques. 

D’aquesta forma els organismes microscòpics eren destruïts i es reduïa la 

quantitat d’infeccions i morts. Poc a poc, aquest acte es va anar implementant 

en el treball científic de cadascun dels investigadors.   

2.1.5.3.3.3 Robert Koch i els seus postulats 

Les primeres proves que demostraven que els bacteris causen malalties foren 

aportades per Robert Koch l’any 1876. Va ser ell qui donaria a conèixer els 

microorganismes que són coneguts avui dia com Bacillus anthracis, els quals 

causen carboncle. Aquests petits éssers vius serien cultivats en medis nutritius 

i els estudiaria en els anys venidors. 

D’aquesta manera, Koch establiria un seguit de postulats que permetrien 

associar un microorganisme concret a una malaltia concreta, de vigent ús 

actualment (veure Il·lustració 8): 

1. El microorganisme s’ha de trobar en tots els casos de la malaltia. Si no 

és així, molt probablement no sigui el causant de la dolència. 

2. El microorganisme ha de ser aïllat del pacient i obtenir-se en un cultiu 

pur (per analitzar més fàcilment les seves qualitats fisicoquímiques). 
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Il·lustració 8. Interpretació visual dels postulats de Koch. (Font: Internet) 

3. Si aquest cultiu pur s’inocula en un organisme hoste hauria d’originar la 

mateixa dolència. A més a més, hauria d’originar més microorganismes 

patògens iguals. 

4. El microorganisme inoculat ha de ser recuperable en cultiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Això esdevindria un punt d’inflexió en l’àmbit de la Microbiologia, permetent ara 

a molts altres doctors analitzar els orígens i les causes de moltes dolències 

conegudes. 

2.1.5.3.3.4 Per saber més... 

 Koch introdueix el blau de metilè com a tinció bacteriana l’any 1877. 

 Lister l’any 1878 realitza dilucions de cultius fins acabar obtenint mostres 

amb una sola cèl·lula. Crearia així el concepte de banc de dilucions. 

 L’any 1882 Walter Hesse presenta l’agar-agar com a nou medi de cultiu.  

 L’any 1884 Cristian Gram estableix una tinció diferencial que permet 

distingir dos tipus bacterians: grampositius i gramnegatius. 

 L’any 1887 Petri, un ajudant de Koch, substitueix els mecanismes de 

cultiu de l’època (que no explicaré a causa de la seva dificultat) per les 

clàssiques plaques Petri, manejables i resistents. 
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2.1.5.3.3.5 Vacunacions i immunologia 

En molts casos les vacunes sorgeixen com a mètode preventiu per a les 

dolències que no tenen una causa trobada (com a mínim, fins al moment), ja 

que un cop es troba la causa es pot posar remei. Un exemple ben clar és la 

vacuna contra la verola, la qual es va sintetitzar uns 70 anys abans dels 

postulats de Koch. 

Edward Jenner era conscient que la verola assolava Europa constantment i 

provocava epidèmies immenses. Recolliria mostres del virus de la vacuna 

(Vaccinia virus) i l’inocularia en un pacient voluntari amb el braç escarificat per 

estudiar els resultats. Amb els dies, l’individu contrauria una malaltia lleu i es 

recuperaria, i mai més podria patir ni la verola ni el virus de la vacuna. Després, 

recolliria fluids d’aquest individu (que per cert, era un nen) i l’introduiria en un 

malalt de verola, el qual remetria el seu estat de dolència. Per aquest motiu, la 

substància obtinguda va rebre el nom de vacuna (en honor al virus usat per 

sintetitzar-la). Així es va poder definir el concepte d’immunitat com a ‘estat del 

cos de poder resistir el desenvolupament d’una malaltia’. 

Malgrat no va ser reconegut en el seu temps, l’extraordinari experiment 

permetria a Pasteur trobar la vacuna contra el còlera anys després (gràcies a 

un estudi amb gallines), i avui dia som capaços de trobar soques, virulentes o 

microbianes, per immunitzar-nos contra determinats patiments. 

2.1.5.3.4 La farmacoteràpia 

Paul Ehrlich, microbiòleg metge, somiava amb la troballa que permetés 

eradicar una dolència (eliminar definitivament els microorganismes patògens) 

sense malmetre l’organisme que la pateix. L’any 1910, després d’un exhaustiu 

estudi amb diferents substàncies, descobriria un agent quimioterapèutic 

conegut com a Arsfenamina, la qual era eficaç contra la sífilis. Iniciaria així el 

fenomen de la quimioteràpia. 

2.1.5.3.5 La inesperada troballa dels antibiòtics  

El primer antibiòtic fou descobert per Alexander Fleming l’any 1928. Un simple 

fet que permetria anar més enllà en l’estudi clínic pertanyent a la Microbiologia. 
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Il·lustració 9. Creixement bacterià amb la presència 
de Penicillium chrysogenum. (Font: Internet) 

Fleming va estar a punt de llençar unes plaques que havien estat contaminades 

per un fong filamentós, però després d’analitzar més detingudament el que 

tenia entre mans va observar que hi havia una zona molt propera al fong que 

havia inhibit el creixement bacterià (veure Il·lustració 9). Era senzillament 

sorprenent. Es tractava del Penicillium chrysogenum, del qual en faria un 

extracte (la coneguda penicil·lina) per fer tractaments mèdics, tot i que no es 

produiria en massa fins a la dècada dels 40 gràcies a Ernst Boris Chain i a 

Howard Walter Florey. 

Des de llavors, la humanitat ha cercat i trobat nous antibiòtics funcionals, 

malgrat que la major part d’aquests no es poden subministrar en humans per la 

seva alta toxicitat. 

Un altre fet que cal remarcar és que últimament estan apareixent noves soques 

microbianes que poden suportar l’efecte d’aquests antibiòtics. Possiblement es 

dugui a un canvi en la seva expressió genètica, cosa que ha provocat continuar 

la recerca fins al dia d’avui. 

 

 

 

 

 

 

2.1.5.4 Etapa de les especialitzacions (des del segle XX fins als nostres 

dies) 

Els estudis desenvolupats durant les dècades anteriors han suposat la base 

dels descobriments del segle XX. Actualment han sorgit noves branques i nous 

mètodes de treball que han permès millorar la veracitat dels resultats obtinguts i 

la rapidesa amb què assolir determinades fites.  

2.1.5.4.1 Les noves ciències 
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Avui dia disposem d’una gran quantitat de branques relacionades amb la 

Microbiologia, entre les quals trobem: 

 Bacteriologia: es defineix com l’estudi dels bacteris. Es va iniciar fa uns 

segles amb Leeuwenhoek (quan descobrí els microorganismes) i 

actualment encara es cerquen bacteris patògens.  

 Micologia: és la branca de l’estudi dels fongs. Ha sorgit com a resultat 

d’un increment de dolències degudes a fongs patògens. 

 Parasitologia: és la branca que estudia els protozous i els cucs. S’estan 

descobrint noves formes parasitàries d’helmints, especialment en la 

zona tropical. 

 Genòmica: constitueix l’estudi dels gens d’un organisme. Tot i que no és 

única i específica de la Microbiologia, sí ha permès classificar molts dels 

microbis analitzats d’acord amb un patró filogenètic. 

 Immunologia: és l’estudi de la immunitat, concepte que va sorgir quan 

es produí la síntesi de la primera vacuna (Jenner, 1796). Avui dia 

comptem amb una gran diversitat de vacunes, moltes de les quals han 

permès eradicar algunes dolències. 

 Virologia: es descriu com l’estudi dels virus. L’any 1892 Dimitri 

Iwanowski explicà que el bacteri causant de la malaltia del mosaic del 

tabac era tan petit que no quedava retingut en un filtre on la resta dels 

microbis sí quedaven sedimentats. Malgrat això, no sabia que realment 

havia estat la primera persona en descobrir una entitat vírica. L’any 1935 

Wendell Stanley el redescobriria i mostraria al món les diferències que 

presentava respecte altres microorganismes. A més, als quaranta es va 

crear el primer microscopi electrònic, cosa que facilitaria molt més 

l’estudi d’aquests éssers (vius?). 

 Biotecnologia: coneguda amb el terme de Microbiologia industrial, 

s’encarrega de fer servir els microorganismes per transformar molècules 

en d’altres de més útils (com els antibiòtics), obtenir vacunes o produir 

aliments, entre d’altres coses. 
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Il·lustració 10. Tècnica de l'enginyeria genètica. (Font: Internet) 

2.1.5.4.2 L’enginyeria genètica 

A dia d’avui podem manipular el genoma d’un microorganisme amb la finalitat 

de sintetitzar una gran quantitat de molècules o hormones necessàries per a la 

vida (com la insulina, l’hormona del creixement o l’interferó).  

A les acaballes de la dècada dels seixanta, Paul Berg demostrà que els gens 

que codifiquen per a proteïnes vitals en humans es poden adherir a un DNA 

bacterià (gràcies a enzims de restricció), provocant així l’aparició del primer 

DNA recombinant (unió de dos DNA’s). D’aquesta manera, quan s’introdueix en 

un microorganisme es poden produir grans quantitats de la proteïna desitjada. 

El procés en sí rebria el nom d’enginyeria genètica (veure Il·lustració 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enginyeria genètica trobaria el seu origen en dos altres ciències: la genètica 

microbiana, la qual estudia el fenòmens que expliquen com els 

microorganismes hereten nous atributs, i la biologia molecular, que investiga 

com es duu a terme el transport de gens mitjançant el DNA i com aquest últim 

influeix en la síntesi de proteïnes. 

A partir de 1940 s’iniciaria l’estudi bioquímic dels microorganismes, ja que 

aquests presentaven avantatges que no tenien les cèl·lules animals i vegetals. 

Per exemple, els microbis són molt més simples que qualsevol cèl·lula 

eucariota. A més a més, tenen cicles metabòlics curts, cosa que permet 

analitzar una gran quantitat de mostres en un temps relativament curt.   
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2.1.5.4.3 Metagenòmica i Bioinformàtica: la Microbiologia del Big-Data 

La Metagenòmica és una de les més innovadores formes d’estudi 

microbiològic, ja que permet seqüenciar el genoma bacterià d’una comunitat 

extraient i analitzant el DNA de manera global. Aquest mètode, que no 

requereix de cultius ni d’observació de bacteris, ha ofert noves possibilitats als 

investigadors degut al seu bon rendiment i al seu baix cost.  

Per primera vegada els científics poden indagar en l’enteniment del 99% dels 

microorganismes que no creixen en cultius purs i, per tant, se’ns escapen. El 

més interessant, però, és el fet d’obtenir milions de seqüències de microbis 

diferents no cultivats abans i poder crear així un banc de dades que recopili 

tota la informació descoberta.  

El DNA global obtingut és el conegut metagenoma i representa tots els 

genomes dels bacteris que componen la comunitat. Els primers estudis 

metagenòmics realitzats empraren una tècnica de piroseqüenciació d’alt 

rendiment (Poinar, HN; Schwarz, C; Qi, J; Shapiro, B; Macphee, RD, 2006) que 

no requeria d’un clonatge de DNA abans de la pròpia seqüenciació, ja que era 

capaç d’eliminar els principals biaixos genètics del mostreig ambiental i obtenir 

un major rendiment a nivell de resultats.  

La informació generada mitjançant la Metagenòmica és massiva, ja que pot 

arribar a contenir informació de moltes espècies diferents i un volum de dades 

de l’ordre de diversos gigabytes en cada projecte. Degut a això, la recollida i el 

tractament de les dades es fa gràcies a eines bioinformàtiques mitjançant 

instruccions de programari encadenades que permeten una anàlisi seqüencial. 

La Bioinformàtica, com a disciplina, evoluciona paral·lelament a la 

Metagenòmica. 
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2.2 L’estudi revolucionari de la Gut Microbiota i les seves aplicacions 

Abans de començar parlant sobre allò que ens interessa, cal fer un incís 

semàntic. La paraula “microbiota” fa referència al conjunt de microorganismes 

que resideixen o habiten en un medi orgànic específic. Els humans, per 

exemple, disposem d’agrupacions bacterianes (o microbiotes) en diverses parts 

del cos (epidermis, boca, vagina, etc.). Tanmateix, en aquest treball tinc la 

intenció de centrar-me més en una agrupació concreta: la Gut Microbiota o 

microbiota gastrointestinal (veure Il·lustració 11).  

2.2.1 Què és la Gut Microbiota i per què és important? 

També coneguda com a flora normal, és el nom que rep la població microbiana 

que habita el nostre intestí. Conté aproximadament 10 trilions de 

microorganismes, incloent com a mínim unes 1000 espècies bacterianes 

diferents amb més de 3 milions de gens (150 vegades més que l’ésser humà 

mateix). Un terç d’aquesta microbiota és comuna en la majoria de la gent, 

mentre que els altres dos terços són específics de cadascú (per això diem que 

és específica de l’hoste). La microbiota en sí pot arribar a pesar 2 kg. Molts 

d’aquests organismes són beneficiosos per a la nostra salut. 

L’intestí (lloc que allotja aquesta microbiota) entra en contacte constantment 

amb l’exterior i, juntament amb la temperatura interna del cos, afavoreix la 

proliferació d’aquests organismes en tot el tracte alimentari. 

La microbiota desenvolupa tasques molt importants en l’organisme i influeix en 

la salut, malgrat cadascú de nosaltres disposi de dos terços diferents als de la 

resta de gent. Entre les funcions més destacades es troba: 

 La digestió de determinats aliments que l’estómac o l’intestí prim no 

digeririen. 

 La producció de diverses proteïnes (com la B o la K). 

 El manteniment estable de la mucosa intestinal (impedeix l’atac d’alguns 

microorganismes patògens). 

 L’efecte d’immunitat en l’organisme hoste. 

 Permet una bona digestió, sempre i quan la microbiota estigui saludable 

i regulada. 
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Molts experts consideren que es tracta 

d’un òrgan més (degut a les funcions 

que desenvolupa), però de fet és un 

òrgan “adquirit”. Per donar un exemple, 

els nadons neixen pràcticament sense 

microbiota al tracte (tot i que és 

ràpidament colonitzat per microorganismes procedents de la mare). La flora pot 

variar la seva composició depenent del tipus de part i de llet de la qual 

s’alimenti el nadó, i es calcula que aproximadament als 3 anys aquesta es fa 

més estable i similar a aquella que pugui contenir un adult. Aquesta flora 

evolucionarà amb el pas dels anys, ara depenent d’altres factors com la dieta o 

l’ambient. 

Una irregularitat de microorganismes de la flora pot perjudicar l’organisme 

hoste amb malalties com la diabetis, al·lèrgies, obesitat... Aquest fenomen rep 

el nom de disbiosi. 

Finalment és important també comentar l’efecte dels prebiòtics i els probiòtics 

en la flora intestinal. Els prebiòtics són aliments funcionals que ajuden a millorar 

el funcionament de la microbiota alhora que també permet el creixement de les 

anomenades bactèries “bones”1. Es coneixen popularment com a fibra 

fermentable (Gibson i Roberfroid, 1995) i es pot accedir a ella a partir de 

verdures i fruites, majoritàriament. En canvi, els probiòtics són definits per 

l’OMS com a2  “microorganismes vius que administrats en quantitats 

adequades confereixen un benefici saludable a l’hoste”. Ajuden a la microbiota 

intestinal a mantenir l’equilibri, la integritat i la seva diversitat. La majoria dels 

probiòtics procedeixen de menjar fermentat, com el iogurt i la llet. Els més 

estudiats en els darrers anys han estat Lactobacillus i Bifidobacterium. 

2.2.2 Què sabem a dia d’avui de la microbiota intestinal? 

Durant l’última dècada i mitja hem pogut incrementar els nostres coneixements 

sobre la composició i la funcionalitat de la flora intestinal humana gràcies a 

unes anàlisis més exhaustives sobre el perfil genètic i metabòlic de la comunitat 

bacteriana que ens habita. Aquest fet ha permès demostrar que la microbiota 

                                                           
1 Gibson i Roberfroid, 1995. 
2 OMS: Organització Mundial de la Salut 

Il·lustració 11. Representació de la flora intestinal 
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pot acabar essent considerada un òrgan més, oferint la possibilitat de trobar 

noves rutes terapèutiques per a determinades malalties. 

Gràcies als estudis que usen tecnologies de seqüenciació d’última generació, 

avui dia s’intenta promoure la salut mostrant la importància de la microbiota 

intestinal, ja que podria ser beneficiosa contra diferents malalties 

gastrointestinals (GI) i no-GI. Es pretén, en un futur, integrar una microbiota 

personalitzada en un individu amb la finalitat de poder tractar algunes malalties 

de forma molt més eficient (Segata, N; Haake, SK, et al., 2012). 

Tot i que és relativament fàcil obtenir mostres fecals, aquestes no donen una 

visió completa, exacta i precisa de la diversitat bacteriana.  

Malgrat que també disposem d’un viroma (components vírics) i de 

microeucariotes (protozous i fongs), la flora es troba formada principalment per 

procariotes (bacteris). Al tracte GI s’aprecien dos embrancaments o fílums, els 

Firmicuts i els Bacteroidets, els quals mantenen una proporció molt diferent 

segons l’individu estudiat. No sabem encara quina importància tenen en 

l’organisme hoste, però sí hi ha evidències que demostren que si es produeix 

una disminució d’una determinada espècie (com Faecalibacterium prausnitzii, 

que pertany als Firmicuts), poden originar-se malalties greus (en aquest cas, 

inflamacions intestinals o IBD (Inflamatory Bowel Disease)) (Sokol H; Seksik P; 

Furet JP, et al., 2009) 

La microflora bacteriana és essencial per a un bon desenvolupament de l’hoste, 

però no estem segurs encara de saber quines són les espècies més importants 

o necessàries. Això succeeix perquè en molts casos una simple soca d’una 

mateixa espècie pot marcar la diferència entre esdevenir patogen o bé 

patobiont (organisme potencialment infecciós que, sota determinades 

condicions, viu com a simbiont) (Bonnet M; Buc E; Sauvanet P, et al., 2014). 

2.2.3 Microorganismes presents a la microbiota intestinal 

El nostre bon estat de salut depèn en gran quantitat de l’equilibri que es 

mantingui entre les diferents espècies bacterianes que formen la microbiota. 

Però això no vol dir que la flora es composi sempre de les mateixes espècies. 

És necessari distingir entre flora “resident” i flora “passatgera”. La primera és 

aquella que evita la interacció amb organismes patògens i protegeix l’intestí, 
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mentre que la segona és aquella que no acaba per fixar-se a l’epiteli intestinal i 

que s’introdueix en nosaltres a partir d’aliments o bé de l’ambient. Un cop 

arriben al final del tracte aquests organismes són expulsats de nou a l’exterior. 

Tanmateix, ara no diferenciarem si són residents o passatgers ja que la majoria 

de vegades depèn de la persona estudiada. 

2.2.3.1 Classificació segons la regió habitada 

Abans de tot, cal especificar que l’estómac i la zona de l’intestí prim adjacent a 

aquest últim es troben mancats d’una biota degut a l’influx constant dels àcids i 

dels moviments peristàltics. O bé es troben lliures de qualsevol entitat o acullen 

els microorganismes passatgers, tot i que no acostumen a sobreviure gaire 

temps.  

2.2.3.1.1 La flora de l’esòfag 

Tot i que no és gaire representativa a nivell general, hi ha alguns gèneres 

microbians que creixen en aquest medi: 

 Prevotella 

 Streptococcus 

 Veillonella 

 Helicobacter 

2.2.3.1.2 La flora de l’intestí prim 

La “fauna” microbiana apareix a mesura que ens aproximem a l’ili. Per aquests 

paratges els organismes solen ser anaeròbics. Entre ells trobem: 

 Lactobacillus 

 Enterococcus 

 Algunes espècies de Bacteroides 

 Càndida 

2.2.3.1.3 La flora de l’intestí gros 

Els bacteris d’aquesta regió representen el 40% del pes dels excrements. 

Sabem que hi ha més microorganismes a causa d’una disminució d’aigua i de 

peristalsi, i també per una aproximació a un PH més alcalí. Els gèneres més 

representatius són: 
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 Bacils gramnegatius: Bacteroides i Fusobacterium, Pseudomones, 

Salmonella (aquests dos últims són minoritaris). 

 Bacils grampositius: Bifidobacterium, Actinomyces, Bacillus, 

Lactobacillus i Clostridium. 

 Cocs: Enterococcus (especialment E. faecalis), Streptococcus, 

Staphylococcus (per exemple S. aureus), Sarcina, Peptostreptococcus, 

Veillonella (gènere gramnegatiu). 

 Anaeròbics facultatius: Escherichia (com E. coli), Klebsiella, Proteus, 

Enterobacter, i Citrobacter 

2.2.3.2 Classificació segons la perillositat 

Si bé abans hem determinat quins microorganismes eren presents en les zones 

més transitades del tracte gastroalimentari, ara cal agrupar els més importants 

segons els seus efectes en l’individu hoste. Distingim tres formes d’agrupació: 

 Microorganismes beneficiosos: són els gèneres Lactobacillus, 

Bifidobacterium, Bacteroides i Enterococcus. També coneguts com ‘flora 

de fermentació’, desenvolupen funcions importants com facilitar el trànsit 

digestiu, absorbir els nutrients i sintetitzar biomolècules, defensar enfront 

organismes patògens i eliminar productes de rebuig. 

 Microorganismes potencialment perillosos: correspon als gèneres 

Staphylococcus, Proteus, Veillonella, Prevotella i l’espècie Clostridium 

difficile. Si es troben en proporcions molt grans poden afavorir al 

desenvolupament de malalties. 

 Microorganismes molt perillosos: trobem l’espècie Bacteroides fragilis 

i els gèneres Escherichia, Pseudomones i Salmonella. També coneguts 

com ‘flora de putrefacció’, són els microorganismes que s’han de trobar 

en una proporció ínfima, malgrat que també tenen les seves utilitats 

biològiques. 

2.2.3.3 Descripció dels gèneres microbians presentats 

a) Lactobacillus: gènere de bacteris bacil·lars grampositius anaeròbics 

que duen a terme la fermentació làctica (transformació de lactosa i petits 

glúcids a àcid làctic). Pertany als Firmicuts. 
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b) Streptococcus: gènere de bacteris en forma de coc, grampositius, 

pertanyents al fílum dels Firmicuts. Creixen formant cadenes. 

c) Enterobacter: gènere de bacteris gramnegatius del fílum 

Proteobacteria, anaeròbics. Moltes espècies esdevenen patògenes 

oportunistes de l’aparell respiratori i urinari. 

d) Bacteroides: gènere de bacteris gramnegatius de forma bacil·lar, 

anaeròbics. Pertanyen al fílum dels Bacteroidets. Poden actuar com a 

comensals defenent la microbiota d’altres organismes patògens tot i que 

algunes soques s’han de mantenir en baixes proporcions per no 

ocasionar malalties gastrointestinals (microorganismes molt perillosos).  

e) Càndida: gènere de llevats que habita, entre d’altres llocs, el tracte 

intestinal. Actuen com a comensals però poden provocar micosi (infecció 

per fongs) en zones com la vaginal o l’oral.  

f) Fusobacterium: gènere de microorganismes del fílum Fusobacteria. 

Són gramnegatius, anaeròbics i d’aspecte fusiforme. És un dels 

principals representants de la microflora. 

g) Pseudomones: gènere de bacils gramnegatius i aeròbics estrictes. 

Formen part del fílum Proteobacteria. No formen espora i es poden 

moure mitjançant flagels. 

h) Salmonella: gènere de microorganismes mòbils del fílum 

Proteobacteria, gramnegatius i anaeròbics facultatius. Produeixen H2S. 

i) Bifidobacterium: gènere de bacteris grampositius i anaeròbics, 

pertanyents al fílum Actinobacteria. Juntament amb Lactobacillus esdevé 

un dels organismes més beneficiosos per a la flora intestinal. 

j) Actinomyces: gènere d’organismes grampositius anaeròbics del fílum 

Actinobacteria. Són majoritàriament patògens de la cavitat bucal animal, 

així com del tracte alimentari. 

k) Bacillus: gènere de microorganismes amb forma de bastó, 

grampositius. Pertany al fílum dels Firmicuts. En condicions estressants 

formen endospores que impedeixen la deformació cel·lular. Solen ser 

aeròbics estrictes o anaeròbics facultatius. 

l) Clostridium: gènere de bacteris bacil·lars, grampositius, mòbils i 

paràsits del tracte gastrointestinal. Pertanyen al fílum dels Firmicuts. 



Aproximació a la diversitat de microorganismes                                 Treball de Recerca 
 

35 
 

m) Enterococcus: gènere de bacteris en forma de coc del fílum Firmicuts, 

grampositius. És difícil distingir-los dels Streptococcus a no ser que es 

treballi amb base molecular (DNA). Dos espècies d’aquest gènere són 

comensals en l’ésser humà. 

n) Staphylococcus: gènere de cocs grampositius anaeròbics facultatius. 

Tendeixen a créixer en gotims. 

o) Sarcina: gènere de cocs grampositius del fílum dels Firmicuts. Solen 

créixer formant tètrades. 

p) Peptostreptococcus: gènere de bacteris grampositius anaeròbics. No 

formen espores. Pertanyen al fílum dels Firmicuts. Són predominants en 

la microflora actuant com a comensals. A més, són microorganismes de 

lent creixement. 

q) Veillonella: gènere gramnegatiu anaeròbic de cocs. Es coneix per les 

seves habilitats fermentant làctics. 

r) Escherichia: gènere de bacteris gramnegatius anaeròbics facultatius. 

Proveeixen a l’hoste d’una porció de la seva producció de vitamina K. No 

solen ser perjudicials, però algunes soques poden provocar malalties 

gastrointestinals.  

s) Klebsiella: gènere de bacteris gramnegatius anaeròbics facultatius. Es 

caracteritzen per tenir una gran càpsula de polisacàrids. Freqüentment 

actuen com a patògens.  

t) Proteus: gènere de microbis gramnegatius pleomòrfics. Formen part del 

fílum de Proteobacteria. Inclou patògens causants de dolències 

urinàries. 

u) Citrobacter: gènere de bacils gramnegatius aeròbics i mòbils. 

Conjuntament amb Enterobacter, Klebsiella i Escherichia formen el grup 

coliforme de bacteris entèrics.  

2.2.4 Modulació dietètica de la microbiota intestinal 

I. Activitats metabòliques de la microbiota intestinal 

La fermentació dels carbohidrats és una funció primària de la flora 

intestinal. Les principals espècies bacterianes, que inclouen les 

productores d’àcids grassos de cadena curta (o SCFA en anglès) i les 

especialitzades en la fermentació d’oligosacàrids (com els 
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bifidobacteris), treballen en la degradació dels polisacàrids, alliberant 

SCFA’s i gasos que acaben essent utilitzats com a font d’energia per 

altres bacteris més especialitzats (com els bacteris reductors de sulfats). 

Sempre que es dugui a terme una bona conversió de nutrients (de 

carbohidrats a SCFA), les comunitats microbianes podran dur a terme la 

seva fermentació i així oferir-nos un 10% de l’energia que nosaltres 

requerim diàriament (Macfarlane GT; Macfarlane S, 2011). 

Si ens quedem sense carbohidrats, la microbiota intestinal pren altres 

substrats com a font d’alimentació, concretament proteïnes o 

aminoàcids. La fermentació d’aquests últims, tot i que també permet 

alliberar àcids grassos, produeix una gran quantitat de substàncies 

nocives les quals poden jugar un paper important en el 

desenvolupament de malalties perjudicials, com càncer de colon o IBD. 

Els estudis en models animals demostren que substàncies com 

l’amoníac, els fenols o el sulfur d’hidrogen poden provocar també 

inflamacions, danys en el material genètic o fins i tot la progressió del 

càncer mateix (Windey K; De Preter V; Verbeke K, 2012).  

 

II. Salut intestinal: prebiòtics, probiòtics i polifenols 

Tot i que anteriorment ja he fet referència a algunes d’aquestes formes 

de modulació de la flora intestinal, ja sigui per la seva composició o per 

les seves activitats metabòliques, em veig en la necessitat de comentar 

més a fons el seu funcionament biològic.  

 Probiòtics: Alguns estudis en animals han demostrat obtenir uns 

bons resultats fent ús d’aquests microorganismes, tot i que en els 

humans la cosa no ha estat així. Els probiòtics són 

microorganismes que permeten beneficiar la salut de l’hoste 

mitjançant una soca específica. Molt poques vegades s’ha pogut 

saber realment quins efectes podrien provocar d’entrada, ja que la 

majoria funcionen pel joc de “provar i encertar”, tot i que hi ha 

excepcions: el treball de Jones et al. (2012) va permetre reduir els 

nivells de colesterol en individus hipercolesterolèmics mitjançant 

una soca de Lactobacillus reuteri, la qual va permetre hidrolitzar 

sals biliars.  



Aproximació a la diversitat de microorganismes                                 Treball de Recerca 
 

37 
 

 Prebiòtics: Representa la dieta rica en fibra que, quan fermenta, 

provoca canvis en la composició de la flora bacteriana, 

incrementant el nombre de bacteris però sempre de forma 

beneficiosa (com els bifidobacteris). Com abans, en els estudis 

animals es demostra la seva eficàcia prevenint malalties com IBD 

o càncer de còlon, però en humans els resultats són un tant 

ambigus. El problema es troba en la dosi. Per a un animal 

significa un 10% de la seva dieta, que equival a uns 50 g. de la 

dieta humana. Malgrat això, a mesura que coneixem millor la 

nostra ecologia bacteriana també podem treballar millor amb el 

concepte de prebiòtic amb la finalitat d’obtenir resultats més 

òptims (Tuohy K; Del Rio D, et al., 2014). 

 Polifenols: són un grup de substàncies químiques, trobades en 

plantes, caracteritzades per tenir més d’un grup fenol per 

molècula. Normalment s’associen al color, gust i mecanismes de 

defensa de fruita i verdura. Han estat estudiats per ser un dels 

components majoritaris dels menjars vegetals capaços de protegir 

contra malalties cròniques associades a la dieta. La microbiota 

intestinal juga un paper essencial en la conversió dels polifenols 

que arriben al còlon a nutrients absorbibles. Estudis recents 

demostren que la intervenció amb extractes de polifenols permet 

la regulació de la flora i la manté estable (Queipo-Ortuno, et al., 

2012). 

2.2.5 La revolució de la Gut Microbiota en el desenvolupament de 

malalties 

Els recents descobriments en l’àmbit de la flora intestinal bacteriana ha permès 

estudiar a fons l’origen d’algunes dolències de caire gastrointestinal. Malgrat 

moltes d’aquestes no tenen encara una cura trobada, de vegades es pot 

recórrer als medicaments i/o altres formes de tractament per evitar els 

patiments. 

 Problemes d’obesitat: actualment s’ha trobat una correlació entre la 

formació d’un fenotip obès i la dieta a llarg termini, la qual si es troba 
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ben plantejada pot restaurar l’equilibri entre els dos fílums principals de 

la flora (Karlsson FH; Tremaroli V, et al., 2013). 

 Problemes de fetge: el rec sanguini que arriba a aquest òrgan i prové 

de l’intestí conté partícules microbianes que, amb el temps, poden 

afavorir al desenvolupament de malalties hepàtiques. 

 Malalties inflamatòries de l’intestí: el fet de patir una disbiosi intestinal 

pot perjudicar l’organisme hoste, en aquest cas provocant Colitis, 

Malaltia de Crohn, etc. Es creu que poden trobar-se implicats els 

Proteobacteris, però encara s’està analitzant. 

 Càncer colorectal: la microbiota sembla tenir un paper fonamental en 

la formació esporàdica d’aquesta malaltia. Alguns microorganismes 

poden tenir, fins i tot, una base molecular preoncogènica que 

predisposa a l’organisme a desenvolupar-lo.   

 Problemes cognitius: l’eix microbiota – intestí – cervell suggereix que 

una modulació en la flora pot donar lloc a trastorns del sistema nerviós 

central. Estudis recents asseguren que determinades espècies 

bacterianes influeixen en la producció de serotonina (Jessica M. Yano; 

Kristie Yu; Gregory P. Donaldson; Gauri G. Shastri, 2015), un 

neurotransmissor que manté correctament l’estat d’ànim i que pot 

veure’s afectat amb un inesperat canvi de dieta. 
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2.3 La microbiota dels conills de camp 

Les plaques de cultiu que prepari al laboratori contindran espècies bacterianes 

procedents de la microflora dels conills. És clar que no trobarem una 

representació fidel a la realitat, ja que les plaques s’elaboraran fent ús de 

boletes d’excrements i aquestes no contenen la totalitat de la microbiota, però 

per fer un estudi ens aniran perfectament bé. 

2.3.1 Taxonomia, fisiologia, comportament i hàbitat dels conills 

Les mostres fecals de les quals disposaré procedeixen 

del conill comú, també conegut com a conill europeu 

(Oryctolagus cuniculus cuniculus (Linnaeus 1758)).  

Es tracta d’un dels individus més petits de la família dels 

lepòrids (la qual engloba conills i llebres). Pesen al 

voltant del quilogram i mig i no superen els 35 cm de 

llargada. Disposen d’un pelatge que varia entre marronós 

i grisenc, cosa que facilita el seu camuflatge en zones boscoses i praderies 

seques. Es caracteritzen especialment per les seves llargues orelles i per tenir 

una cua curta. A més, les potes anteriors solen ser més curtes que les 

posteriors, les quals presenten dits palmejats i es troben adaptades per a la 

cursa (veure Il·lustració 12). 

Pel que fa a la reproducció, procreen constantment. Els individus femella tenen 

embarassos que duren aproximadament un mes i donen a llum entre 5 i 6 cries. 

Aquestes es mantenen en caus de poca profunditat (les conegudes conilleres). 

No presenten dimorfisme sexual. 

És un animal actiu a l’alba i al capvespre, i presenta una jerarquia social 

complexa. Cada grup o colònia és dominada pels mascles més forts; les 

femelles serveixen per a la supervivència de l’espècie reproduint-se i els 

mascles subordinats defenen el territori, delimitant-lo mitjançant mostres fecals. 

La seva distribució a la Península Ibèrica és absoluta, incloent també les Illes 

Balears, Canàries i nord d’Àfrica. En el meu projecte utilitzaré mostres fecals 

tant de Cuniculus cuniculus com de Cuniculus algirus (Haeckel, 1874), 

subespècie més petita però de morfologia i tradicions similars. Aquesta última 

Il·lustració 12. Conill 
Oryctolagus cuniculus 
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Il·lustració 13. Esquema de distribució de les dues subespècies de conill salvatge. (Font: Internet) 

regeix la zona sud-oest d’Espanya, mentre que la primera es distribueix per la 

resta de la Península (veure Il·lustració 13).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, dir que són òbviament herbívors i s’alimenten principalment de flors, 

escorces, fruits i baies silvestres. Però això no es queda aquí: són cecotròfics. 

Això vol dir que s’alimenten també dels propis excrements, minimitzant la 

pèrdua de bacteris intestinals i maximitzant la reabsorció de nutrients. 

2.3.2 La microflora intestinal dels conills de camp 

Els conills que pertanyen a C. cuniculus i C. algirus presenten una activitat 

dietètica molt característica per ser cecotròfics. Com a resultat, els individus 

generen dos tipus d’excrements (els excrements en sí i els cecòtrofs). Aquests 

últims reaporten a l’organisme els aminoàcids i les proteïnes perdudes durant la 

digestió, a més de microorganismes consumidors de nitrogen beneficiosos per 

a la flora. 

La microbiota dels conills es divideix en tres agrupacions molt característiques: 

 La microbiota acidòfila de l’estómac: malgrat tenir un PH molt àcid, 

alguns bacteris acidòfils poden sobreviure en aquest medi degradant els 
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Taula 3. Gèrmens presents a diverses àrees de l’intestí del conill (log10 gèrmens / gram). (Font: Internet) 

aliments i els cecòtrofs. Provoquen la destrucció total dels organismes 

patògens i faciliten la síntesi de proteïnes. 

 La flora de l’intestí prim: els aminoàcids dels cecòtrofs influeixen en la 

seva composició (Griffiths i Davies, 1963). Està composta per bacteris 

aeròbics i anaeròbics, com els coliformes, els Lactobacillus i les 

Enterobacteriàcies. És la porció que controla la població microbiana de 

l’individu.  

 La microflora cecal: està formada per bacteris majoritàriament 

anaeròbics i de difícil cultiu al laboratori. Destaquen Bacteroides, 

Bifidobacterium, Streptococcus, Enterobacter i Clostridium. Degut a les 

seves activitats metabòliques podem afirmar que es produeix una 

important simbiosi amb l’hoste, facilitant una activitat purament 

fermentativa. (Veure Taula 3 per a distribucions microbianes). 

 

 

 

 

 

 

 

Els resultats d’alguns cultius (G. Comi i C. Cantoni, 1984) demostren que 

la flora predominant en els conills és l’anaeròbica estricta (creix sense la 

presència d’oxigen així i només així) i la facultativa (creix tant en 

presència com en absència d’oxigen). Els representants majoritaris en la 

microbiota intestinal es troben en els fílums de Bacteroidets i Firmicuts. 

Entre els gèneres més abundants hi ha Bacteroides, Bifidobacterium, 

Clostridium sulfit-reductors i Lactobacillus. Les Enterobacteriàcies es 

troben repartides equitativament al llarg del tracte i els Staphylococcus 

són una proporció minoritària. Per aquesta raó considerem que la flora 

gastrointestinal dels conills de camp és molt variada i específica.  
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2.4 Aproximació a l’estudi del microbioma per mitjà de marcadors 

moleculars 

2.4.1 El gen del 16S rRNA 

Un cop haguem preparat els cultius bacterians durant la part pràctica, caldrà 

desenvolupar la part molecular del projecte. En aquesta fase es reproduirà la 

tècnica de la PCR (Polymerase Chain Reaction – K. Mullis, 1985) fent ús del 

conegut gen 16S, el qual ens servirà com a marcador taxonòmic (fragment de 

DNA que ens permet associar l’espècimen a un tàxon en concret, ideal per a la 

identificació de les espècies bacterianes) i rellotge evolutiu (forma d’anàlisi 

que permet detallar la divergència entre espècies tenint en compte les 

diferències entre les seqüencies del material genètic). D’aquesta manera, i per 

concloure el treball d’una manera sorprenent, es podran crear arbres 

filogenètics de les mostres obtingudes. 

2.4.1.1 Un gen universal  

L’RNA ribosòmic 16S és un poliribonucleòtid de 1.500 pb codificat pel gen rrs, 

també conegut com a DNA ribosomal 16S, la seqüència del qual ens ha estat 

útil per establir relacions taxonòmiques i filogenètiques entre les diferents 

espècies bacterianes. Ha permès tant fixar un sistema de classificació entre els 

procariotes (Carl Woese, 1970) -Archaeobacteria i Eubacteria- com analitzar 

bacteris la identificació dels quals resultava molt difícil (per no dir impossible) 

mitjançant altres tècniques. L’amplificació del gen per a la seva posterior 

seqüenciació parteix, preferentment, de material genètic procedent de cultius 

purs.  

A l’actualitat, la majoria de bacteris d’interès clínic es poden identificar d’una 

forma més exacta gràcies a aquest gen sense perdre molta estona, cosa que 

no esdevé així quan aquests s’estudien fenotípicament. Resulta per això un 

avantatge tant en temps com en precisió. 

2.4.1.2 rRNA 16S i els ribosomes 

Per explicar la procedència d’aquest segment genètic caldrà prèviament 

comentar la funció dels ribosomes. Els ribosomes són orgànuls mancats de 

membrana els quals desenvolupen la síntesi de proteïnes. Podem trobar-los 
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Il·lustració 14. Parts que conformen els ribosomes. (Font: Internet) 

Il·lustració 15. Estructura secundària del gen 16S. (Font: Internet) 

dispersos pel citosol (medi intern del citoplasma i retingut entre les membranes 

cel·lulars) o adherits al reticle endoplasmàtic rugós (sistema membranós 

cel·lular connectat per cisternes i túbuls sinuosos). Aquestes estructures 

globulars es formen a partir de dues subunitats (la gran i la petita) que 

únicament s’uneixen durant la síntesi de les cadenes polipeptídiques. El pes 

d’aquestes subunitats i dels rRNA s’expressa en unitats svedberg (S), les quals 

representen el coeficient de sedimentació de la partícula quan es sotmet a 

centrifugació. Un svedberg equival a 10-13 segons (veure Il·lustració 14). 

 

 

 

 

 

Ara que hem introduït els punts a tenir en compte, podem parlar del gen 16S 

sense compromís.  

L’rRNA es conforma al voltant d’una estructura secundària caracteritzada per 

alternar fragments de cadena simple amb fragments de doble cadena (veure 

Il·lustració 15). La macromolècula rRNA 18S és l’equivalent en els eucariotes. 
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Les anàlisis amb aquest gen revelen l’existència de moltes seqüencies curtes 

característiques d’un determinat grup filogenètic. Això ens permet identificar la 

taxonomia dels microorganismes amb els quals es treballa, ja que al esdevenir 

regions úniques d’un grup concret no poden ser trobades en altres branques (ni 

tan sols en les més properes). Són els anomenats oligonucleòtids firma. 

La comparació entre els gens 16S de cadascun dels organismes procariotes (o 

millor dit, dels gens de DNA que el codifiquen) ens ha ajudat a establir-hi 

relacions genètiques segons les similituds presentades en les seqüències. Per 

aquesta raó s’usa constantment en l’estudi microbiològic. 

2.4.2 Característiques rellevants del gen 16S 

El fet que hagi estat usat com a rellotge evolutiu i marcador taxonòmic té les 

seves raons i no ha estat pas resultat d’un miracle. Alguns dels factors que 

varen determinar la seva utilització són: 

1. Al tractar-se d’una molècula primitiva, aquesta és troba inclosa en el 

genoma de tots els bacteris existents. Resulta ser una diana perfecte per 

a la afiliació dels microorganismes. És universal. 

2. La seva estructura i funció ha perdurat amb el pas dels segles. Es troba 

pràcticament inalterada. 

3. Aquesta mena de molècula permet identificar no només 

microorganismes allunyats, sinó també establir relacions evolutives entre 

els més propers. 

4. La llargada considerable d’aquest segment minimitza l’error 

d’identificació a nivell estadístic. 

5. Que es conservi en estructura secundària resulta un avantatge per a 

l’estudi. 

6. Com que es fàcil de seqüenciar, manipular i extreure, poc a poc 

s’originen bancs de dades que s’actualitzen constantment amb nova 

informació. 

Per a poder establir una relació entre espècies cal que aquestes comparteixin, 

com a mínim, un 97% de la seqüència del gen 16S (tot i que poden haver-hi 

excepcions).  

AMB AIXÒ CONCLOEM LA PART DE DOCUMENTACIÓ DEL TdR 
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3. Estudi microbiològic de la flora bacteriana de conills 

Després d’haver desenvolupat una exhaustiva part de documentació, la qual 

ens ha permès tenir una visió més profunda sobre la Microbiologia i també 

sobre la influència que ha tingut en àmbits tals com l’estudi de la flora intestinal, 

cal fer ara una recerca experimental que permeti posar en pràctica les meves 

qualitats científiques. Per aquesta raó vaig demanar suport als doctors del 

Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) (veure apartat 1.2 de la 

Introducció). Serien ells els qui m’ajudarien a proposar un projecte adaptat als 

coneixements d’un alumne de Batxillerat.  

3.1 Introducció i temporització  

Abans de detallar a fons la meva estància en aquests laboratoris cal comentar 

breument quina és la finalitat d’aquest treball, és a dir, quins passos hem de 

seguir per arribar a uns resultats concloents. Doncs bé, l’esquelet del treball és 

senzill. Deixeu-me que ho puntualitzi amb una segona tècnica de treball 

cooperatiu: el Diagrama de Gantt. 

3.1.1 Diagrama de Gantt sobre el projecte 

El Diagrama de Gantt és una útil eina de treball que permet emmarcar 

cadascuna de les activitats a desenvolupar en una graella temporal. Vegem-ho 

més clar dibuixant la taula en qüestió (Taula 4): 

Taula 4. Diagrama de Gantt per a temporització 

 Set. 

1 

Set. 

2 

Set. 

3 

Set. 

4 

Set. 

5 

Set. 

6 

Set. 

7 

Set. 

8 

Set. 

9 

Procés de sembra en placa          

Visualització (lupa binocular i 

microscopi) 

         

Extracció de DNA i 

amplificació 

         

Seqüenciació del material 

genètic 

         

Estudi bioinformàtic dels 

resultats 
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El meu treball consta de 5 etapes les quals es posen en marxa a finals de juny. 

Com que es tracta d’una previsió inicial, és molt probable que després les 

temporitzacions no siguin les plantejades en un principi. Tot depèn de si els 

resultats són favorables i podem continuar amb les diferents tasques o si bé cal 

repetir els processos fins a obtenir el que es requereix. 

Com s’aprecia a la graella, el procés de sembra en placa no hauria d’ocupar 

més d’una setmana i, per tant, durant la mateixa s’iniciaria el tractament 

fotogràfic de les colònies (aproximadament unes 3 setmanes en total). Un cop 

finalitzada la part més artística del treball, començaríem a amplificar el material 

genètic de les mostres crescudes, cosa que pot allargar-se més del compte a 

causa de la precisió requerida a les tècniques d’extracció (temps estimat d’unes 

4 setmanes). El que s’obtingui serà enviat a seqüenciar fora del país (ja que és 

una funció que no es realitza al CEAB). Això implica una aturada temporal 

d’una setmana i mitja que, tot i figurar a la taula, no ho desenvolupo jo 

directament. Finalment, les dades es tractarien bioinformàticament amb 

l’objectiu d’arribar a uns resultats òptims (prop d’un parell de setmanes més). 

3.2 Desenvolupament de la part pràctica al laboratori de Biologia 

Molecular 

3.2.1 Normes de laboratori i gestió de residus 

Els laboratoris i els productes químics tenen unes normatives específiques d’ús 

que cal conèixer i respectar abans de començar a treballar. 

Mesures de Seguretat  

1. Mai es treballarà al laboratori si s’està sol  

Si es treballa fora d’horari (entre les 21:00 i les 8:00 h.), s’ha d’informar, com a 

mínim, al servei de vigilància i inscriure’s al registre d’entrada del centre, 

indicant en quin laboratori ens trobem (veure Il·lustració 16). 

2. Utilització d’EPI’s (Equips de Protecció Individual) 

No podem utilitzar cap EPI que no porti la marca CE. Cal que aquests EPI’s 

siguin els adients per la tasca a realitzar.  

a) Màscares: S’utilitzaran sempre que no sigui possible l’ús de vitrines de 

gasos. En el cas que s’hagin d’utilitzar, les màscares s’hauran de 

guardar netes dins la bossa de plàstic que es subministra i dins dels 
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armaris ubicats fora del laboratori, mai dins d’aquests. Són d’ús 

individual i un cop finalitzada la vinculació amb el centre s’han de 

retornar.  

b) Ulleres de Seguretat:  

 L’ús d’ulleres de seguretat és obligatori quan es manipulen 

substàncies perilloses.  

 No es pot portar lents de contacte al laboratori. Els vapors produïts o 

esquitxos poden impregnar les lents i generar lesions oculars.  
 

3. Roba de treball  

a) Bates i calçat:  

 L’ús de bata és obligatori per treballar al laboratori.  

 Si no continuem treballant, caldrà penjar la bata als penja-robes 

situats al costat de la porta del laboratori, mai una sobre l’altre.  

b)  Guants:  

 S’ha de fer ús dels guants adients per a cada tasca (molts només 

aguanten uns minuts certs productes: mirar l’envàs o demanar 

consell).  

 Mai es pot sortir del laboratori amb els guants. Evidentment no 

podem agafar el telèfon, obrir portes, etc. 

 

4. Normes higièniques  

 És essencial rentar-nos sempre les mans després d’haver realitzat un 

experiment i abans de sortir del laboratori.  

 No es pot menjar ni beure mai dins d’aquest, ja que els aliments i les 

begudes poden contaminar-se amb els productes químics.  

 Està prohibit guardar aliments i begudes als frigorífics dels laboratoris.  
 

5. Condicions de l’àrea de treball  

 L’àrea de treball s’ha de mantenir sempre neta i endreçada, sense 

llibres, abrics, bosses, excés de pots de productes químics, equipaments 

innecessaris i coses inútils.  

 Tots els productes químics vessats s’han de netejar immediatament. 

Trobarem productes per neutralitzar aquests vessaments fora del 
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laboratori de química inorgànica de digestions i també a la zona de 

residus.  

 Un cop finalitzada la tasca caldrà recollir materials, reactius, equips, etc., 

evitant acumular-ho tot.  

 En acabar la feina haurem d’assegurar-nos de desconnectar aparells, 

aigua, gasos, llum, etc. 

6. Utilització d’equips i material de laboratori.  

 Està prohibit usar un aparell sense conèixer perfectament el seu 

funcionament. Cal consultar sempre al Responsable tècnic. 

 Abans d’iniciar un experiment cal assegurar-se que els muntatges i 

aparells estiguin en perfectes condicions d’ús.  

 Els materials i aparells utilitzats s’han de deixar sempre nets i en 

perfecte estat d’utilització.  

 Hem d’informar al Responsable Tècnic del laboratori o científic en cas 

que hi hagi un mal funcionament. 

 Tot el material de laboratori ha d’estar marcat amb un codi de colors que 

permeti la seva identificació.  
 

7. Manipulació de productes químics.  

 S’ha de llegir l’etiqueta i les fitxes de seguretat, i seguir les seves 

indicacions. Tots els productes químics han de ser manipulats amb molt 

de compte. Intentar utilitzar la quantitat mínima de reactius.  

 Guardar-los sempre als armaris corresponents segons la seva 

classificació química (inflamables, àcids, corrosius i sals).  

 Etiquetar amb precisió les solucions preparades al laboratori. Hi ha 

disponibles etiquetes adhesives amb els símbols de toxicitat i perillositat. 

Preferentment no reutilitzar envasos de productes per emmagatzemar-

ne d’altres diferents. 

 Emprar sempre un dispositiu especial per a pipetejar líquids. No podem 

fer-ho directament amb la boca.  

 Mai olorar, inhalar o tastar productes químics si no és que estem 

degudament informats.  
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Il·lustració 16. Laboratori de Biologia Molecular del CEAB 

 Utilitzar les vitrines extractores per a manipular productes que produeixin 

vapors tòxics o corrosius.  

 

8. Gestió de residus 

Sigui del tipus que sigui (sòlid o líquid), cal seguir aquest protocol: 

1. INFORMAR a la persona encarregada de la gestió de residus al CEAB. 

2. CALCULAR aproximadament el volum que es requerirà per poder 

demanar els recipients adequats. Hi ha disponibles volums de 5, 30, 60 i 

200 L). 

3. ETIQUETAR correctament els recipients amb el residu per tal d’evitar 

possibles accidents. Hem d’informar sobre la naturalesa química del 

producte i en cas de dubte, consultar-ne. Les etiquetes estan disponibles 

a la recepció del CEAB. 

Informació addicional 

 A cada laboratori hi ha un bidó de 60 L per a plàstics, guants i papers 

impregnats. 

 Mai poden estar al laboratori més de 6 mesos. 

 Un cop ple s’ha de baixar a la zona d’emmagatzematge de residus i 

substituir-lo per un de buit degudament etiquetat. 

 El centre disposa de contenidors especials per a reciclatge de piles, 

paper, vidre, etc.  

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Mostres fecals i procés de sembra en plaques d’agar-agar 

I. Selecció de l’objecte d’estudi 



Aproximació a la diversitat de microorganismes                                 Treball de Recerca 
 

51 
 

Les primeres sessions de treball experimental es varen iniciar amb la 

selecció de les mostres a analitzar. Disposava d’una immensa quantitat 

de mostres de femta que procedien tant de conills C. cuniculus com de 

C. algirus, així que decidí escollir quatre que fossin representatives per 

tal de proporcionar-me joc a l’hora de fer un estudi genètic sobre les 

seves microbiotes. 

Alguns paràmetres que es van tenir en compte per a la selecció van ser 

el sexe, la subespècie a la qual pertanyien i el fet de trobar-se o bé 

salvatges o bé engabiats. Les mostres escollides foren les següents: 

 ACC1: mostra fecal d’un conill amb localització i sexe 

desconegut, pertanyent a C. algirus. 

 M068: mostra fecal d’un conill que es localitzava en un terreny 

amb dues conilleres, mascle, pertanyent a C. cuniculus. 

 M131: mostra fecal d’un conill que es trobava engabiat, mascle, 

pertanyent a C. algirus.  

 M180: mostra fecal d’un conill que es localitzava en un terreny 

amb 6 conilleres, mascle, pertanyent a C. algirus.  

Així doncs podíem iniciar el procés de cultiu. En un principi pot semblar 

que la variabilitat no hi és present, però per a un treball d’aquestes 

característiques tenim més que suficient. Hem escollit mostres d’un conill 

del qual no se’n sap res a excepció de la seva subespècie (ACC1), 

mostres de C. algirus tant engabiat com d’origen salvatge (M131 i M180) 

i mostres d’un C. cuniculus silvestre (M068), tots ells mascles (excepte 

ACC1 del qual no se’n sap aquest tret) per reduir la dificultat que 

suposaria fer un estudi amb mascles i femelles. En els propers apartats 

ens referirem a les mostres pel seu nom en clau. 

Aquestes serien les mostres de femta que utilitzaria com a objecte 

d’estudi i sobre les quals es formarien les bases del projecte. 

II. Preparació dels cultius bacterians: tipus de sembra i 

característiques 

Bona part de la tècnica microbiològica es basa en la transferència de 

microorganismes d’un suport a un altre, procediment que rep el nom de 
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Taula 5. Solucions d'agar i de Ringer 

sembra o inoculació. Per evitar contaminacions durant la sembra, és 

habitual treballar a la campana de raigs UV o bé prop de la flama del bec 

Bunsen. Cal considerar sempre les característiques dels diversos 

mètodes de treball per tal de triar correctament la forma d’estudi més 

efectiva. Al CEAB treballaré la sembra en un medi de cultiu sòlid, l’agar-

agar. L’àrea de treball serà el Laboratori de Biologia Molecular. 

a) Material bàsic i dades de los solucions requerides 

Per a la preparació dels cultius requerim de: 

 Plaques de Petri. 

 Nanses de Digralsky i de Kolle. 

 Tubs eppendorf i gradeta. 

 Pinces, alcohol d’esterilització i cremador. 

 Mostres fecals. 

 Vòrtex Techno Kartell (o alternativament LAB Dancer S40). 

 Pipetes de 20 a 200 µL; de 100 a 1.000 µL; de 10 a 100 µL i 

puntes de recanvi. 

Cal tenir a la nostra disposició una cambra de flux laminar BIOSAN 

UV-Cleaner DNA/RNA (cambra estèril) i una estufa de cultiu 

estabilitzada a temperatures habituals (30, 37 o 44 °C). Pel que fa a 

receptes, veure Taula 5. 
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Taula 6. Mètodes de sembra més comuns i la seva eficiència segons la tasca 

b) Sembres en medis sòlids 

Les sembres pretenen arribar sempre a un dels objectius següents: 

 Obtenir cultius purs per a aïllament: Aquesta sembra resulta 

essencial en l’estudi microbiològic, ja que ens permet obtenir 

cultius bacterians purs (amb colònies aïllades i diferenciades) a 

partir d’un cultiu mixt (dissolució mare procedent de les mostres 

fecals). 

 Obtenir biomassa pel manteniment dels cultius purs: 

Simplement es pretén obtenir una gran quantitat de biomassa 

bacteriana per desenvolupar després estudis bioquímics. 

 Recompte i quantificació de microorganismes: L’objectiu és 

inocular concentracions quantificables de microorganismes, de tal 

forma que posteriorment es dugui a terme un recompte numèric. 

 Obtenir cultius confluents: es produeix un creixement homogeni 

i dens en les plaques. No distingim colònies aïllades (es troben 

amuntegades). 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectiu marcat determina el mètode a seguir, relació que queda 

establida a la taula anterior (Taula 6).  

Després d’arribar a la conclusió que requeriré de cultius purs per 

enfrontar les posteriors parts del treball, he decidit sembrar usant dues 

metodologies: l’estria múltiple i la sembra homogènia en superfície. A 

més a més d’oferir-me visió sobre les dues tècniques més usades al 

laboratori de Microbiologia, cadascuna té una finalitat diferent. L’estria 
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Il·lustració 17. Procés de sembra en estria T i representació del mètode 

múltiple em facilitarà l’obtenció d’aquests cultius purs mentre la sembra 

homogènia esdevindrà la forma més recomanable per arribar a un 

recompte final (veure fase dels Resultats) . 

c) L’estria múltiple (o estria en T) 

Per fer aquesta estria he seguit el següent protocol (Il·lustració 17): 

1. Amb un retolador anomenem la placa i hi dibuixem una “T” (que 

ens servirà de plànol a l’hora d’estendre la mostra fecal). 

2. S’esterilitzen les pinces amb etanol. Ràpidament es subjecta la 

mostra i s’estén per la zona A del dibuix efectuant una estria 

compacta (passant la nansa lleument, sense exercir pressió). 

3. S’esterilitza la nansa de Kolle (o s’usa una de nova) i es carrega 

amb biomassa de la zona A. Fem una nova estria a la zona B de 

la placa. 

4. Repetir el procés per a la tercera zona (recollint ara biomassa de 

la zona B). Aquest cop la càrrega serà suficientment baixa com 

per originar colònies aïllades, és a dir, cultius purs. 
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d) La sembra homogènia en superfície (spread-plate) i el banc de 

dilucions 

Tot i que pot resultar evident, no es pot dur a terme un cultiu bacterià 

directament amb la mostra fecal si apliquem una sembra homogènia en 

superfície. Prèviament cal muntar un banc de dilucions, el qual ens serà 

d’ajut per obtenir un creixement amb concentracions adequades de 

microorganismes. Consisteix a realitzar dilucions successives de forma 

que es redueix la quantitat de microbis de la suspensió inicial, permetent 

una sembra òptima pel seu posterior recompte. 

És un procediment de fàcil recreació però que comporta una estona 

considerablement llarga segons la quantitat de mostres a estudiar i 

segons el nombre de plaques a preparar. 

El protocol de dilucions ha estat el següent: 

1. En una gradeta situem 24 tubs eppendorfs de 2 mL (6 tubs per a 

cadascuna de les 4 mostres) i els retolem per no perdre l’ordre. 

Cadascun dels sis tubs correspondrà a la dilució 10-1, 10-2, etc. 

2. Afegim les 4 boletes fecals en uns tubs a part amb 1 mL de 

Ringer (solució salina en aigua que s’usa per crear medis 

isotònics (Sidney Ringer, 1882), duent a terme un efecte tampó i 

preservant així matèria viva (en aquest cas, cèl·lules bacterianes) 

però impedint la divisió cel·lular). Efectuem llavors un lleu cop de 

vòrtex per obtenir una suspensió homogènia. Aquesta serà la 

dissolució mare. 

3. A continuació transferim a cadascun dels 6 tubs 0,9 mL (900 µL) 

de Ringer i recollim amb les pipetes 0,1 mL (100 µL) de la 

dissolució mare. Aquest tub correspon a la dilució 10-1. Cada 

transferència, sigui quina sigui, requereix d’un canvi de punta. 

4. Agitem ràpidament la d-1 amb el vòrtex i amb una nova punta 

estèril transferim 0,1 mL d’aquesta dilució a un segon tub amb 0,9 

mL de sèrum salí. Aquesta serà la dilució 10-2. 

Realitzant aquest mètode successivament acabem obtenint les dilucions 

necessàries. Es solen fer unes sis ja que és a partir d’aquesta que 
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Il·lustració 18. Procés d'elaboració del banc de dilucions al laboratori 

aconseguim creixements proporcionals, és a dir, amb poques dilucions 

creixen moltes colònies i resulta difícil fer un recompte, mentre que amb 

dilucions elevades creix poca biomassa (veure Il·lustració 18).  

Si es saben les UFC (Unitats Formadores de Colònies), la quantitat de 

sembra a les plaques Petri i la dilució corresponent, podem arribar a 

conèixer el nombre de microorganismes de la mostra original (els 

anomenats microorganismes viables) mitjançant uns càlculs de 

recompte. 

 

 

 

 

 

 

La tècnica de l’Spread-Plate 

Amb el banc de dilucions muntat sí que podem iniciar llavors el protocol 

de la sembra homogènia. Aquesta s’efectua amb la nansa de Digralsky, 

la qual sol ser de vidre, triangular i s’esterilitza posant-la en contacte 

amb alcohol, el qual cremarà amb la flama. De forma alternativa podem 

usar nanses estèrils d’un sol ús. El protocol és el següent (Il·lustració 19): 

1. Es diposita un volum conegut de cultiu líquid (que provindrà de la 

dilució escollida del nostre banc de dilucions) a la superfície de la 

placa, mai superior al 0,1 mL = 100 µL. En algunes plaques es 

decideix inocular 0,05 mL = 50 µL. Les plaques també 

s’anomenen. 

2. S’esterilitza la nansa de Digralsky amb l’alcohol i la flama, amb 

molta cura. Cal evitar posar-la en contacte amb la superfície de la 

placa si encara està calenta. No s’ha de realitzar moviments 

bruscos i la nansa ha de refredar-se sola, sense cops d’aire ni 

agitacions. 



Aproximació a la diversitat de microorganismes                                 Treball de Recerca 
 

57 
 

3. Es destapa la placa només amb l’espai just perquè hi passi la 

nansa i sembrem. Així disminuïm el risc de contaminació 

ambiental. 

4. S’estén per la superfície de l’agar-agar amb la nansa de Digralsky 

els 0,1 mL de cultiu fins que es detecta que l’agar l’ha absorbit. 

Això es sap perquè a l’inici la nansa llisca molt suaument i 

conforme es va absorbint, aquesta llisca amb dificultat. És 

convenient fer rodar la placa de Petri alhora que amb l’altra mà es 

cultiva, assegurant així una sembra el més homogènia possible. 

Ara que ja les tenim preparades, les plaques es disposen a l’estufa 

d’incubació durant 48 hores a 37 °C. D’aquesta forma permetrem el 

creixement de les UFC i obtindrem al cap d’un parell de dies plaques 

amb mostres colonials. 

 

 

 

 

 

 

 

Quan les traiem de la incubació ens adonem que a les plaques 

procedents de la tècnica Spread-Plate, com a conseqüència d’haver 

treballat amb una dilució massa alta (la d-4 i d-5), no han crescut colònies. 

Repetim el procés per a aquestes, amb les quals podrem treballar en 

dos dies més.  

Com que hi havia molt poca biomassa, en les repeticions es decideix 

cultivar a partir de d-1 i d-3, cosa inusual perquè d’aquí solen esdevenir 

plaques molt carregades tot i que, de vegades, poden ser efectives 

(especialment quan hi ha poques UFC al cultiu líquid, com és el cas).  

Il·lustració 19. Procés de sembra homogènia en superfície (spread-plate) al laboratori 
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Il·lustració 20. Esquema de la fase pràctica (visualització i anàlisi molecular) del projecte 

Per últim, enumerem sobre la mateixa placa les diferents morfologies 

obtingudes (reiniciant l’enumeració a cadascuna de les quatre mostres). 

3.2.3 Visualització de les morfologies colonials i cel·lulars. Estudi 

fenotípic de les seves característiques 

Si bé ara toca iniciar el procés fotogràfic, fer una ullada general a les properes 

fases d’estudi ens serà molt útil. Un cop haguem finalitzat amb les imatges i 

haguem fet un recull de les característiques dels diversos morfotips colonials i 

cel·lulars, haurem de treballar a dues bandes. Per un costat durem a terme una 

pressa de mostra de DNA, la qual s’aplicarà a les mostres que provinguin 

d’estria. D’aquesta manera podrem emprar la PCR i els resultats que 

obtinguem s’enviaran a seqüenciar. Per un altre, les mostres crescudes a 

Spread-Plate s’usaran per realitzar el “Pool”, que no és més que fer un recull de 

biomassa de tots els morfotips diferents i abocar-la en un únic tub eppendorf, 

que també es seqüenciarà (si aplica, fora de termini del treball). 

Ara bé, totes aquelles mostres d’estria que siguin clarament diferents a les de 

SP (i per tant no hagin crescut a la sembra homogènia) podran ser afegides al 

“Pool”. Però a més a més les colònies de SP que no siguin presents a l’estria 

també rebran procés fotogràfic i pressa de mostra de material genètic. A la 

Il·lustració 20 es resumeix bastant bé això que acabo d’explicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Material bàsic 

Pel tractament fotogràfic de les mostres requerim de: 
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Il·lustració 21. Pack fotogràfic de la càmera CMEX-5 Pro. (Font: Internet) 

 Plaques Petri cultivades, imprescindibles per a l’estudi. 

 Lupa binocular Carl Zeiss (x0,65 a x5). 

 Microscopi òptic amb objectiu d’immersió (x100) i oli d’immersió. 

 Portaobjectes (i cobreobjectes), escuradents autoclavats, aigua, 

comptagotes i flama (bec Bunsen o encenedor) pel frotis cel·lular. 

 Blau de metilè, pipeta de 2 a 20 µL, puntes de recanvi i flascó 

rentador amb aigua per la tinció cel·lular. Pot amb alcohol de 

neteja (70%) per rentar els portaobjectes usats en la sessió. 

 Ordinador amb el programari ImageFocus 4 Software Package i 

dispositiu mòbil amb capturadora o càmera fotogràfica. Tenir a 

disposició el pack fotogràfic inclòs amb el programari ImageFocus 

4 (càmera CMEX-5 Pro). 

L’àrea de treball serà el Laboratori de Microscòpia 

II. Funcionament del programari ImageFocus 4 Software Package i de 

la càmera microscòpica CMEX-5 Pro 

Les càmeres CMEX d’Euromex i el software d’anàlisi microscòpica 

ImageFocus 4 són elements imprescindibles per a la captura de les 

nostres observacions, ja siguin al microscopi òptic o a la lupa binocular. 

Les càmeres CMEX-5 Pro estan equipades amb sensors d’alta precisió, 

disposen d’una resolució de 2592 x 1944 píxels i funcionen amb una 

renderització de colors de 24 bits. Solen treballar a 5 imatges per segon.  

 

 

 

 

 

El pack fotogràfic inclou un cable USB 2.0 per a la connexió amb el 

dispositiu a partir del qual es treballa (en el meu cas, un ordinador 

portàtil), dos jocs d’adaptadors de 30 mm i 30,5 mm per situar la càmera 
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a l’ocular i un CD instal·lador del software ImageFocus 4, tot i que també 

es pot descarregar gratuïtament d’Internet. El preu del pack en conjunt 

es troba al voltant dels 400€ (veure Il·lustració 21). 

El programari d’anàlisi ImageFocus 4, a més a més de permetre la 

captura d’imatges i l’enregistrament de vídeos, ofereix la possibilitat 

d’executar un sol dispar fotogràfic o preparar un mode de captura a 

intervals. Les imatges poden guardar-se amb formats diversos, però 

JPEG i TIFF són els més utilitzats. Pels vídeos el format habilitat és AVI. 

Dins el programa, l’usuari pot realitzar anotacions i posar etiquetes 

segons convingui, calibrar els objectius i la càmera, i emprar mesures de 

càlcul, molt útils especialment per posar-hi escales (veure Il·lustració 22). 

Entre les funcions a destacar del programa trobem: 

 Balanç de blancs. 

 Temps d’exposició. 

 Mode de color. 

 Epi-Il·luminació. 

 Contrastos (brillantor i enfosquiment). 

 
ImageFocus 4 és compatible amb Windows XP, Windows Vista, 

Windows 7 i Windows 8 (tant amb la configuració de 32 bits com la de 64 

bits) i amb alguna versió estàndard de MAC iOS. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Eines bàsiques 

amb les quals 

jugar per obtenir la 

imatge ideal 
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Il·lustració 22. Funcionament del programari ImageFocus i els seus comandaments principals 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 Passos a seguir per obtenir la imatge:  

1. Encendre l’ordinador i connectar la càmera amb el cable USB. 

2. Encendre el programari ImageFocus 4. Esperar el temps que 

calgui (poc més d’un minut) per a que es reconegui el dispositiu. 

3. Situar la mostra que cal fotografiar a la superfície de la platina. 

Aquesta ha de trobar-se el més allunyada possible dels objectius 

de l’aparell. 

4. L’objectiu amb què s’inicia la visualització ha de ser aquell que 

aporti menys augments (el més “petit”). 

5. Amb precisió, augmentar el nombre d’augments (ja siguin del 

microscopi o de la lupa binocular) fins apreciar la zona que 

necessitem fotografiar. 

6. Mitjançant els paràmetres de la imatge anterior, juguem amb la 

gamma, el contrast i la saturació de colors, modifiquem el temps 

d’exposició (que no té res a veure amb la durada i la successió) o 

fem balanç de brillantor. Aquestes decisions depenen de 

cadascú i de què es necessita fotografiar. És probable que des 

d’un inici ja ens vagin bé les configuracions preestablertes o 

potser haguem de dur a terme canvis en la visualització. 
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Il·lustració 23. Plaques microbiològiques cultivades pel projecte 

Finalment premem el botó de dispar fotogràfic o d’enregistrament 

de vídeo. 

7. Situar escala gràfica gràcies a les eines de mesura. 

 

III. Tractament fotogràfic de les plaques i de les morfologies colonials 

amb la lupa binocular 

Amb les característiques del software en ment podem iniciar sense 

problemes la sessió fotogràfica. 

a) Imatges de les plaques a nivell macroscòpic 

Pel tal de tenir enregistrades les plaques de cultiu, aquestes es 

fotografien usant un dispositiu amb capturadora (un telèfon mòbil en el 

meu cas). El mètode és molt simple i no té més dificultat que la d’enfocar 

bé a l’hora de disparar. Per apreciar millor el que ha crescut i tenir un 

bon contrast, les plaques es situen sobre una làmina de color fosc. Cal 

afegir que s’immortalitza tant la part davantera com posterior de la placa, 

ja que algunes colònies presenten característiques ben diferents segons 

la cara observada. Vegem-ne algun exemple (Il·lustració 23): 
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LA RESTA D’IMATGES ES MOSTRARÀ A LA FASE DELS 

RESULTATS 

 b) Imatges de les morfologies colonials 

El creixement de microorganismes sobre plaques amb medis sòlids es 

dóna en forma de colònia. Aquestes s’aprecien a simple vista i es 

defineixen com a massa de cèl·lules bacterianes originades per la 

reproducció d’un bacteri aïllat en el medi sòlid. 

Les colònies de diferents microorganismes difereixen d’acord a una sèrie 

de trets fenotípics que analitzarem en l’apartat V. 

El tipus de colònia ens pot ajudar a tenir informació del microorganisme 

que conté, però insuficient per a identificar la seva espècie (encara que 

n’hi ha que tenen colònies molt característiques). Per això el més 

habitual consisteix a determinar altres factors, els quals s’apliquen a les 

morfologies cel·lulars que treballarem més endavant. 

Obtenir les imatges de les morfologies colonials és un tant més 

procedimental, però no pas complicat. Caldrà tenir a mà l’ordinador amb 

el programari ImageFocus 4, la càmera CMEX, les plaques cultivades i 

una lupa binocular (al CEAB s’empra la Carl Zeiss però evidentment pot 

ser de qualsevol altra marca). 

La lupa binocular és un instrument òptic que s’empra per a l’observació 

de petits cossos. A diferència del microscopi, no necessita que la llum 

travessi la mostra, permetent així una visualització ampliada de 

partícules completament opaques. Consta de dues parts diferents l’una 

de l’altra (veure Il·lustració 24): 

 Part òptica: conté dos sistemes òptics que convergeixen sobre la 

mostra amb la finalitat que ambdós ulls rebin una imatge 

estereoscòpica. Cada sistema està constituït d’un ocular, un 

objectiu i un element inversor. És important destacar que el 

sistema objectiu-ocular ja aporta x20 augments. 
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 Part mecànica: serveix de suport a la part òptica i des d’on es 

desenvolupa la manipulació de l’instrument. Està constituïda per 

la columna (que augmenta en alçada el cos de la lupa), el braç o 

suport, la platina, la base i el comandament d’enfocament (que en 

el meu cas abastava de x0,65 a x5), entre els elements més 

importants. A la lupa, el cargol d’enfocament és una rodeta que 

fem girar fins assolir els augments que 

requerim, mentre que al microscopi 

simplement es canvia d’objectiu. 

Usualment se sol disposar també d’un 

emissor de llum auxiliar amb dos braços 

mòbils que contenen unes bombetes. 

Aquests braços enfoquen la mostra on 

convingui per obtenir millor qualitat 

d’il·luminació.  

Podem dir que l’observació amb la lupa és, 

generalment, del conjunt. Això és degut a 

l’ampli camp de visió que ofereix l’aparell. 

 

Manipulació de la lupa amb la càmera CMEX ja incorporada 

1. Encendre l’ordinador i seguidament el programari ImageFocus 4. 

Situar la càmera a un dels objectius de la lupa i connectar-la amb 

el cable USB. 

2. Encendre l’emissor de llum auxiliar (si en té) i desplaçar el cargol 

d’enfocament fins a l’augment més petit (x0,65). 

3. Situar la placa sobre la platina, a ser possible tancada per evitar 

contaminacions, i dirigir els braços mòbils de l’emissor de llum 

artificial cap a aquesta. 

4. Desplaçar la placa molt suaument fins apreciar la zona a 

fotografiar i aplicar augments amb el cargol. Modificar els 

paràmetres d’observació a partir del programa informàtic. Retocar 

la posició, si cal, dels braços mòbils. Prémer el botó de dispar 

fotogràfic i afegir, per últim, l’escala gràfica. 

Il·lustració 24. Parts de la lupa 
binocular. (Font: Internet) 
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És important dir que quan desplacem la placa per la platina ho 

fem cap el costat contrari al qual ens volem apropar (per l’efecte 

dels objectius i dels inversors). Per exemple, si volem dirigir-nos 

cap a la dreta, l’haurem de moure cap a l’esquerra, i així 

respectivament amb les altres direccions. 

 

Si és necessari també haurem de moure el cargol de bloqueig (en cas 

que l’augment requerit es trobi entre dos augments determinats) o fer 

servir les pinces de subjecció, tot i que són passos opcionals.  

Evidentment el procediment plantejat està pensat perquè es miri 

directament a la pantalla de l’ordinador i no s’hagi de posar i treure la 

càmera constantment. Vegem-ne la il·lustració 25 com a exemple: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RESTA D’IMATGES ES MOSTRARÀ A LA FASE DELS 

RESULTATS 

IV. Tractament fotogràfic de les morfologies cel·lulars amb el 

microscopi òptic i l’objectiu d’immersió. El frotis cel·lular 

El mètode a seguir per aconseguir les imatges de les cèl·lules ja no és 

tan simple com abans. Prèviament haurem de fer els frotis sobre els 

portaobjectes i aplicar una tinció amb blau de metilè per a una millor 

apreciació visual. 

a) El frotis cel·lular i la tinció senzilla de blau de metilè 

Il·lustració 25. Morfologies colonials fotografiades amb la lupa binocular 
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Per a observar els microorganismes pròpiament, doncs, és necessari 

utilitzar un microscopi òptic. 

La majoria dels microorganismes són incolors i és per això que ens és 

difícil apreciar la forma i mida d’aquests. Com a conseqüència, es posen 

en pràctica diverses tincions que revelen les morfologies i la presència 

d’altres estructures cel·lulars. Jo empraré una tinció simple de blau de 

metilè, la qual, a més a més de permetre’m una observació ràpida de la 

forma i mida, també ho farà de les agrupacions del microorganisme. Cal 

destacar la tinció de Gram com a tinció diferencial més utilitzada, tot i 

que jo no la realitzaré. 

Preparació de les mostres per a tinció (frotis) 

Un frotis és una fixació de bacteris al portaobjectes. Per dur-lo a terme 

cal seguir els següents passos (veure Il·lustració 26 i 27): 

1. Col·locar una gota d’aigua (que correspon a uns 5 - 10 µL)  al 

centre d’un portaobjectes i retolar-los. 

2. Amb un escuradents autoclavat (que s’agafa amb pinces per no 

malmetre’l) es punxa la colònia i recollim una mica de biomassa. 

Aquesta s’estén per la gota fins a formar una pel·lícula. 

(Autoclavat significa “estèril”. El nom prové de la màquina que 

facilita l’esterilització dels escuradents, l’anomenat autoclau.) 

3. Fixem la mostra deixant-la assecar a l’aire o bé es passa el porta 

per damunt la flama del bec Bunsen a una distància apropiada per 

no cremar-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 26. Procés d'elaboració dels frotis cel·lulars al laboratori 
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Tinció senzilla de blau de metilè 

Una vegada hem deixat llestos els frotis aquests han de rebre una tinció 

amb blau de metilè, compost químic heterocíclic aromàtic amb fórmula 

molecular C16H18ClN3S. El blau de metilè és un colorant que, entre les 

moltes funcions que té, a Microbiologia s’empra per determinar la 

presència o absència de microorganismes o bé simplement per a 

observar-ne la morfologia. 

Per a aquesta part hauré d’usar pipetes, puntes de recanvi i un flascó 

rentador amb aigua. El mètode és el següent (Il·lustració 28): 

1. Tot i que pot semblar evident, abans cal haver dut a terme el frotis 

cel·lular. Sinó això seria absolutament inútil. 

2. Enumerar els portaobjectes. Sobre la pel·lícula bacteriana (la qual 

hauria d’estar seca) s’apliquen 10 - 15 µL de blau metilè amb la 

pipeta de 2 a 20 µL. Si evitem tocar el tub eppendorf on el blau de 

metilè es troba retingut i el portaobjectes, la punta pot reutilitzar-

Il·lustració 27. Esquema del mètode del frotis 
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se. Cal que tota la superfície bacteriana quedi ben coberta de la 

substància. 

3. Quan ha passat aproximadament un minut s’usa el flascó rentador 

amb aigua per eliminar l’excés de colorant. Cal situar el 

portaobjectes un tant inclinat (per a que l’aigua llisqui) i recollir el 

líquid per gestionar-lo com un residu experimental. 

4. Finalment cal assecar el porta a l’aire o bé amb la flama d’un bec 

Bunsen. Ara ja tindrem la mostrà llesta per a l’observació al 

microscopi. Tots els bacteris es tenyeixen de blau! 

Un cop acabada la tasca fotogràfica amb els frotis, els ‘portes’ es 

col·locaran en un pot amb alcohol de neteja per eliminar qualsevol resta 

present. D’aquesta forma podran ser reutilitzats en un futur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració 28. Fase de tinció amb blau de metilè 
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b) El microscopi òptic i el seu funcionament 

El microscopi és un instrument òptic que s’empra també per a la 

visualització de petits cossos, vius o inerts. Es tracta d’un sistema 

constituït per dues lents d’augment (l’ocular i l’objectiu) que requereix 

d’un feix de llum que travessi la mostra, sempre procedent d’una font 

d’il·luminació. Aquest llum incideix sobre el portaobjectes i la mostra 

corresponent fins assolir la lent frontal de l’objectiu. Per mitjà d’un seguit 

de refraccions, la imatge es projecta cap a l’ocular i augmenta de mida, 

permetent així un òptima percepció. Els microscopis tenen un límit 

màxim de resolució de 0,2 µm (veure Il·lustració 29).  

Les mostres biològiques vives solen ser incolores i transparents, per la 

qual cosa cal fer ús de tincions especialitzades per poder apreciar els 

mínims detalls (en el meu cas, la tinció de blau de metilè). Les 

preparacions pel microscopi no són duradores, sinó més aviat temporals. 

Per determinar els augments amb què es treballa s’usa la següent 

fórmula numèrica:  

Nre. augments = 
𝑀𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡

𝑀𝑖𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙
 

 

 

 

 

 

Ç 

                   Il·lustració 29. Observació al microscopi a diferents augments. (Font: Internet) 

Com sempre, caldrà citar les parts que componen aquest estri de 

laboratori i comentar les més importants (Il·lustració 30): 

1.  Oculars. 

2.  Objectiu: x4, x10, x40 i x100 (utilitzant oli d’immersió). 

3.  Tambor o revòlver: sustenta els objectius i rota. 

4.  Platina: superfície de col·locació de la mostra. 

5.  Condensador: lents que formen part del sistema òptic. 
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Il·lustració 30. Parts del microscopi òptic 

6.  Diafragma d’obertura: lent que ajusta el grau d’incidència 

lluminós. 

7.  Cargol del condensador. 

8.  Cargol macromètric: permet desplaçar verticalment la platina. 

9.  Cargol micromètric: permet aplicar un enfoc més fi. 

10.  Diafragma de camp: regula la sortida de llum. 

11.  Suport. 

12.  Intensificador. 

13.  Braç. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per últim, m’agradaria parlar breument de l’objectiu de 100 augments, ja 

que és amb el qual treballaré en les meves sessions al CEAB per 

visualitzar les morfologies cel·lulars. 

Quan s’utilitza aquest objectiu és necessari emprar oli d’immersió, líquid 

viscós que s’afegeix entre l’objectiu i la mostra. Això és degut a que 

l’índex de refracció a l’aire és molt elevat i provoca alteracions en la 

imatge. L’oli d’immersió redueix aquesta refracció i facilita l’obtenció de 

fotografies molt més nítides (veure Il·lustració 31).  

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 31. 
Repercussió que 
té l'oli 
d'immersió a 
l'objectiu de 
x100. (Font: 
Internet) 
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Manipulació del microscopi amb la càmera CMEX ja incorporada 

1. Encenem l’ordinador i el programari ImageFocus 4. Deixem la 

càmera llesta per col·locar-la a l’ocular en el moment oportú. 

2. Col·loquem el microscopi de forma que el braç miri cap a 

nosaltres i connectem la font de llum. 

3. Comprovem que la platina està en la posició més baixa (la més 

allunyada dels objectius) i que l’objectiu inicial sigui el més petit 

(el de x4). Si això és correcte, situem el portaobjectes sobre la 

platina i el subjectem amb les pinces. 

4. Movem la platina amb el cargol macromètric per enfocar la 

preparació. Quan s’arriba al punt de focus ideal cal afinar 

l’enfocament amb el cargol micromètric.  

5. Ajustem la intensitat lumínica i fem les observacions amb 

cadascun dels objectius: comencem amb els petits (x4 / x10), 

posteriorment amb el mitjà (x40)... És molt probable que cada 

vegada que haguem de girar el revòlver haguem també d’enfocar 

novament amb els cargols macro i micromètric, però inicialment 

els cargols no es toquen durant el canvi d’objectiu. 

6. Un cop estem llestos per usar el de 100 augments, sense tocar 

els cargols, baixem la platina. Amb un comptagotes col·loquem 

una gota d’oli d’immersió sobre la mostra cel·lular del frotis. 

Tornem a pujar la platina i fem incidir la gota d’oli amb l’objectiu 

x100 (veure imatge anterior). 

7. Mentre observem, evidentment, acabem d’afinar el grau 

d’observació amb el cargol micromètric fins a obtenir la imatge 

ideal. 

8. Amb compte, extraiem l’ocular i situem la càmera CMEX. Mirant la 

pantalla de l’ordinador premem el dispar fotogràfic. Retirem la 

càmera, ressituem l’ocular, extraiem el portaobjectes (que s’haurà 

de rentar amb alcohol) i netegem les restes d’oli que puguin 

quedar a l’objectiu. Afegim, per últim, l’escala gràfica. 

 

Vegem-ne alguns exemples fotogràfics (Il·lustració 32):   
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LA RESTA D’IMATGES ES MOSTRARÀ A LA FASE DELS 

RESULTATS 

V. Recull de les qualitats fenotípiques 

Les fotografies ens permeten visualitzar de manera ràpida i directa les 

característiques de cadascuna de les morfologies bacterianes. 

Tanmateix, si volem establir una relació entre aquestes haurem de poder 

accedir a una “memòria” que contingui les dades i ens faciliti el treball 

(d’altra manera hauríem d’anar imatge per imatge i la feina esdevindria 

inacabable). 

Per agrupar les morfologies crearem un arxiu Excel que contindrà 

ordenadament la informació més essencial. Serà una tasca que es 

desenvoluparà alhora que el tractament fotogràfic. 

a) Qualitats fenotípiques de les morfologies colonials 

En l’Excel tindrem en compte: 

 El número de colònia corresponent que vàrem escriure a la placa. 

 Indicador de la foto de placa on podem apreciar-la. 

 La mostra d’origen (ACC1, M131...). 

Il·lustració 32. Morfologies cel·lulars fotografiades amb el microscopi 
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 La placa d’origen (si era estria-T o bé spread-plate). 

 La forma, que pot ser: puntiforme, circular, filamentosa, granular, 

rizoide o fusiforme. (Veure Il·lustració 33). 

 L’elevació, que pot ser: plana, elevada, convexa, pulvinada o 

umbilicada. (Veure Il·lustració 33). 

 El marge, que pot ser: enter, ondulat, lobulat, dentat, filamentós o 

arrissat. (Veure Il·lustració 33). 

 El color que presenta. 

 La tonalitat de color. 

 L’opacitat (si a contrallum és translúcida, opaca...). 

 L’olor. 

 L’indicador de foto colonial. 

 Altres qualitats a destacar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Qualitats fenotípiques de les morfologies cel·lulars 

En l’Excel tindrem en compte: 

 La morfologia, que pot ser: coc, bacil, coc-bacil, espiril o vibri. 

(Veure Il·lustració 34). 

Il·lustració 33. Guia per a l'elucidació dels caràcters colonials 
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 L’agrupació, que pot ser: estreptococs, estafilococs, sarcines, 

diplococs i amuntegaments. (Veure Il·lustració 34). 

 La puresa (si en l’observació només hi havia una morfologia o bé 

si n’hi havia més (per ex. bacil i coc). 

 La presència d’endòspores. 

 L’indicador de foto cel·lular. 

 Altres qualitats a destacar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per evitar una aglomeració d’informació innecessària, en aquest treball 

adjuntaré una taula que contindrà només els aspectes utilitzats per fer 

les anàlisis bioinformàtiques. Per posar un exemple, les columnes que 

detallen indicadors d’imatge, olor, mostra d’origen, etc. no seran 

incloses.  

Evidentment poden haver casos concrets en què la percepció fenotípica 

sigui diferent segons l’observador, però això no hauria d’ocasionar 

inconvenients. 

 

La taula d’Excel serà presentada a la fase dels RESULTATS 

 

 

 

 

 

Il·lustració 34. Guia per a l'elucidació dels trets cel·lulars 
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3.2.4 Amplificació de fragments del 16S rDNA mitjançant la reacció en 

cadena de la polimerasa (PCR) 

Les mostres ja han estat fotografiades, així que la tasca següent consisteix a 

treballar el material genètic de cadascuna de les morfologies bacterianes per 

poder identificar-les. Disposem de 46 morfologies diferents, així que no serà 

una feina ràpida d’enllestir. Hauré de coordinar molt bé els diferents protocols 

per acabar aquesta part abans de finalitzar l’estada al CEAB. Recordem que 

abans de fer la PCR el que tenim és el genoma sencer. Finalitzada la reacció el 

que aconseguim és amplificar el gen 16S, el qual ens és essencial per 

comparar perquè es tracta d’un gen universal en bacteris. 

I. Amplificació de material genètic i PCR template 

Aquest primer contacte amb la reacció en cadena de la polimerasa em 

permetrà manipular material de laboratori que fins ara no havia tingut 

l’ocasió d’utilitzar i, a més a més, em donarà una idea sobre lo fàcil o 

difícil que és aquesta part del treball. Destacar el fet que es tracta d’una 

PCR tradicional (tal com s’ha estudiat al Batxillerat) i “template” és un 

terme emprat per indicar que es treballa amb un DNA motlle, plantilla o 

diana. 

 

Procediment de la PCR 

La PCR no pot ser iniciada si no ha hagut una preparació prèvia dels 

elements necessaris per a l’amplificació. Caldrà llavors seguir els 

següents passos: 

1. En una cubeta amb gel picat es col·loquen els ingredients 

requerits per a la preparació de la MIX (ja que si no es degraden). 

La MIX és una solució que es reparteix un cop preparada entre 

les mostres genètiques que rebran procés d’amplificació i que 

consta dels següents components: 

 Buffer: actua com a amortidor del pH, duent a terme un 

efecte tampó. 

 MgCl2: compost que facilita el treball de la DNA-

polimerasa. 
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Il·lustració 35. Valors de la recepta de la MIX 

 BSA: albúmina que s’usa per evitar duplicacions 

incorrectes, unions inespecífiques... 

 dNTPs: els quatre tipus de desoxiribonucleòtids trifosfat. 

 Forward i Reverse: segments de DNA monocatenari 

complementaris als extrems del DNA diana, també 

coneguts com a encebadors o primers. 

 Polimerasa Taq: DNA-polimerasa termoresistent que es 

va descobrir en el bacteri Thermus aquaticus i que es fa 

servir en Biologia Molecular per amplificar seqüencies de 

material genètic. No sap fabricar de novo i permet la síntesi 

d’una cadena complementària. 

 El DNA diana amb què es vol treballar. 

 H2O (per a que es desenvolupi el procés en un medi 

aquós). 

En aquest primer tractament decidim treballar amb 20 de les 46 

mostres (escollides a l’atzar). Coneixent els valors de la recepta de 

la MIX, deixem a punt la solució a la cubeta de gel (Il·lustració 35). 
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Realment el DNA no s’afegeix a la MIX (ja que quedaria 

invalidada). En el càlcul es té en compte perquè cal saber la 

proporció de la resta d’elements respecte la quantitat de DNA. 

L’aigua és el primer que cal descongelar perquè sempre triga una 

estona. En canvi, la Taq cal mantenir-la congelada i s’usa estricta 

i ràpidament en el moment d’afegir-la a la MIX (convé que sigui 

l’últim element a dipositar). Després es retorna al congelador. 

Els elements que conformen la MIX no fan a l’instant la seva 

funció, sinó que cadascun intervé quan pertoca. La MIX s’haurà 

d’homogeneïtzar amb un cop fugaç de vòrtex abans de repartir-la. 

SENSE MIX NO ES PRODUEIX AMPLIFICACIÓ! 

2. Agafem 20 tubs eppendorf d’una capacitat de 500 µL i mitjançant 

una pipeta col·loquem 20 µL d’aigua pura a cadascun dels tubs. 

Si la punta no toca el tub, aquesta pot ser reutilitzada.  

Amb un escuradents autoclavat agafem una mica de biomassa 

bacteriana i la submergim en aquests 20 µL. Caldrà numerar els 

tubs per no perdre l’ordre. L’escuradents, evidentment, no pot ser 

reutilitzat. Cada mostra bacteriana es situa en un tubet diferent. 

Efectuem un lleu cop de vòrtex Techno Kartell. 

3. Agafem 23 tubs eppendorf d’una capacitat de 200 µL i mitjançant 

una pipeta inoculem 48 µL de MIX a cadascun dels tubs. Retolem 

els tubets. Ara atribuïm 2 µL de DNA procedents dels tubs de 500 

µL. D’aquesta manera cada extracte contindrà els 50 µL que 

indica la recepta. En el control + afegirem DNA d’un extracte d’E. 

coli i en el – només hi haurà MIX. Duem a terme un ràpid cop de 

vòrtex i de centrífuga (la Mini Spin Plus – Eppendorf) i els tubets 

es porten a la PCR. 

Els controls funcionen com a indicadors de la reacció: el positiu 

ens permet saber si l’amplificació de la PCR és correcta i el 

negatiu ens assegura que no hi hagi contaminació en el procés. 

Quan treballem amb pipetes s’ha de procurar evitar els límits 

(màxim i mínim) del rang de volums que abasta per manipular 

quantitats el més exactes possible. 
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La PCR Primus 96 plus (MWG AG BIOTECH) és una eina automàtica 

que desenvolupa per ella mateixa l’amplificació de material genètic. 

Caldrà esperar fins que el procediment hagi finalitzat (veure Il·lustració 

36). Sol durar unes 2h i 20 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparació del banc d’electroforesi  

L’electroforesi en gel d’agarosa és una tècnica de laboratori que s’empra 

per separar fragments de DNA de mides diverses gràcies a l’acció d’un 

camp elèctric. Normalment es duu a terme un cop hem recuperat les 

mostres que havíem situat a la PCR, ja que ens indica si ha hagut 

amplificació o no. El procediment a seguir és el següent: 

1. Pesem 1,2 g d’agarosa en la bàscula de precisió i els dissolem en 

100 mL de TBE (si pot ser en un pot graduat, millor). 

2. Escalfem el pot fins que bulli, però procurant que la dissolució no 

es desbordi (aproximadament 3 min al microones). 

3. Mentre deixem que es refredi, preparem la safata d’electroforesi. 

Seleccionem els raspalls que formaran els pous en el gel 

solidificat (on disposarem els extractes de la PCR) i posem cinta 

Il·lustració 36. Posada en marxa de la PCR i programa que cal fer servir 
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adhesiva per a que el gel no surti de la safata. El gel s’originarà 

quan hi aboquem la dissolució i aquesta es solidifiqui. 

4. Tot just a la temperatura adient (semblant a la d’un cafè), afegim 

a la dissolució unes gotes de GelRed (aproximadament 0,5 µL) 

amb la pipeta que abasti els volums més ínfims. No és més que 

un colorant fluorescent que ens permetrà observar el DNA en les 

anàlisis posteriors.  

5. Quan això s’ha efectuat, aboquem la dissolució a la safata. Ara 

només cal esperar uns 15 min per a la formació del gel. 

El gel que obtenim té una textura viscosa, similar a la d’una gelatina, i 

constarà de tants pous com raspalls haguem usat. Els “pous” no són 

més que petits forats al gel produïts a causa de la disposició del raspall i 

on acabarem col·locant les mostres que surten de la PCR. Hi ha raspalls 

amb nombre diferent de pues, la qual cosa permet fer més o menys 

forats segons el nombre de mostres a treballar.  

6. Ara situem la safata amb el gel d’agarosa a la cubeta electrolítica 

plena de TBE.  

7. Com que els pous ja estan fets (per haver emprat el raspall), 

només cal omplir-los amb les mostres que han sortit de la PCR (3 

µL) i unes gotetes de Loading Buffer (1 µL). Aquest tampó de 

càrrega és més dens que el DNA i ajuda a que la mostra es situï 

al fons del pou. ALERTA! Al 1r pou cal posar 5 µL de DNA ladder. 

Es tracta d’un DNA que indica el rang de parell de bases que pot 

tenir el material genètic segons la regió de l’espai que hagi 

recorregut la mostra per efecte del camp elèctric. La seva funció 

ens és útil per analitzar i comparar el nombre de bases de les 

nostres mostres. Recordem que tot això es fa amb pipetes i 

puntes de recanvi (no es poden reutilitzar). 

8. Connectem l’ànode i el càtode. Encenem la font d’energia Bio-

Rad POWER PAC 200 i sotmetem el gel carregat de DNA a 110V 

durant 40 min. 

Els fragments se separen segons la seva mida (el nombre de bases) i 

migren cap a l’elèctrode positiu a causa de la càrrega negativa dels 

grups fosfat de la molècula de DNA. D’aquesta manera, obtenim en el 



Aproximació a la diversitat de microorganismes                                 Treball de Recerca 
 

80 
 

gel una sèrie de franges que, si tot ha estat ben desenvolupat, haurien 

de tenir la mateixa mida (veure Il·lustració 37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualització dels resultats amb el programari QuantityOne 

Passats aquests 40 min, el gel es porta a l’il·luminador de raigs UV 

GelDoc XR System. Aquests raigs actuen sobre el GelRed i permeten la 

visualització de les franges de DNA. Tot això és possible gràcies al 

programari digital QuantityOne, el qual facilita la captura en imatges 

d’aquestes bandes de material genètic (veure Il·lustració 38). 

QuantityOne és un potent software d’instal·lació que s’empra per a 

l’obtenció d’imatges i anàlisis de gels d’electroforesi en 1D (tot i que 

també té altres utilitats). És compatible amb els sistemes operatius 

Windows i Macintosh, i presenta un interfície gràfica amb menús 

estàndard desplegables, barres d’eines i comandaments diversos per a 

l’obtenció i edició de fotografies. 

El programa pot analitzar una gran varietat d’informació biològica quan 

fa incidir fotons de radiació UV , incloent matèria radioactiva, fluorescent, 

luminescent, reflectant i mostres amb tinció. 

A més a més, ofereix també la possibilitat d’establir configuracions 

automàtiques, filtres o altres recursos lumínics. Entre les funcions 

principals cal destacar: 

 Detecció de bandes. 

 Determinació del pes molecular a partir de models de regressió 

preestablerts al programa. 

Il·lustració 37. Elaboració del gel d'electroforesi i càrrega amb les mostres als pous 
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 Anàlisi comparativa de les franges. 

 Correcció de brillantors, aplicació de filtres i purificació dels 

resultats biològics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passos a seguir per obtenir la imatge: 

1. Un cop hem col·locat el gel d’electroforesi a la cabina de raigs UV 

del GelDoc XR System encenem l’ordinador i a continuació 

l’aplicació QuantityOne.  

2. Ens apareix un avís sobre la llicència del software. Cal prémer 

l’opció “Basic”. 

3. En qüestió de segons podrem apreciar les diferents barres 

d’eines. Seleccionem l’opció que indica “Epi White Light” (és el 

mode ideal per a mostres reflectants com la nostra). Les zones 

més fosques seran les que hagin rebut els nivells de radiació UV 

d’intensitat superior (el material genètic). 

Il·lustració 38. Il·luminador de raigs UV al CEAB i pantalla de comandament de QuantityOne 
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4. Un cop això, només cal clicar “Auto Expose” per acabar de definir 

els contrastos, la il·luminació... Alternativament podem modificar 

aquests paràmetres manualment. 

5. Per últim, només hem de cercar l’opció “Annotate” per fotografiar 

el que veiem en pantalla. Obtindrem la imatge tan en format JPEG 

com en arxiu 1SC. Aquest últim ens serà útil si després volem 

retocar-lo amb les eines del programa. 

6. Extreure el gel i netejar la viscositat que pugui haver deixat quan 

es trobava a l’il·luminador. És important tractar aquest aparell amb 

guants i l’ordinador sense guants. 

 
VEURE SECCIÓ DELS RESULTATS PER OBSERVAR EL GEL 

AMPLIFICAT 

Aquesta ha estat la 1a reacció d’amplificació de DNA, però n’hi 

haurà més ja que no totes les mostres han sortit com esperàvem. A 

continuació matisaré les amplificacions que han tingut èxit i en un 

ANNEX aquelles que han resultat infructuoses però que d’igual 

manera podem aprendre coses noves, com les metodologies   

           emprades. 

II. Amplificacions de DNA amb èxit 

A. 2a PCR template de les mostres que no havien amplificat i de 

les no analitzades 

Com bé diu el títol, és en aquest intent on provem d’amplificar el 

gen bacterià 16S de mostres encara no tractades però també 

d’aquelles que a la primera extracció no varen resultar exitoses. 

La reacció en cadena de la polimerasa seguirà el mateix protocol 

que en el primer intent, sense canvis. 

 

Procediment de la PCR 

1. Aquest cop treballarem amb la totalitat de les mostres 

restants, així que la MIX esdevindrà a partir d’uns càlculs 

nous. Disposem de 43 mostres bacterianes (haurien de 

ser 41 però resulta que han crescut dues noves 

morfologies en aquest temps), un control +, un control – 
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Il·lustració 39. Valors de la recepta de la MIX (II) 

(que usarem dos cops perquè pensem que l’original s’ha 

contaminat) i l’extra d’assegurança. En les operacions, 

per tant, es multiplicarà per 47. Un cop preparada, cop 

de vòrtex i centrífuga (veure Il·lustració 39). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2. Realitzem un nou mostreig de biomassa en 43 tubs 

eppendorf de 500 µL, incloent les de l’intent anterior (per 

evitar possibles contaminacions). Com abans, en 20 µL 

d’aigua submergim un escuradents autoclavat que 

prèviament ha recollit mostra cel·lular. Anomenem els 

tubets. 

Hem mostrejat també les dues noves colònies que 

havien crescut, les quals passen a nomenar-se M180-12 

i M180-13. Tanmateix no els donem gaire rellevància 

perquè molt probablement siguin contaminants. Cop de 

vòrtex i centrífuga. 

3. En eppendorfs de 200 µL inoculem 48 µL de MIX i 2 µL 

de DNA procedents dels tubets de 500 µL per obtenir 

extractes de 50 µL. Anomenem, preparem els controls, 

fem cop de vòrtex i centrífuga i portem les mostres a la 

PCR (Il·lustració 40). Seguiran el mateix programa 

d’abans (de 2h i 20 min). 
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Il·lustració 41. Càrrega i posada en marxa del procés d'electroforesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparació del banc d’electroforesi i visualització dels 

resultats amb QuantityOne 

Iniciem la 2a electroforesi seguint els mateixos passos que 

l’anterior cop: 

1. Dissolució 1,2 g d’agarosa en 100 mL de TBE. 

2. Escalfament de la dissolució uns 3 min al microones. 

3. Preparació de la safata d’electroforesi amb els raspalls i 

addició del GelRed (colorant fluorescent). 

4. Espera per a la formació del gel (15 min). 

5. Disposició del gel a la cubeta electrolítica. Cal omplir els 

pous amb el tampó de càrrega i les mostres de la PCR, 

el DNA ladder, etc (veure Il·lustració 41). 

6. Connectem els elèctrodes a la font d’energia Bio-Rad 

POWER PAC 200 i sotmetem el gel carregat de DNA a 

110 V durant 40 min (veure Il·lustració 42). 

 

 

 

 

 

Il·lustració 40. Termociclador que desenvolupa la PCR als laboratoris del CEAB 
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Il·lustració 42. Visualització a simple vista de les 
franges (passats 40 min) gràcies al tampó de càrrega 

Passat aquest temps, portem el gel a l’il·luminador de raigs UV i 

estudiem l’amplificació amb el programari QuantityOne (veure 

secció dels Resultats per observar el gel d’electroforesi).  

 

 

 

 

 

 

 

B. Nested-PCR 

Es reprèn la tasca d’obtenir amplificacions de DNA mitjançant 

l’anomenada Nested-PCR. Aquesta és exactament igual a la 

‘template’ però es diferencia en el fet que treballem amb extractes 

procedents de PCR’s anteriors. Per a que ens entenguem, 

consisteix a fer una PCR de mostres que ja han fet una PCR 

prèvia. A la nostra llengua rep el nom de PCR niada o imbricada. 

Ara per ara caldrà arribar a obtenir uns bons resultats de PCR 

(com a mínim una desena de les 46 mostres que tenim) per a 

poder assolir una determinació concloent en la part 

bioinformàtica. Portem 6 extractes amplificats, així que encara en 

queden. Creiem que la Nested-PCR oferirà més possibilitats a 

l’amplificació del gen 16S (ja que treballem amb  mostres que 

reben dos cops la reacció en cadena de la polimerasa) malgrat 

això comporti una possible acumulació d’errors a la seqüència. La 

PCR col·loca sempre algun nucleòtid erroni en clonar el DNA, 

encara que es doni en una proporció molt baixa. Per aquesta raó 

com més s’amplifiqui, més gran és aquesta probabilitat. 

 

Procediment de la PCR 

1. Com que conservem els extractes de les PCR’s anteriors 

(tants els amplificats com els que no) ens podem saltar 
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Il·lustració 43. Valors de la recepta de la MIX (III) 

el mostreig en eppendorfs de 500 µL. D’aquests tubets 

recollirem els 2 µL necessaris de DNA, d’altra manera ja 

no seria ‘nested’ sinó ‘template’. Treballarem amb 10 

mostres que van amplificar o bé malament o bé de forma 

lleu: ACC1-9, M131-1, M131-2, M131-5, M180-1, M180-

2, M180-6, M180-8, M180-9 i M180-11. 

2. Preparem la MIX per a aquestes 10 mostres, els dos 

controls i l’extra d’assegurança. Un cop preparada, cop 

de vòrtex i centrífuga (veure Il·lustració 43).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. En tubs eppendorf d’una capacitat de 200 µL situem 48 

µL de MIX i 2 µL de DNA procedent dels extractes que 

contenen el DNA amplificat lleument (de PCR’s 

anteriors). Preparem els controls (el ‘+’ amb material 

genètic d’ E. coli i el ‘–’ només amb MIX). Efectuem un 

ràpid cop de vòrtex i centrífuga i portem les mostres a la 

PCR. El programa serà el mateix (de 2h i 20 min). 

Destacar el fet que mai es prepara un tubet anomenat 

‘extra d’assegurança’. Aquest ‘extra’ es té en compte en 

el càlcul perquè, donat el cas que haguéssim d’eliminar 

un eppendorf on ja hi havíem afegit la MIX, disposaríem 

un altre cop dels 48 µL necessaris (no ens quedaríem 
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curts). No obstant no podem errar consecutivament, ja 

que llavors sí haurem de preparar una nova MIX. 

 

Preparació del banc d’electroforesi i visualització dels 

resultats amb QuantityOne 

Iniciem el procés d’electroforesi en gel d’agarosa seguint els 

mateixos passos que en els intents anteriors, així que no cal 

detallar el protocol.  

(Veure secció dels Resultats per observar el gel amplificat). 

 

C. 2a Nested-PCR 

Ens disposem a fer l’última prova d’anàlisi molecular. Ja hem 

esgotat el màxim temps que podíem emprar en aquesta fase de 

l’estudi. Si podem afegir alguna mostra més, perfecte. Si no, 

doncs haurem d’avançar amb el que tinguem.  

Ja tenim preparat el “Pool” del qual parlava en l’apartat 3.2.2 i ara 

l’analitzarem fent PCR juntament amb altres mostres. Tanmateix, 

dedicaré més temps a l’explicació d’aquest en un ANNEX. Ara el 

que interessa és amplificar el material genètic del major nombre 

de mostres possibles: és el nostre últim intent. 

 

Procediment de la PCR 

1. En la reacció en cadena de la polimerasa inclourem el 

“Pool” i 10 extractes de les PCR’s anteriors, els quals 

havien amplificat lleugerament. Això significa que 

aquesta prova servirà com una Nested, com bé indica el 

títol. Podem, per tant, saltar-nos el mostreig colonial.  

Les mostres escollides són: ACC1-9, M131-1, M131-2, 

M131-5, M180-9 (que provenen de la Nested anterior) i 

un altre cop ACC1-9, M131-1, M131-2, M131-5 i M180-2 

procedents de la 2a PCR template. Perquè repetim 

mostres? Senzillament perquè augmentem la probabilitat 

que surtin bé, i ja que conservem els tubets és una pena 

no tornar-ho a intentar. 
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Il·lustració 44. Valors de la recepta de la MIX (IV) 

2. Preparem la MIX per a aquestes 10 mostres, el “Pool”, 

els dos controls i l’extra d’assegurança. Un cop 

preparada, cop de vòrtex i centrífuga (Il·lustració 44).  

 

 

 

   

 

 

 

 

3. En tubs eppendorf de 200 µL repartim 48 µL de la MIX i 

2 µL de DNA procedent dels extractes comentats 

anteriorment. El que pertanyi al “Pool” contindrà 

igualment 2 µL. Preparem els controls i efectuem cop de 

vòrtex i centrífuga. Portem els extractes a la PCR 

seguint el mateix programa de 2h i 20 min. 

 

Preparació del banc d’electroforesi i visualització dels 

resultats amb QuantityOne 

Iniciem el procés d’electroforesi en gel d’agarosa seguint els 

mateixos passos que en els intents anteriors, així que no cal 

detallar el protocol.  

(Veure secció dels Resultats per observar el gel amplificat). 

 

III. Mostres amplificades 

Hem assolit la desena mínima que necessitàvem per continuar. 

Disposem de 13 mostres amplificades (més una còpia) amb les quals 

continuarem la tasca bioinformàtica:  

 ACC1-8, ACC1-11, M131-7, M131-11, M180-7 de la primera 

extracció i manipulació genètica. 
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 ACC1-6 de la segona PCR template. 

 M180-1 i M180-2 de la Nested-PCR. 

 ACC1-9, M131-1, M131-2, M131-5, M180-9 i un altre cop M180-

2 (ja que el de la 1a Nested era un tant lleu), procedents de la 2a 

Nested-PCR.  

Tenim repetida la mostra M180-2, però no és un problema. Així, si la que 

prové de la 1a Nested falla per ésser un senyal massa dèbil, es podrà 

analitzar la que prové de la 2a Nested. D’aquesta manera garantim 

obtenir sí o sí la seqüenciació de M180-2. 

 

IV. Enviament a Macrogen Inc. per a seqüenciació 

Els extractes amplificats s’han de traspassar a eppendorfs d’1,5 mL fent 

ús de pipetes i puntes de recanvi. Per evitar que es malmetin, aquests 

tubs es mantindran congelats a -20 ºC fins que sigui el moment d’enviar 

les mostres.  

Hem anotat una nomenclatura senzilla per a aquestes 14 extraccions, ja 

que seria molt feixuc haver de fer ús del nom sencer. Els tubets s’hauran 

de retolar tant a la tapa com al costat. 

- ACC1-8  A 

- ACC1-11  B 

- M131-7  C 

- M131-11  D 

- M180-7  E 

- ACC1-6  F 

- M180-1  G 

- M180-2  H 

- ACC1-9  I 

- M131-1  J 

- M131-2  K 

- M131-5  L 

- M180-2  M 
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- M180-9  N 

 

Però, què és Macrogen? Macrogen Inc. és una destacada empresa de 

l’àmbit biològic que ha desenvolupat i comercialitzat eines essencials per 

a l’anàlisi genòmica mitjançant l’ús d’una infraestructura bioinformàtica. 

Fundada l’any 1997 i amb filials arreu del món, serà l’institut de recerca a 

on enviaré les meves mostres per a que seqüenciïn el material genètic. 

D’aquesta manera podrem esbrinar el gènere a què pertanyen. 

L’empresa presenta un extens processament d’estudi recolzat per 

l’excel·lent mà d’obra de la qual disposen, cosa que ha permès crear un 

ampli banc de dades genètiques. 

Macrogen Inc. ha estat pionera pel fet de treballar amb mecanismes 

bioinformàtics personalitzats i també ha estat clau en la posada en 

marxa de serveis d’anàlisi internacionals. 

Aquests 14 extractes no s’enviaran a la seu principal de Seül, sinó a la 

filial d’Amsterdam. Per això caldrà preparar la documentació requerida 

per a enviaments internacionals (formularis i albarans). Evidentment tot 

serà signat pel meu tutor legal al CEAB, el Dr. ¿?¿?¿?. A continuació 

es mostra l’ordre de comanda (Il·lustració 45): 
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Il·lustració 45. Comanda de Macrogen i ordre d'enviament 

 

 

 

 

 

 

 

a) Carta de presentació 

Macrogen Europe 

Meibergdreef 31 

1105 AZ Amsterdam 

the Netherlands 

       August 08th 2016 

Dear Sir or Madam, 

 

Please find enclosed 14 tubes with DNA samples sent to you for 

sequencing.  

The samples are over 700 bp PCR products and need to be purified.  

The primer to be used is 341-F, which has to be synthetized.  

 

Please, if you have any doubt, don’t hesitate to contact me. 

 

Faithfully yours, 

¿?¿?¿? 

 

CEAB-CSIC 

Acc. Cala St. Francesc, 14 

17300 Blanes (SPAIN) 

Tel: +34 972 336 101 

Fax:  +34 972 337 806 
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b) Document de patogenicitat 

Blanes, August 8th 2016 

To whom may it concern: 

This parcel contains DNA samples that have been amplified from rabbit stool and they 

have value only for scientific research. THE MATERIAL HAS NO COMMERCIAL 

VALUE. NONE OF THE CONTENTS OF THE PARCEL IS PATHOGENIC, TOXIC, 

RADIOACTIVE, FLAMMABLE OR DANGEROUS IN ANY WAY. The value of the 

material is less than 10 $, which is less than the sending costs. 

Yours respectfully, 

¿?¿?¿? 

 

c) Factura comercial 
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Aquests documents han de ser lliurats al transportista de la companyia 

que vingui a recollir les mostres, en el meu cas, de FedEx.  

Al CEAB vaig treballar amb Forward 27-F i Reverse 1492-R, però són 

‘primers’ dels quals no es disposa a Macrogen Inc. Calia demanar la 

síntesi d’un encebador que fos igualment servible per a les mostres, 

cosa que va comportar a l’elecció del 341-F (detallat a la carta de 

presentació). Només es necessita el Forward perquè s’analitzen les 

cadenes per separat i, per tant, sempre en sentit 5’ a 3’ (mode de lectura 

de les seqüències de nucleòtids). 

Un cop enviades trigarem unes dues setmanes en rebre els 

resultats de les seqüències, temps indicat al Diagrama de Gantt a 

l’inici de la part pràctica com “seqüenciació del material genètic”. 

No és una tasca que desenvolupi jo directament! 

 

3.2.5 Estudi bioinformàtic de les seqüències 

Hem assolit l’última part d’aquest gran projecte que té per finalitat la 

identificació de les morfologies bacterianes presents als excrements de conill, si 

bé no les determinarem totes (només tretze d’elles). 

Quines tasques comprèn la bioinformàtica? Doncs bé, inicialment modificarem 

l’Excel i crearem fitxers de Bloc de Notes (.txt), la qual cosa permetrà usar un 

programari, R, per poder agrupar les diferents morfologies. Un cop rebem les 

seqüències de Macrogen Inc. establirem un arbre filogenètic de les 13 mostres 

enviades i contrastarem les agrupacions dels tres clústers (el colonial, el 

cel·lular i el genètic). 
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I. Tasques preliminars: revisió de l’Excel de les qualitats fenotípiques 

Tots els continguts que vam anotar quan realitzàvem la sessió 

fotogràfica amb la lupa i el microscopi s’han de revisar per treballar amb 

major comoditat. L’objectiu és disposar de dades simples i resumides 

però que alhora detallin amb exactitud els aspectes més essencials. Això 

facilitarà el treball amb R i RStudio (la interfície de treball), software de 

què parlarem més endavant. 

Després d’haver comprovat la validesa de les nostres dades (remirant de 

nou les imatges), hem eliminat totes aquelles columnes la informació de 

les quals no ens feia falta pel seu tractament, entre elles: 

 COLÒNIA: l’indicador de fotografia, la mostra, la placa a la qual 

pertany, l’olor i altres dades secundàries. 

 CÈL·LULA: l’indicador de fotografia i les dades secundàries. 

A més a més, ara tot allò relatiu a ‘colònia’ i a ‘cèl·lula’ formen part de 

fulls de càlcul diferents (que passen a nomenar-se ‘colònia’ i ‘cells’, 

respectivament). Fins ara teníem una gran taula que recollia les dades 

tant de les morfologies colonials com de les cel·lulars, però evidentment 

els clústers analitzaran les dades per separat. D’aquesta manera evitem 

“confondre” el programa amb dades equívoques.  

Decidim suprimir també accents, signes ortogràfics, majúscules, 

explicacions llargues, etc. 

Per finalitzar, els fulls de càlcul es desen en format .txt (document de 

bloc de notes). És molt recomanable fer-ho si volem iniciar R 

posteriorment. En cas de voler modificar alguna dada, només s’ha d’obrir 

aquest bloc de notes amb l’Excel i tornar a desar-lo en format .txt. (veure 

Il·lustració 46). 

Per millorar l’alineament de les 46 morfologies als arbres es decideix 

intercanviar els valors de cada columna per valors numèrics, reiniciant la 

numeració per a cada paràmetre. Per exemple, si l’elevació era 

pulvinada associem l’1; si era convexa, el 2; si era plana, el 3, i així 

successivament. Deixant a banda això, també s’hi inclou una nova 

columna que conté una enumeració CONTINUADA de les mostres (de 

l’1 al 46). Seran aquests valors els que apareguin com a nodes terminals 

del clúster, tant colonial com cel·lular. 



Aproximació a la diversitat de microorganismes                                 Treball de Recerca 
 

95 
 

Il·lustració 46. Taula Excel passada a format '.txt' 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Funcionament del programari R i RStudio 

R és un software d’accés lliure emprat per a l’anàlisi de dades, el càlcul i 

la representació gràfica. S’ha convertit en un programa de referència 

dins l’àmbit d’investigació científica. He decidit, per això, utilitzar-lo per 

realitzar les agrupacions de les mostres microbianes. Algunes de les 

funcions que presenta R són:  

 Manipulació eficaç de dades i emmagatzematge d’aquestes. 

 Operació de càlculs matricials. 

 Una gran col·lecció d’eines integrades per a l’anàlisi de dades. 

 Facilitats gràfiques per a la seva visualització. 

 Un llenguatge de programació senzill i eficient que inclou 

‘condicions’, ‘bucles’, etc. L’usuari defineix les funcions d’entrada i 

sortida que més convinguin. 

Les referències bàsiques del programari són presentades a The New S 

Language: A Programming Environment for Data Analysis and Graphics, 

de Richard A. Becker, John M. Chambers i Allan R. Wilks. 

Tècnicament, R fa ús d’una expressió lingüística amb una sintaxi molt 

complexa. Això comporta que, per exemple, ‘A’ i ‘a’ esdevinguin diferents 

símbols que fan referència a diferents variables. La majoria dels símbols  

estan admesos, però se solen establir restriccions com els punts, els 

accents o determinades lletres (raó que explica el nostre canvi de 

variable escrita a variable numèrica en l’Excel). 
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Il·lustració 47. Pantalla de comandament del programari R. (Font: Internet) 

Per descarregar-lo caldrà visitar el web https://cran.r-

project.org/bin/windows/base/ i conèixer les especificacions tècniques de 

la nostra computadora, ja que R pot descarregar-se per a que corri en 32 

o 64 bits (veure Il·lustració 47) 

 

Tot i així, R en sí mateix no resulta fàcil de dirigir. Per evitar aquest 

conflicte digital es recomana descarregar una interfície de treball, 

l’anomenat RStudio, que és amb què treballarem realment. 

RStudio és un entorn integrat de desenvolupament o IDE, és a dir, una 

eina informàtica que permet manipular més còmoda i ràpidament un 

programari i ajuda a ser més productiu amb aquest (en aquest cas, amb 

R). RStudio inclou una segona consola, un editor de sintaxi que dona 

suport directe al codi executat a R i altres eines servibles per la 

depuració de l’historial de l’espai de treball (veure Il·lustració 48) 

Està disponible per a tots els sistemes informàtics, tot i que es recomana 

treballar amb un ‘server’ o servidor on-line si es descarrega en 

plataformes Linux. Es pot descarregar des de la web oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cran.r-project.org/bin/windows/base/
https://cran.r-project.org/bin/windows/base/
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Il·lustració 48. Pantalla de comandament de la interfície RStudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcions a utilitzar a R 

Hi ha dues funcions del programari que he de tenir molt en compte a 

l’hora de crear els meus clústers: 

1. Hierarchical Clustering: també coneguda com ‘agrupació 

jeràrquica’, és la funció que analitza el conjunt de diferències 

presents entre un nombre n de dades a estructurar. 

Inicialment, cada objecte és assignat a una agrupació concreta. 

Aleshores l’algoritme procedeix i fa interactuar les dades entre 

elles, de manera que a cada nivell de l’arbre fa coincidir les més 

similars. Això continua fins que alguna dada no pugui ser unida a 

cap branca i, per tant, hagi de constituir per ella mateixa una 

branca pròpia. 

La distància establerta entre clúster i clúster (nom que rep 

‘agrupació’ en anglès), o entre branca i branca pels iniciats, ve 

donada per la fórmula diferencial de Lance-Williams que 

integra el mateix programari. 

 
El Hierarchical Clustering proveeix de diversos mecanismes 

d’agrupació. Els més emprats són el mètode de mínima 

variància de Ward (que té com a objectiu la recerca de grups de 

dades compactes, és a dir, es basa en els valors òptims de la 
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funció indicada pel programador); el mètode de vinculació 

completa o ‘complete linkage’ (que pretén establir agrupacions 

segons les similituds) i el mètode de vinculació senzilla o ‘single 

linkage’ (que va englobant els ‘familiars dels familiars’ i crea 

l’arbre segons aquest criteri). 

En el meu cas es farà servir el mètode de Ward, però aquest 

presenta dos algoritmes variants. Un d’ells [“ward.D”] no s’aplica 

al criteri d’agrupació -tan sols revisa les dades- i l’altre 

[“ward.D2”] sí ho fa (Murtagh i Legendre, 2014). Aquest últim ens 

serà molt més útil, ja que les diferències que trobi les marcarà 

elevant-les al quadrat abans d’aglomerar-les en una branca 

concreta. 

Arguments que cal conèixer: 

 d: estructura basada en les dissimilituds de les dades i 

produïda per la funció [dist]. 

 method: el mètode emprat per a l’estructuració de l’arbre. 

Pot ser “ward.D”, “ward.D2”, “complete”, “single”, etc. 

 hang: altura per a la qual les etiquetes indicadores o 

‘labels’ han de penjar, normalment sota les branques i 

fora del clúster. 

 labels: caràcters vectorials que serveixen com a 

etiquetes sota les “branques de l’arbre” o clúster. Per 

defecte s’usen els noms de files, els números o allò que 

presentessin les dades originals (en el nostre cas, 

l’enumeració continuada de les 46 mostres. ALERTA! NO 

SÓN ELS VALORS DE L’EXCEL). 

 

 

 

2. Distance Matrix Computation: aquesta funció calcula i retorna, 

tot i que no la podem manipular, una matriu de distància, és a dir, 

estudia i opera les distàncies entre les files d’una matriu de dades. 

Tot i que resulta difícil de comprendre, no cal amoïnar-se: aquesta 

SCRIPT DE LA FUNCIÓ 

hclust(d, method = "complete", members = NULL) 
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seria la definició tècnica. Lo més important és saber que s’inclou 

en l’script de Hierarchical Clustering (correspon a allò que 

escrivim a ‘d’, ja que si recordem ‘d’ prové de la subfunció ‘dist’ 

˃ Distance Matrix Computation). 

 

La funció admet diferents mesures de distància. Cal comentar que 

Distance Matrix Computation treballa sempre amb els vectors x i y 

de la matriu de valors (Mardia, K. V.; Kent, J. T. i Bibby, J. M., 

1979). 

- euclidean: calcula la distancia usual entre el vector x i el 

vector y. 

- maximum: calcula la màxima distància entre dos 

components de x i de y. 

- manhattan: calcula la distància absoluta entre els vectors. 

- Canberra: els termes amb numerador i denominador 0 

s’ometen en el càlcul i es consideren valors nuls. És un 

mètode emprat sobretot quan hi ha termes negatius. 
- binary: els vectors s’analitzen amb codi binari, de forma 

que els elements que no són zero reben el terme ’on’ i els 

zeros, el terme ‘off’. 
 

 

 

 

 

 

III. Script dels clústers de les morfologies cultivades 

Ara que s’ha presentat degudament el programari R i la interfície de 

treball RStudio podem detallar l’script redactat. 

a) Script colonial 

0# ˃setwd("/Users/xaviertriado/Desktop/Calavera de Foc/") 

 

1# ¿?¿? DATA QUALITATIVE TO BINARY FOR EACH CATEGORY IN FACTORS 

˃library(dplyr) 

˃install.packages("tidyr") 

SCRIPT DE LA FUNCIÓ 

dist(x, method = "binary") 
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˃library(tidyr) 

 

2# LOAD DATA -- COLONIA 

˃dades <- read.table("colonia.txt", sep="\t", header=T) # 

row.names=1 

˃View(dades) 

˃names(dades) 

˃levels(dades$Forma); levels(dades$Elevacio); 

levels(dades$Marge); levels(dades$Color); 

levels(dades$Tonalitat); levels(dades$Opacitat); 

 

3# Convert data to binary - Subset de Forma, Marge, Color i 

Elevació 

˃names(dades) 

˃dades.mod1 <- dades %>% 

  mutate(value = 1, 

         Forma = paste0("Is", Forma)) %>% 

  spread(Forma, value, fill = 0) 

 

˃dades.mod2 <- dades.mod1 %>% 

  mutate(value = 1, 

         Marge = paste0("Is", Marge)) %>% 

  spread(Marge, value, fill = 0) 

 

˃dades.mod3 <- dades.mod2 %>% 

  mutate(value = 1, 

         Color = paste0("Is", Color)) %>% 

  spread(Color, value, fill = 0) 

 

˃dades.mod4 <- dades.mod3 %>% 

  mutate(value = 1, 

         Elevacio = paste0("Is", Elevacio)) %>% 

  spread(Elevacio, value, fill = 0) 

 

˃View(dades.mod4) 

 

4# Cluster analysis and plot result 

˃hc <- hclust(dist(dades.mod4[,-c(1:2)], method="binary"), 

method="ward.D2") 

˃plot(hc) 

˃plot(hc, hang = -0.5) 
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---------------------------------------------------------------- 

El clúster colonial es mostrarà a la fase dels RESULTATS 

 

b) Script cel·lular 

0# ˃setwd("/Users/xaviertriado/Desktop/Calavera de foc/") 

 

1# ¿?¿?¿ DATA QUALITATIVE TO BINARY FOR EACH CATEGORY IN FACTORS 

˃library(dplyr) 

˃install.packages("tidyr") 

˃library(tidyr) 

 

2# LOAD DATA -- CELLS 

˃dades.c <- read.table("cells.txt", sep="\t", header=T)       

#row.names=1 

˃View(dades.c) 

˃names(dades.c) 

˃levels(dades.c$Morfologia); levels(dades.c.$Agrupacio); 

levels(dades.c$Espores) 

 

3# Convert data to binary – Subset de Morfologia, Agrupació i 

Espores 

˃names(dades) 

˃dades.c.mod1 <- dades.c %>% 

  mutate(value = 1, 

         Morfologia = paste0("Is", Morfologia)) %>% 

  spread(Morfologia, value, fill = 0) 

 

˃dades.c.mod2 <- dades.c.mod1 %>% 

  mutate(value = 1, 

         Agrupacio = paste0("Is", Agrupacio)) %>% 

  spread(Agrupacio, value, fill = 0) 

 

˃dades.c.mod3 <- dades.c.mod2 %>% 

  mutate(value = 1, 

         Espores = paste0("Is", Espores)) %>% 

  spread(Espores, value, fill = 0) 

 

˃View(dades.c.mod3) 
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4# Cluster analysis and plot result 

˃hc <- hclust(dist(dades.c.mod3[,-c(1:4)], method="binary"), 

method="ward.D2") 

˃plot(hc.cells, labels=rownames(dades.c)) 

˃plot(hc.cells, hang = -0.5, labels=rownames(dades.c)) 

---------------------------------------------------------------- 

El clúster cel·lular es mostrarà a la fase dels RESULTATS 

 

EXPLICACIÓ DELS PASSOS SEGUITS (només per a ‘colònia’) 

0# Aquesta comanda ens permet indicar el ‘Working directory’, és a dir, 

el lloc de l’ordinador on es troben les nostres dades emmagatzemades 

(els blocs de notes). 

 

1# Es carreguen les llibreries d’opcions d’anàlisi del programari R, com 

bé indica el títol, per passar les dades a codi binari. Vam intentar crear el 

clúster amb l’enumeració atribuïda durant les tasques preliminars (ex. Si 

és convexa l’1; si és pulvinada el 2,...), però les agrupacions 

esdevingueren errònies ja que el software donava una importància 

diferent a cadascun dels valors establerts. 

 

2# Es carrega l’arxiu a analitzar: el bloc de notes que conté la informació 

colonial. A continuació fem ús de la funció [sep="\t"] per delimitar les 

dades de cadascuna de les columnes, i de la funció [header=T] per llegir 

des del porta-retalls els valors de la taula, la qual conté una fila com a 

capçalera (evidentment Forma, Marge,...). La funció [row.names=1] 

només indica a partir de quin valor s’inicia cadascun dels paràmetres. Ja 

vàrem comentar en el seu moment que tenien una enumeració reiniciada 

(de les tasques preliminars). Encara que els valors s’hagin de passar a 

codi binari cal especificar-ho, ja que si no ho féssim quan passéssim a 

zeros i uns potser només es contemplarien els dosos, o potser el tresos, 

per exemple. Finalment, carreguem tots aquests paràmetres. 

 

3# Per fer l’arbre només emprarem les dades de Forma, Marge, Color i 

Elevació (són les més rellevants), acció que rep el nom de ‘subset’. A 

cadascuna de les 46 mostres li preguntarem quin valor és de cadascun 
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dels quatre paràmetres. Si és, marquem amb l’1; si no és, amb el 0. En 

això consisteix el codi binari. Evidentment el programa ho fa de manera 

automàtica. Obtindrem la mateixa taula del bloc de notes però plena de 

zeros i uns. 

 

4# Amb les funcions de Hierarchical Clustering i Distance Matrix 

Computation establim els mètodes desitjats (“binary” i “ward.D2”). 

Per últim, posem en pràctica la funció [hang] per establir les etiquetes 

indicadores. OBTENIM L’ARBRE D’AGRUPACIONS! 

 

Aquests quatre passos són exactament iguals pel clúster cel·lular. 

Tan sols hem de canviar l’arxiu de bloc de notes i els paràmetres a 

estudiar amb R, però les indicacions són les mateixes. 

 

IV. Seqüències moleculars i creació de l’arbre filogenètic 

Al cap de dues setmanes ens arriben les seqüències de material genètic 

de les 13 mostres enviades a Macrogen Inc. Serà moment de posar-se 

mans a la feina i treballar la successió de nucleòtids per establir un 

clúster que, a la fase dels Resultats, es contrastarà amb les agrupacions 

del clúster colonial i cel·lular de l’apartat anterior. Alhora, aprofitarem per 

cercar la taxonomia de les mostres. 

 

a) Outline del treball bioinformàtic 

1. Agrupació de seqüències en un sol fitxer 

Macrogen Inc. envia documents de text per separat, cadascun 

dels quals conté la seqüència genètica d’una de les mostres. Com 

que les hem de analitzar en conjunt serà necessari situar-les totes 

en un sol bloc de notes. Donarem una instrucció a la terminal per 

a que les agrupi automàticament i creï un fitxer FASTA (.txt). 

2. Edició de seqüències amb BioEdit 

Els genomes bacterians que vam enviar a seqüenciar contenen 

entre 1.100 i 1.200 nucleòtids, però no tots aquests són vàlids per 

a l’estudi. Els inicis i finals de seqüència difícilment es troben 

exemptes d’errors, per la qual cosa esdevé essencial corregir 

l’electrofilograma que hem rebut.  
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Il·lustració 49. Pantalla de comandament de l'eina BLAST 

BioEdit és un programari lliure que permet editar i alinear 

seqüències biològiques amb Windows. És un software que 

aprendré a usar però que no explicaré a detall a causa de la seva 

complexitat. Només s’ha de descarregar i instal·lar; un cop això, 

pugem el nostre arxiu FASTA i tallem allà on convingui mitjançant 

les eines que ofereix el programa. El web de descàrrega és 

http://www.mbio.ncsu.edu/bioedit/bioedit.html  

Aplicarem una retallada als 30 parells de bases (pb) inicials i els 

finals de seqüència els truncarem a 1030 pb (a excepció de la 

mostra A que es talla a 670 i la mostra B que es talla a 700). Això 

permetrà iniciar l’anàlisi en una part bastant més homogènia i 

pura. 

3. Classificació preliminar de les seqüències amb BLAST 

El document obtingut es carrega al servidor on-line BLAST (Basic 

Local Alignment Search Tool) (Madden et al., 1996; Altschul et al., 

1997), una destacada eina que compara les nostres seqüències 

consens i revisa les similituds que hi ha amb les dades 

emmagatzemades a la xarxa. La pàgina web és 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi  

El programa té la capacitat d’examinar tant seqüències nucleiques 

com proteiques. Pot usar-se per inferir les relacions evolutives 

entre aquestes o bé per identificar els membres de la família que 

posseeixen un genoma molt similar (veure Il·lustració 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mbio.ncsu.edu/bioedit/bioedit.html
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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BLAST ens ha permès relacionar cadascuna de les 13 

morfologies amb 10 gèneres bacterians que compartien al voltant 

del 99% de la seqüència genètica (veure secció dels Resultats per 

apreciar identitats). Tot i així, BLAST no ens proporciona 

directament l’espècie, sinó uns codis que posteriorment s’han 

d’introduir al banc de dades NCBI (National Center for 

Biotechnology Information). És allà on realment esbrinarem les 

espècies associades (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/). 

4. Alineament i classificació final amb SINA-SILVA 

L’alineament de les seqüències és un dels passos crítics de 

l’anàlisi filogenètica, en tant que pot arribar a condicionar els 

resultats finals de l’estudi. Cal alinear-les amb precisió per poder 

identificar les posicions que pertanyen a un ancestre comú, 

sempre amb el menor grau d’incertesa possible (Triadó-Margarit, 

2008). 

Quan s’utilitza el programari on-line SILVA Incremental Aligner 

(SINA) el que s’aconsegueix és l’alineament acurat de les regions 

que presenten similituds a les seqüències tenint en compte 

l’estructura secundària del rRNA i la identificació directa del nostre 

gènere bacterià (a diferència del BLAST). 

Per treballar amb aquesta eina s’ha de visitar el web 

https://www.arb-silva.de/aligner/ i establir els paràmetres que 

l’analista desitgi. (Veure secció dels Resultats per apreciar 

identitats).  

5. Construcció de l’arbre filogenètic amb MEGA 

Abans de tot serà imprescindible eliminar els ‘gap’ verticals amb 

BioEdit, és a dir, retallar l’alineament per tal d’obtenir un fragment 

on hi hagi un solapament de les seqüències de nucleòtids de les 

13 mostres. Amb això fet podrem procedir a la creació del clúster 

genètic mitjançant el software MEGA (veure Il·lustració 50).  

MEGA és un programari lliure de fàcil ús emprat per a l’anàlisi de 

dades de DNA i seqüències d’aminoàcids de diferents espècies i 

poblacions. Entre les funcions a destacar trobem: 

 Determinació de la filogènia. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.arb-silva.de/aligner/
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Il·lustració 50. Pantalla de comandament de MEGA 

 Datació evolutiva. 

 Alineament de seqüències. 

 Mètodes estadístics i probabilístics de treball. 

Les relacions evolutives dels taxons 

L’arbre dibuixat amb MEGA és a escala i amb les longituds de les 

branques en les mateixes unitats que les de les distàncies 

evolutives de la filogènia. Aquestes distàncies es van calcular 

utilitzant el mètode de Màxima Versemblança Composta (una 

suma de probabilitats logarítmiques com a conseqüència de les 

relacions filogenètiques) (Tamura et al., 2004). L’anàlisi, 

evidentment, va incloure les 13 seqüències rebudes de Macrogen 

Inc. (veure secció dels Resultats per apreciar l’agrupació en forma 

d’arbre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGA pot descarregar-se gratuïtament des del web 

http://www.megasoftware.net/download_form. 

 

AMB AIXÒ CONCLOEM LA PART DE PRÀCTICA DEL TdR 

 

 

 

 

http://www.megasoftware.net/download_form
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4. Resultats finals i discussió 

Aquest llarg projecte ha donat molt de joc a l’hora d’obtenir uns resultats més 

que fructífers, els quals s’hauran d’analitzar a detall en els següents apartats. 

Em veig en la necessitat de separar-los en seccions, més que res per facilitar la 

seva comprensió. D’altra manera seria difícil veure la globalitat d’aquest estudi i 

possiblement causaria certa confusió en el lector. 

4.1 Resultats de cultiu 

I. Fotografies a nivell macroscòpic de les plaques cultivades 

A continuació es presenten les imatges presses amb la capturadora 

fotogràfica (conjunt de la Il·lustració 51). Cada imatge mostra, alhora, els 

indicadors de colònia. Aprofito per dir que les fotografies a) corresponen 

a la cara anterior i les b) a la cara posterior de la placa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaques d’estria T de la mostra ACC1 

a) b) 

a) b) 
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Plaques de Spread-Plate d-1 (100 i 50 µL) de la mostra ACC1 

a) 

a) 

b) 

b) 

Plaques d’estria T de la mostra M068 

a) b) 
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a) b) 

a) 

Plaques de Spread-Plate d-3 , d-4 i d-5 de la mostra M068 

a) b) 

b) 
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a) b) 

Plaques d’estria T de la mostra M131 

a) 

a) 

b) 

b) 
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Plaques de Spread-Plate d-3 i d-1 (100 i 50 µL) de la mostra M131 

b) 

a) 

a) 

b) 

a) b) 
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a) 

a) 

b) 

b) 

Plaques d’estria T de la mostra M180 

a) b) 
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Il·lustració 51. Plaques cultivades en el projecte, fotografiades a nivell macroscòpic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaques de Spread-Plate d-3 i d-1 la mostra M180 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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Vam preparar un total de 20 plaques, però només 17 d’aquestes varen 

ser treballades en les següents fases del projecte. Els 3 cultius 

prescindits es corresponen amb les imatges sense indicador colonial. El 

motiu del descart? Contenien morfotips clarament repetits en altres 

plaques. 

Una de les sembres crida molt l’atenció a causa d’una de les morfologies 

crescudes. Em refereixo a la primera imatge d’estria T de la mostra 

ACC1. L’indicador 13 feia tota la pinta de senyalar un organisme 

eucariota: un fong filamentós! Això es comprovaria més endavant durant 

les observacions al microscopi. Hauria estat genial amplificar el seu 

material genètic, però no ha sigut el cas.  

Els indicadors 12 i 13 d’estria T de M180 senyalen dues colònies que no 

seran treballades en cap fase, atès que intuïm que es tracta d'espècies 

contaminants, les quals han sorgit amb el pas dels dies. No formen part 

de la pressa de mostra inicial. 

Un últim detall a puntualitzar és la forma de creixement segons el 

mètode aplicat. Quan es tracta d’estria T, la major part del cultiu es 

concentra a la part superior de la placa (on vam sembrar directament 

amb la mostra de femta). En canvi, la sembra a SP facilita l’obtenció 

d’una homogeneïtat més evident. En general (perquè no succeeix en el 

100% dels casos), SP conté mostres més blanquinoses i l’estria T de 

més acolorides. 

II. Taules de recompte de Spread-Plate 

Les següents quantificacions han estat desenvolupades exclusivament 

per a la fase dels Resultats (veure conjunt de la Taula 7).  
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LLEGENDA DELS TERMES 

C: nº colònies 

Vs: Volum de sembra (0,1 ml) 

d: Dilució (10-1/10-2/...) 

F.D.: Factor de dilució 

(101/102/...) 

UFC · mL-1  cèl · mL-1 

UFC · mL-1 = 
d  V

c

s 
 

si F.D. = 
d

1
 

UFC · mL-1 = 
d

1


 V

c

s

 = UFC · mL-1 = 
 V

c

s

· F.D. 

Taula 7. Taules de recompte de les plaques de Spread-Plate 

Equació 1. Fórmules emprades per al recompte d'UFC microbianes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El registre anterior dóna una idea de les proporcions que tenien les 

diferents colònies en cada mostra. Per desenvolupar el recompte m’he 

hagut de basar en totes les plaques de la tècnica Spread-Plate (incloent 

els cultius prescindits), mentre que les plaques d’estria no han estat 

contemplades (no són vàlides per a un estudi d’aquesta mena). Les 

unitats de recompte són, tot i que és redundant, ‘nre. de colònies’. 

Hi apareix alhora una segona columna que rep el nom d’UFC · mL-1. 

Com ja vàrem comentar en el seu moment, l’objectiu de preparar 

plaques amb la sembra homogènia en superfície era poder realitzar un 

recompte final de les unitats formadores de colònia o ‘UFC’. Això ens 

permet determinar els valors de concentració (UFC/mL) de cadascuna 

de les mostres. Els resultats s’han obtingut a partir de les següents 

fórmules: 
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Si observem a detall les colònies indicades, veurem que no totes hi 

apareixen MARCADES a les fotografies del punt I. Això no significa que 

no hi siguin! Deuen estar marcades a altres plaques i per això les hem 

de tenir en compte, perquè realment hi són. Les taules, evidentment, no 

identifiquen les morfologies que han crescut a l’estria; només ho fan en 

cas que també hagin crescut a SP.  

 M068: el recompte inclou les set morfologies colonials crescudes 

a d-3, d-4 i d-5. De les 4 mostres analitzades, aquesta és la més 

homogènia de totes per no presentar ni colònies d’altres mostres 

ni colònies de la pròpia estria T. 

 M131: el recompte inclou les morfologies 6, 7, 8 i 9 crescudes en 

la sembra homogènia en superfície. També s’hi afegeixen les 

colònies 2, 3 i 11 procedents d’estria, essent la número 2 la més 

abundant de totes elles (superant, fins i tot, les que són originàries 

de SP). 

 M180: abans de tot vull deixar clar el perquè de dues dilucions  

10-1. Tècnicament, a SP pots sembrar amb un volum de sembra 

comprès entre 50 i 100 µL. En la majoria de casos he indicat el 

volum emprat, però aquí vàrem sembrar amb la mateixa quantitat 

en totes dues, i si res diu el contrari, sempre són 100 µL. 

Deixant a banda això, el recompte inclou la colònia 10 pròpia de 

SP, les colònies 1, 2, 4 i 11 de l’estria (un clar exemple de per què 

es va prescindir de les dilucions 10-1: no hi ha cap morfotip nou) i 

les colònies 2 i 7 de M068 i M131, respectivament. De les quatre 

mostres analitzades aquesta és la més heterogènia de totes, ja 

que també aglomera morfologies d’altres mostres. 

 ACC1: el recompte inclou les colònies 9, 10 i 11 originàries de SP 

i la colònia 6 procedent de l’estria. És la mostra més ‘pobre’ a 

nivell de diversitat bacteriana. 

 

III. Tractament fotogràfic de les morfologies colonials 

Uns altres resultats que he obtingut en aquest treball han estat les 

imatges de les colònies bacterianes, fetes amb la lupa binocular (veure 

conjunt de la Il·lustració 52). El fet de veure-les a més augments facilita 
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l’elucidació dels caràcters que presenten (veure apartat següent, la taula 

d’Excel de morfologies). 
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Il·lustració 52. Morfotips colonials fotografiats amb la lupa binocular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cadascuna de les fotografies se li ha inclòs un petit indicador numèric 

que permet la seva ràpida identificació a la taula de qualitats 

fenotípiques (veure punt IV d’aquesta fase dels Resultats).  

Com és apreciable, les morfologies colonials són riques i diverses. Els 

trets que les caracteritzen poden ser útils a l’hora d’establir el gènere 
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43 

45 

44 

46 



Aproximació a la diversitat de microorganismes                                 Treball de Recerca 
 

123 
 

bacterià, tot i que no són del tot determinants a causa d’una manca de 

discriminació. SEMPRE calen més proves i estudis (com la visualització 

dels frotis cel·lulars al microscopi o, com no, l’anàlisi molecular del 

genoma). 

 

IV. Taula Excel de les qualitats fenotípiques colonials 

Les dades que vàrem anotar quan observàvem les colònies bacterianes 

a la lupa binocular també són resultats. Les imatges anteriors del punt III 

poden ser de gran ajuda però no ens permeten una determinació exacta 

de les elevacions, els marges, les formes,..., entre d’altres coses. Això 

només ho podem saber quan ens trobem amb la placa al laboratori i 

mirem directament. És per això realment necessari deixar-ho tot 

enregistrat. Recordem de nou que la taula a adjuntar conté només els 

aspectes utilitzats per fer les anàlisis bioinformàtiques (tot i que després 

apliquéssim un ‘subset’). D’aquesta manera s’evita afegir informació 

innecessària (veure Taula 8). 

Taula 8. Taula Excel de les qualitats colonials 

Núm. 
Núm.  
col. 

Forma Elevació Marge Color Tonalitat Opacitat 

1 
ACC1 

9 
Circular  Pulvinada Entera Blanc  Cremós Translúcida 

2 
ACC1 

10 
Granular Convexa Irregular Blanc Cremós Opaca 

3 
ACC1 

11 
Circular 

Plana amb 
crestes 

Entera  Blanc Cremós Translúcida 

4 M131 7 Rizoide Convexa Filamentós Blanc Cremós Transparent 

5 M131 8 Irregular 
Convexa 

amb crestes 
Lobulada  Blanc Cremós Opaca 

6 M131 9 Irregular Umbilicada Lobulada  Blanc Rosat Opaca 

7 
M180 

11 
Irregular 

Convexa 
amb crestes 

Lobulada  Blanc Ataronjat Translúcida 

8 
M180 

10 
Puntiforme  Pulvinada  Entera Rosa  Salmó Opaca 

9 M180 6 Circular Convexa Entera Taronja  Mandarina Translúcida 

10 M180 7 Irregular Elevada Ondulada Ocre N/A Opaca 

11 M180 8 Granular Plana Entera Groc  Plàtan Translúcida 

12 M180 9 Circular Convexa Entera Groc  Llimona Opaca 

13 M180 1 Granular Convexa Ondulada Blanc Neu Translúcida 

14 M180 2 Puntiforme  Convexa Entera Blanc Marfil Translúcida 

15 M180 3 Circular Plana Entera Groc  Llimona Translúcida 

16 M180 4 Circular Pulvinada Entera Blanc Ataronjat Opaca 

17 M180 5 Circular Convexa Entera Blanc Ataronjat Opaca 

18 M068 9 Irregular Umbilicada Ondulada Groc  Pàl·lid Opaca 
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19 M068 8 Circular Convexa Entera Blanc  Cremós  Opaca 

20 
M131 

10 
Granular Umbilicada Ondulada Blanc 

Cremós amb 
punts marrons 

Opaca 

21 
M131 

11 
Filamentosa Umbilicada Dentada Blanc Cremós Translúcida  

22 
M131 

12 
Granular Umbilicada Dentada Blanc Cremós Transparent 

23 M131 1 Circular Convexa Entera  Taronja  Suau Opaca 

24 M131 2 Puntiforme  Convexa Entera Blanc Cremós Opaca 

25 M131 3 Circular  Plana Entera Blanc Cremós Opaca 

26 M131 4 Fusiforme Umbilicada  Ondulada Blanc Marfil Translúcida 

27 M131 5 Granular 
Umbilicada 
amb crestes 

Ondulada Blanc Cremós Opaca 

28 M131 6 Irregular 
Convexa 

amb crestes 
Lobulada 

Ocre amb 
blanc 

N/A Translúcida 

29 
ACC1 

1 
Irregular 

Umbilicada 
amb crestes 

Ondulada Taronja  Suau Opaca 

30 
ACC1 

2 
Filamentosa 

Convexa 
amb crestes 

Dentada  Blanc Neu Opaca 

31 
ACC1 

3 
Puntiforme  Plana Entera  Blanc Cremós Opaca 

32 
ACC1 

4 
Granular   

Convexa 
amb crestes 

Ondulada Blanc Marronós Opaca 

33 
ACC1 

5 
Irregular Umbilicada Lobulada Blanc Marfil Opaca 

34 
ACC1 

6 
Circular cap 
a fusiforme 

Umbilicada Entera Blanc Grisós Transparent 

35 
ACC1 

7 
Irregular 

Pulvinada 
amb crestes 

Lobulada Blanc 
Cremós amb 

tonalitat 
marró 

Opaca 

36 
ACC1 

8 
Irregular 

Elevada amb 
crestes 

Lobulada  Blanc Cremós Opaca 

37 
ACC1 

12 
Granular 

Convexa 
amb crestes 

Lobulada 
cap a 

dentada 
Marró Ataronjat Opaca 

38 
ACC1 

13 
Aèria Plana  Indefinible Marró N/A Translúcida 

39 
ACC1 

14 
Puntiforme  Umbilicada Entera Marró Ataronjat Opaca 

40 M068 1 Circular Plana Entera Blanc Cremós 
Translúcida 

cap a 
opaca 

41 M068 2 Circular Convexa Entera  Blanc Marfil 
Translúcida 

cap a 
opaca 

42 M068 3 Circular Pulvinada Entera Blanc Rosat Opaca 

43 M068 4 Filamentosa Umbilicada Arrissada Blanc Marfil 
Translúcida 

cap a 
opaca 

44 M068 5 Circular Convexa Entera Blanc Cremós Opaca 

45 M068 6 Puntiforme  Pulvinada Entera Blanc Cremós Opaca 

46 M068 7 Irregular 
Plana amb 

crestes 
Lobulada Blanc Cremós Opaca 

 

Abans de continuar cal explicar la importància de les dues columnes 

numèriques. La segona fa referència a l’indicador colonial de la placa 

(els números apreciables a les imatges del punt I), mentre que la 
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primera esdevé l’enumeració continuada que va de l’1 al 46. Repeteixo 

novament que seran aquests valors els que facin la funció de codi de 

mostra als nodes terminals dels clústers (colonial i cel·lular). Per què? 

Senzillament perquè es pot comprovar com l’anotació de les diferents 

colònies sobre les plaques Petri és reiniciada a cada mostra (ACC1, 

M131, M180 i M068). Per tant, segur que hi ha 4 uns, 4 dosos, 4 tresos, 

etc. i això pot donar lloc a errors d’interpretació. Si en cap cel·la es 

llegeix ‘N/A’ significa que no hi ha informació per a aquest caràcter o bé 

és innecessari. 

V. Clúster colonial 

Després d’haver-lo creat amb R i RStudio va ésser essencial editar-ho 

amb Adobe Illustrator CC 2017, un programari de característiques molt 

similars a Photoshop, per deixar-ho presentable. Qualsevol editor 

d’imatges, incloent PowerPoint, és vàlid per a aquesta tasca. 

L’arbre va rebre un tractament amb colors per identificar millor 

cadascuna de les branques. No podia faltar tampoc una llegenda per 

associar els colors a una descripció conjunta (veure Il·lustració 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clúster de les 46 morfologies colonials 
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Il·lustració 53. Agrupacions colonials i llegenda del clúster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El clúster creat a partir de l’script (veure apartat 3.2.5 Estudi 

bioinformàtic de les seqüències) ha permès visualitzar les 

agrupacions de les 46 morfologies colonials. Tot i que en algunes 

branques s’empra el terme ‘divers’ per referir-se a un caràcter que no és 

comú en les mostres o el terme ‘majoritàriament’ (escurçat a la llegenda 

com ‘majorit.’) per indicar que un gran percentatge de les colònies 

aglutinades (no totes) concorden en el caràcter ‘x’, sí podem dir que 

estem davant d’un agrupament força acceptable.  

L’arbre té dues grans branques: la rosada i la blava. Fent ús de la taula 

Excel del punt IV podem dir que la primera d’elles és la que conté 

morfologies circulars, enteres i d’elevacions diverses (entre les que 

abunden convexes, pulvinades i planes), mentre que la segona conté 

colònies irregulars, granulars i filamentoses (si parlem de la forma), 

convexes i umbilicades (si parlem d’elevació), i lobulades, dentades i 

ondulades (pel que fa a marges). Si filem més prim, es pot també 

destacar l’abundant presència de crestes a la branca blava i la 

concentració de colònies acolorides a la branca rosa (si bé també n’hi ha 

a la zona violeta i fúcsia del clúster). Les mostres blanquinoses, de 
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tonalitats marfils, cremoses o grisoses, es distribueixen equitativament. 

En cas de voler cercar la informació concreta d’una de les colònies, anar 

a la taula Excel de qualitats fenotípiques i cercar el número indicador 

corresponent. 

Aquest clúster colonial també pot relacionar-se amb els cultius de SP 

que apareixen a les taules de recompte. Tenim la quantificació 

d’aquestes plaques, però no sabem (de moment) on van a parar aquells 

morfotips dins l’arbre.  

 M180: la mostra contenia les colònies 1, 2, 4, 10, 11, 2 (de M068) 

i 7 (de M131), que corresponen als nodes terminals 13, 14, 16, 8, 

7, 41 i 4, respectivament. Aquest canvi numèric ho he fet amb 

l’ajuda de la taula d’Excel. Veiem que aquestes morfologies es 

reparteixen pel clúster: la 8, la 14, la 41 i la 16 formen part de la 

branca rosada, mentre que la 4, la 13 i la 7 formen part de la 

branca blava. Això significa que les mostres crescudes no 

presenten massa semblances tot i pertànyer al mateix tipus de 

sembra. 

 ACC1: la mostra contenia les colònies 6, 9, 10 i 11, que 

corresponen als nodes terminals 34, 1, 2 i 3, respectivament. La 

gran majoria pertany a la branca de l’esquerra, excepte 2 que es 

troba la branca de la dreta. Hi ha certa uniformitat en els 

caràcters. 

 M068: la mostra contenia les colònies 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, que 

corresponen als nodes terminals 40, 41, 42, 43, 44, 45 i 46, 

respectivament. Novament s’identifica la gran majoria de les 

mostres a la branca de roses i grocs. Només 43 i 46 es dispersen 

per la branca de la dreta. Això comporta també una gran 

uniformitat en les característiques colonials. 

 M131: la mostra contenia les colònies 2, 3, 6, 7, 8, 9 i 11, que 

corresponen als nodes terminals 24, 25, 28, 4, 5, 6 i 21, 

respectivament. A diferència de les anteriors, la majoria es 

reuneix a la branca blava, concretament a la zona de verds i de 

fúcsies. Tan sols 24 i 25 formen part de la branca rosa.  
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Quina conclusió en podem treure? Doncs que la sembra homogènia en 

superfície facilita l’obtenció de cultius purs i alhora similars 

morfològicament (com a mínim en aquest projecte). Només una de les 

mostres, M180, dóna lloc a la dispersió per les branques de l’arbre, la 

qual, curiosament, és la que hem decretat com més heterogènia de totes 

per aglutinar morfologies pròpies d’altres mostres (de M131 i de M068). 

4.2 Resultats d’observacions 

I. Tractament fotogràfic dels frotis cel·lulars 

Durant el decurs dels treball vaig haver de preparar frotis i tincions amb 

blau de metilè per examinar les morfologies cel·lulars presents a 

cadascuna de les colònies. Aquesta mena d’observació es va dur a 

terme al microscopi òptic mitjançant l’objectiu de cent augments (que 

funciona amb oli d’immersió).  

Només aquest cop es prescindirà dels marges laterals del processador 

de textos per apreciar amb detall les imatges (veure conjunt de la 

Il·lustració 54). 
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Il·lustració 54. Fotografies dels morfotips cel·lulars cultivats en aquest projecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’entre totes les morfologies possibles, cocs, bacils i coc-bacils són les 

més abundants de totes. Només cal comprovar l’absència d’altres 

estructures cel·lulars, com els vibris o els espirils. 

Si fem un repàs a què veiem podrem discernir alguns trets significatius: 

 Totes les fotografies inclouen una escala gràfica de 20 µm per 

contrastar la mida dels microorganismes. 

 La imatge 2 esdevé força peculiar per la disposició dels bacils, els 

quals semblen segmentats i alhora units entre ells. Estan succeint 

dues coses: en primer lloc la producció i formació d’endòspores 

com a conseqüència d’un nivell d’estrès cel·lular, i en segon lloc la 

ineficaç separació entre cadascuna de les cèl·lules bacil·lars (que 

provoca el propi nivell d’estrès). 

 La imatge 5 ensenya les endòspores perfectament acabades i 

definides. Es tracta d’aquelles càpsules incolores que tenen una 

forma similar a la d’una llavor i que protegeixen el bacteri en 

condicions adverses. També hi són presents en altres fotografies. 

46 
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 La morfologia 8 ha estat tota una sorpresa, ja que no s’esperava 

observar cèl·lules de llevats. Els llevats són fongs unicel·lulars, de 

caire microscòpic, coneguts especialment per les funcions 

fermentatives que desenvolupen. A la fotografia s’hi poden 

apreciar algunes gemmacions (procés de divisió cel·lular amb 

descompensació del citoplasma). Destaquen per la seva 

grandària. Tots els llevats que fan gemmació pertanyen a l’ordre 

dels Saccharomycetales. 

 Alguns frotis, com el de la imatge 18, eren heterogenis i 

presentaven dos (o més) gèneres cel·lulars, en aquest cas, bacils 

i cocs. 

 Hi ha diferents mides de bacils, no tots són iguals ni en llargada ni 

en gruix. 

 La captura 38 confirma la presència del fong filamentós a la placa 

d’estria T d’ACC1, tal com pressuposàvem. S’hi aprecien alguns 

fragments d’hifes amb les consegüents separacions per septes o 

envans. Les hifes són els filaments que formen el miceli dels 

fongs.  

A la fotografia 39 podem comparar el fong amb cèl·lules 

bacterianes. 

 Les morfologies 8 i 38 han estat omeses en la creació del clúster 

ja que no pertanyen a cap gènere bacterià. És més, ni tan sols 

formen part de la branca dels procariotes. No tindria cap sentit 

incloure’ls en l’agrupació bioinformàtica.  

 

II. Taula Excel de les qualitats fenotípiques cel·lulars 

Si anteriorment s’havia donat a conèixer el recull d’informació de les 

característiques colonials, ara toca centrar-se en les característiques 

cel·lulars.  

Les imatges del punt I d’aquesta fase dels Resultats també poden ser 

subjectives. La puresa de la mostra, l’agrupament cel·lular o la presència 

d’espores poden ser elements difícils de concretar si ja no es disposa 

dels frotis per tornar a comprovar-los. Una taula d’Excel (Taula 9) em 

permetrà tenir a mà les dades requerides per a posteriors anàlisis. 
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Núm. Núm. col. Morfologia Agrupació Espores Puresa 

1 ACC1 9 Cocs Estafilococs No Homogènia 

2 ACC1 10 Bacils Filaments Sí Heterogènia 

3 ACC1 11 Bacils No agrupació No Homogènia 

4 M131 7 Bacils No agrupació No Homogènia 

5 M131 8 Bacils No agrupació Sí Homogènia 

6 M131 9 Bacils No agrupació Sí Homogènia 

7 M180 11 Bacils No agrupació No Homogènia 

8 M180 10 Fong Llevat N/A N/A 

9 M180 6 Bacils No agrupació No Homogènia 

10 M180 7 Cocs Estafilococs No Homogènia 

11 M180 8 Bacils No agrupació No Heterogènia 

12 M180 9 Cocs Estafilococs No Homogènia 

13 M180 1 Coc-bacil No agrupació No Heterogènia 

14 M180 2 Cocs Estafilococs No Homogènia 

15 M180 3 Cocs Estafilococs No Homogènia 

16 M180 4 Cocs Estafilococs No Homogènia 

17 M180 5 Cocs Estafilococs No Heterogènia 

18 M068 9 Cocs Estafilococs No Heterogènia 

19 M068 8 Cocs Estafilococs No Homogènia 

20 M131 10 Bacils No agrupació Sí Homogènia 

21 M131 11 Bacils No agrupació No Homogènia 

22 M131 12 Bacils No agrupació Sí Homogènia 

23 M131 1 Cocs Estafilococs No Heterogènia 

24 M131 2 Cocs Estafilococs No Heterogènia 

25 M131 3 Cocs Estafilococs No Homogènia 

26 M131 4 Bacils No agrupació No Heterogènia 

27 M131 5 Bacils No agrupació Sí Homogènia 

28 M131 6 Bacils No agrupació Sí Homogènia 

29 ACC1 1 Bacils No agrupació Sí Homogènia 

30 ACC1 2 Bacils No agrupació No Homogènia 

31 ACC1 3 Cocs Estafilococs No Homogènia 

32 ACC1 4 Bacils No agrupació Sí Heterogènia 

33 ACC1 5 Bacils No agrupació Sí Homogènia 

34 ACC1 6 Bacils No agrupació Sí Homogènia 

35 ACC1 7 Bacils No agrupació Sí Homogènia 

36 ACC1 8 Bacils No agrupació No Homogènia 

37 ACC1 12 Coc-bacil No agrupació Sí Heterogènia 

38 ACC1 13 Fong Hifes N/A N/A 

39 ACC1 14 Cocs Estafilococs No Heterogènia 

40 M068 1 Cocs Estafilococs No Homogènia 

41 M068 2 Cocs Estafilococs No Homogènia 

42 M068 3 Cocs Estafilococs No Homogènia 

43 M068 4 Cocs Estafilococs No Homogènia 

44 M068 5 Cocs Estafilococs No Homogènia 
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45 M068 6 Cocs Estafilococs No Heterogènia 

46 M068 7 Cocs Estafilococs No Homogènia 

      Taula 9. Taula Excel de les qualitats cel·lulars 

Com abans, la primera columna numèrica indica els nodes terminals del 

clúster que haurem de cercar en cas de voler saber més sobre els 

morfotips cultivats. 

No hi ha massa agrupacions diferents. Únicament trobem estafilococs, 

amuntegaments (que es corresponen amb ‘no agrupació’) o termes 

específics de la morfologia (com ‘hifes’ o ‘llevat’ pels dos fongs). Aquests 

últims tenen agrupacions i pureses ‘N/A’ a causa que són trets 

específicament bacterians (malgrat potser en tinguin). 

 

III. Clúster cel·lular 

Tal com es va fer amb l’arbre colonial, el clúster ‘cells’ també s’ha hagut 

de passar per Adobe Illustrator CC 2017. Les branques, que són més 

simples, presenten marques de colors amb la corresponent llegenda 

explicativa. No cal dir altre cop que els morfotips 8 i 38 es troben 

absents en l’agrupació (ja que no pertanyen a cap gènere bacterià).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Clúster de les 44 morfologies cel·lulars 
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Il·lustració 55. Agrupacions cel·lulars i llegenda del clúster  

El clúster creat a partir de l’script (veure apartat 3.2.5 Estudi 

bioinformàtic de les seqüències) és molt més senzill que no pas 

l’anterior, però això no significa que estigui malament (Il·lustració 55). Tot 

el contrari! A més simplicitat, més acurada és l’estructuració de les 

mostres en l’arbre. 

L’agrupació ha donat lloc a dues grans branques: la rosa i la blava. La 

primera d’elles és la que aglomera els cocs (en aquest cas, estafilococs) 

i la segona la que aglutina bacils i coc-bacils. Alhora, aquesta última 

presenta subdivisions, entre les quals hi ha la zona de bacils esporulats 

(color violeta) i la zona de bacils no esporulats (blau grisós). També s’hi 

destaquen a part els coc-bacils (franja verda) i els bacils que formaven 

filaments (franja fúcsia). En cas de voler cercar la informació concreta 

d’una de les cèl·lules, anar a la taula Excel de qualitats fenotípiques 

(punt II d’aquesta fase dels Resultats) i cercar el número indicador 

corresponent. 

Amb l’anterior ‘hierarchical clustering’ es van associar els morfotips 

crescuts a SP, és a dir, els que es detallaven a les taules de recompte. 

Vam poder distingir el repartiment de mostres envers l’arbre, i això 

podem fer-ho novament amb el clúster cel·lular. 

 M180: la mostra contenia les colònies 1, 2, 4, 10, 11, 2 (de M068) 

i 7 (de M131), que corresponen als nodes terminals 13, 14, 16, 8, 

7, 41 i 4, respectivament. Com vam discernir en l’altre anàlisi, les 

morfologies tornen a dispersar-se i no segueixen un patró comú. 

El que vull dir és que hi ha tant cèl·lules coccoides com bacil·lars 

(excepte 8 que no es té en compte). Podem dir llavors que és la 

mostra més heterogènia de totes, a nivell colonial i a nivell 

cel·lular. 

 ACC1: la mostra contenia les colònies 6, 9, 10 i 11, que 

corresponen als nodes terminals 34, 1, 2 i 3, respectivament. Tres 

de les quatre morfologies s’arrepleguen a la branca dels bacils. 

Només la núm. 1 s’identifica com a coc, tot i que en l’arbre és un 
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dels cocs més propers a la zona bacil·lar. Curiosament, és la 

núm. 2 la que forma la franja fúcsia de bacils agrupats en 

filaments. 

 M068: la mostra contenia les colònies 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, que 

corresponen als nodes terminals 40, 41, 42, 43, 44, 45 i 46, 

respectivament. Totes i cadascuna d’elles corresponen a 

estafilococs. És la mostra més homogènia a nivell de diversitat 

bacteriana. 

 M131: la mostra contenia les colònies 2, 3, 6, 7, 8, 9 i 11, que 

corresponen als nodes terminals 24, 25, 28, 4, 5, 6 i 21, 

respectivament. Majoritàriament bacils de les branques violeta i 

blau grisosa, tot i que també hi ha algun coc. 
 

La conclusió a què podem arribar és que la tècnica de sembra 

homogènia en superfície, generalment, permet l’obtenció de cultius purs 

amb un sol tipus cel·lular (sempre segons el cas, és clar), més o menys 

com succeeix a nivell colonial. 

El clúster, a part de contenir variables biològiques (espores, 

agrupacions,...), també inclou una variable no biològica (o 

circumstancial) com és la puresa, la qual pot aportar una complexitat 

artificial (tot i que no aplica perquè en l’script només s’ha tingut en 

compte la morfologia, l’agrupació i la presència d’espores). 

Tot i tenir presumiblement 32 colònies pures en base a l’observació al 

microscopi, en l’anàlisi hem treballat amb 12 més (fins arribar a 44), la 

qual cosa comporta un arrossegament de cèl·lules contaminants. 

Per últim, comentar que l’eix vertical fa referència a una mesura de 

distància entre els components de l’arbre. L’alçada o ‘height’ de les 

branques pot ser considerada amb la fórmula [D=1-C], on D és la 

distància i C la correlació entre els components agrupats. Com més gran 

és el ‘height’, major és la diferència entre ells. R ho calcula 

automàticament. 

4.3 Resultats genètics 

I. Gels d’electroforesi i amplificació de les mostres mitjançant PCR 
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Il·lustració 56. Gel d'electroforesi  de la 1a PCR analitzat amb QuantityOne 

El primer que cal ensenyar com a resultats moleculars són les 

amplificacions de les mostres visualitzades amb QuantityOne (després 

d’haver corregut el gel d’agarosa a 110V durant 40 min.).  

 
a) 1a Anàlisi i PCR template 

            

 

 

 

 

  

De les 20 mostres escollides a l’atzar, només vam poder amplificar-ne 

cinc: ACC1-8, ACC1-11, M131-7, M131-11 i M180-7. Els controls varen 

sortit bé (veure Il·lustració 56). Va ésser necessari seguir altres 

metodologies per aconseguir amplificar el gen 16S de la resta de les 

morfologies. 

Quins factors poden influenciar a l’obtenció d’un resultat òptim? 

 La temperatura i temps de desnaturalització, aparellament i 

extensió dels cicles de la PCR. 

 La quantitat de desoxiribonucleòtids disponible durant la reacció 

de la polimerasa, així com la puresa dels reactius. 

 El nombre de cicles establerts (generalment 30 però també hem 

comentat que poden ser 35 o 40, fins i tot). Si hi ha masses cicles 

el DNA es trenca. En canvi si n’hi ha pocs no acabem d’obtenir el 

gen que volem. 

 La concentració de sals i el tipus d’enzim emprat. 

 La puresa del DNA diana i la quantitat de la qual disposem. 

 La distància entre cadenes complementàries, longitud i 

seqüències dels oligonucleòtids. 
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Il·lustració 57. Gel d'electroforesi de la 2a PCR visualitzat amb QuantityOne 

b) 2a PCR template de mostres no amplificades i de mostres sense 

analitzar 

 

 

            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Els controls han esdevingut correctes, per la qual cosa assegurem que 

els resultats són vàlids (Il·lustració 57). En aquest intent hem arribat a 

amplificar només una mostra amb seguretat: ACC1-6. Què succeeix amb 

les mostres en què veiem banda? 

- ACC1-9, M131-1, 2 i 5: han amplificat el gen però molt suaument, 

així que no ens en podem refiar d’haver obtingut un bon resultat. 

- M180-1 i 2: la primera d’aquestes mostres sembla haver amplificat 

un gen de longitud menor al 16S (recordem que com més avall, 

més curt és el fragment de DNA) i M180-2 ha resultat lleu. No són 

vàlides. 

- M180-6, 8 i 9: semblen haver-se quedat curtes a l’hora 

d’amplificar el gen requerit, ja que el que apreciem és DNA 

genòmic. Tampoc són vàlides. 



Aproximació a la diversitat de microorganismes                                 Treball de Recerca 
 

159 
 

Il·lustració 58. Gel d'electroforesi de la Nested-PCR visualitzat amb QuantityOne 

Il·lustració 59. Gel d'electroforesi de la 2a Nested-PCR visualitzat amb QuantityOne 

Malgrat això, guardarem les mostres per si de cas ens fossin servibles 

en un futur.  

Potser la manca de material genètic per amplificar o la presència 

d’espores, que impedeixen la lisi cel·lular, han estat factors adversos en 

l’obtenció d’aquests resultats que no són pas excel·lents. 

 
c) Amplificació mitjançant Nested-PCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest cop els controls també ens serveixen com a referència de medi 

no contaminat, tot i que el C+ ha amplificat lleugerament. Hem pogut 

amplificar dues mostres més: M180-1 i M180-2. ACC1-9, M131-1, M131-

2, M131-5 i M180-9 han esdevingut amb franges poc marcades, així que 

decidim no contemplar-les com un bon resultat (veure Il·lustració 58). 

 
d) 2a Nested-PCR i últimes mostres amplificades 
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Sorprenentment totes les mostres han amplificat a excepció del “Pool”, ja 

que conté massa DNA de mostres diferents, tot i que ja ens imaginàvem 

que això succeiria. Tot i així, el “Pool” segueix sent vàlid i no es descarta 

(per a més informació sobre el Pool, veure ANNEX II). 

De les 10 mostres treballades hem anomenat cinc amb el terme Ne. 

Aquestes són les que provenen de la Nested-PCR anterior i, per tant, 

aquesta és la segona PCR niada que pateixen. Com que es tracta de 

mostres en què segurament hi haurà una major acumulació d’errors, 

decidim quedar-nos amb les que provenen de la 2a PCR template (per a 

aquestes és 1a PCR niada) i amb la mostra M180-9 ja que no disposem 

de cap altra rèplica. Si les de la 2a PCR template no haguessin 

amplificat ens hauríem quedat amb les de doble Nested, però com que 

tenim l’oportunitat de treballar amb unes millors doncs ho fem així. Els 

controls han sorgit correctes, així que tot esdevé vàlid (Il·lustració 59). 

 

II. Seqüències genètiques de Macrogen Inc. 

Les 13 mostres (més la còpia) amplificades en el punt I anterior varen 

ser enviades a l’empresa Macrogen Inc., a Amsterdam, per a 

seqüenciació. La base gènica que vàrem rebre d’aquestes morfologies 

ens permetrà més endavant formar un arbre filogenètic amb MEGA. 
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Il·lustració 60. Logotips de les eines on-line BLAST i SINA-SILVA. (Font: Internet) 

L’empresa sol reenviar els resultats amb un gràfic que indica la qualitat 

de la seqüència (veure document anterior). A més irregularitats en el 

gràfic, més inexacta és aquesta. Habitualment, els inicis i els finals de 

seqüència contenen errors i, per tant, esdevenen poc fiables a l’hora de 

realitzar comparacions de filogènia. Són aquestes zones les que 

s’acaben tallant i eliminant amb el programari BioEdit.  

Com a exemple, en aquest projecte només dono a conèixer la seqüència 

d’una de les tretze mostres enviades (mostra H), atès la llarga extensió 

que pot arribar a assolir el treball si les poso totes. Cadascuna de les 

seqüències ve acompanyada d’un gràfic similar i, evidentment, la base 

nucleica és diferent, però en general els documents són iguals. A fi de 

comptes, el que realment interessa és associar jeràrquicament aquestes 

seqüències, no fer un llistat de nucleòtids (que venen representats per 

les lletres A, T, C i G, les bases nitrogenades Adenina, Timina, Citosina i 

Guanina que formen el polímer de DNA, respectivament).  

Acostumo a parlar de 13 mostres, ja que si fem un recordatori de la part 

pràctica ens adonarem que n’hi havia 14 però una d’elles era una còpia 

(vàrem amplificar-la dues vegades). Com qualsevol podria intuir, les 

dues mostres presentaven el mateix genoma: té sentit perquè pertanyien 

al mateix gènere (veure següent apartat d’identificacions). 

 

III. Taula d’identificacions taxonòmiques 

Les seqüencies rebudes de Macrogen (veure punt II d’aquesta fase dels 

Resultats) seran emprades per indicar la taxonomia de les morfologies. 

En petites taules es detallarà: (1) Les 10 soques bacterianes més 

similars proposades per l’eina on-line BLAST i (2) la taxonomia concreta 

del gènere cultivat, obtinguda amb l’alineament i classificació del SINA-

SILVA (veure Il·lustració 60 sobre els logotips). 
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Mostra A: ACC1-8 

BLAST SINA-SILVA 

Codi d’identitat 
del NCBI 

Espècies amb les 
que s’identifica la mostra 

Percentatge 
de semblança 

Classificació taxonòmica 

KJ210049 Bacillus sp. PRIM-3 99.851% 

"Bacteria; Firmicutes; 
Bacilli; Bacillales; 

Bacillaceae; Bacillus;" 

JX912559 Bacillus licheniformis, soca CPH6 99.851% 

FJ976541 Bacillus licheniformis, soca LCR32 99.851% 

JX912558 Bacillus licheniformis, soca CPF6 99.851% 

KU870772 Bacillus licheniformis, soca M.Kh 94 99.701% 

KP213269 Bacillus sp. HR2 99.701% 

JX286652 Bacillus licheniformis, soca AK02 99.701% 

GU121493 Bacillus sp. NEB 86 99.701% 

KP233131 Firmicutes bacterium Hm14 99.552% 

KP233125 Firmicutes bacterium 14 99.552% 

 

Mostra B: ACC1-11 

BLAST SINA-SILVA 

Codi d’identitat 
del NCBI 

Espècies amb les 
que s’identifica la mostra 

Percentatge 
de semblança 

Classificació taxonòmica 

KX395158 Bacillus safensis, soca NB1-8 99.571% 

"Bacteria; Firmicutes; 
Bacilli; Bacillales; 

Bacillaceae; Bacillus;" 

KX774595 Bacillus pumilus, soca TRJB_11 99.571% 

KX454147 Bacillus safensis, soca 66.1.1 99.571% 

KX454053 Bacillus sp., soca 276.1.2 99.571% 

KX454031 Bacillus pumilus, soca 261.1.1 99.571% 

KX454021 Bacillus safensis, soca 247.1 99.571% 

KX454014 Bacillus pumilus, soca 240.1.2 99.571% 

KX454013 Bacillus sp., soca 240.1.1 99.571% 

KX453989 Bacillus pumilus, soca 216.1.1 99.571% 

AM423141 Bacillus sp. MH-125 99.429% 

 

Mostra C: M131-7 

BLAST SINA-SILVA 

Codi d’identitat 
del NCBI 

Espècies amb les 
que s’identifica la mostra 

Percentatge 
de semblança 

Classificació taxonòmica 

KX447610 Bacillus sonorensis, soca CN2-3 100.000% 

"Bacteria; Firmicutes; 
Bacilli; Bacillales; 

Bacillaceae; Bacillus; 

KX454024 Bacillus sp., soca 252.1 100.000% 

KX354306 Bacillus licheniformis, soca WL27 100.000% 

KX712228 Bacillus licheniformis, soca NRC24 100.000% 

KX712227 Bacillus licheniformis, soca NRC8 100.000% 

KX622616 Bacillus sp., soca BAB-5945 100.000% 

KX099292 Bacillus sp., soca M-34 100.000% 

KX673639 Bacillus licheniformis, soca SSRBE29 100.000% 

KX639762 Bacillus licheniformis, soca NJ-6 100.000% 

KU601290 Bacillus licheniformis, soca Y20 100.000% 
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Mostra D: M131-11 

BLAST SINA-SILVA 

Codi d’identitat 
del NCBI 

Espècies amb les 
que s’identifica la mostra 

Percentatge 
de semblança 

Classificació 
taxonòmica 

EU366229 Bacillus mojavensis, soca A21 100.000% 

"Bacteria; 
Firmicutes; 

Bacilli; 
Bacillales; 

Bacillaceae; 
Bacillus;" 

KX454044 Bacillus sp., soca 27.2 99.900% 

KU605238 [Brevibacterium] halotolerans, soca IHB B 18060 99.900% 

KX099273 Brevibacterium sp., soca M-14 99.900% 

KU601291 Brevibacterium sp., soca Y23 99.900% 

KT371470 Bacillus licheniformis, soca SB147 99.900% 

KX395179 [Brevibacterium] halotolerans, soca JL4 99.900% 

KX530769 [Brevibacterium] halotolerans, soca RTAE04 99.900% 

KX230138 [Brevibacterium] halotolerans, soca JH8 99.900% 

KU374972 [Brevibacterium] halotolerans, soca FS146 99.900% 

 

Mostra E: M180-7 

BLAST SINA-SILVA 

Codi d’identitat 
del NCBI 

Espècies amb les 
que s’identifica la mostra 

Percentatge 
de semblança 

Classificació 
taxonòmica 

KX242274 Staphylococcus saprophyticus, soca RGN1.1 100.000% 

"Bacteria; 
Firmicutes; 

Bacilli; 
Bacillales; 

Staphylococc
aceae; 

Staphylococc

us;" 

KX058412 Staphylococcus xylosus, soca B2z 100.000% 

KX235339 Staphylococcus xylosus, soca CMU-BE06 100.000% 

KX235337 Staphylococcus saccharolyticus, soca CMU-BE04 100.000% 

KT441038 Staphylococcus saprophyticus, soca IARI-BGL 14 100.000% 

KT372851 Staphylococcus xylosus, soca T47 100.000% 

KT372850 Staphylococcus xylosus, soca T41 100.000% 

KT372849 Staphylococcus xylosus, soca T34 100.000% 

KT372848 Staphylococcus xylosus, soca T31 100.000% 

KT719854 Staphylococcus saprophyticus subsp. bovis, soca MSL_3003 100.000% 

 

Mostra F: ACC1-6 

BLAST SINA-SILVA 

Codi d’identitat 
del NCBI 

Espècies amb les 
que s’identifica la mostra 

Percentatge 
de semblança 

Classificació taxonòmica 

KU870772 Bacillus licheniformis, soca M.Kh 94 92.784% 

"Unclassified" 

KT221526 Bacillus sp. ADR47 92.677% 

GU121493 Bacillus sp. NEB 86 92.784% 

KM598343 Bacillus licheniformis, soca FI94 92.677% 

KJ842094 Bacillus licheniformis, soca VO11 92.792% 

KJ423086 Bacillus sp. HB12170 92.677% 

HE610503 Bacillus sp. GDR04 92.792% 

JN544147 Bacillus licheniformis, soca PRM7 92.677% 

KP245792 Bacillus licheniformis, soca VTM3R77 92.449% 

KP233131 Firmicutes bacterium Hm14 92.554% 
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Mostra G: M180-1 

BLAST SINA-SILVA 

Codi d’identitat 
del NCBI 

Espècies amb les 
que s’identifica la mostra 

Percentatge 
de semblança 

Classificació taxonòmica 

KT873244 Escherichia coli, soca B66 99.700% 

"Bacteria; 
Proteobacteria; 

Gammaproteobacteria; 
Enterobacteriales; 

Enterobacteriaceae; 
Escherichia-Shigella;" 

KM095952 Escherichia coli, soca ZK-1 99.700% 

HM803167 Escherichia coli, soca ANT 01 99.700% 

KX079830 Escherichia sp. MYb101 99.600% 

KX079828 Escherichia sp. MYb99 99.600% 

KX034239 Escherichia fergusonii, soca CGS24 99.600% 

KU891787 Escherichia coli, soca AL1 99.600% 

KU612261 Escherichia coli, soca 1DT 99.399% 

FJ753843 Swine fecal bacterium SD-Xyl2 99.499% 

KU612263 Escherichia coli, soca 3DT 99.299% 

 

Mostra H i M (còpia): M180-2 

BLAST SINA-SILVA 

Codi d’identitat 
del NCBI 

Espècies amb les 
que s’identifica la mostra 

Percentatge 
de semblança 

Classificació taxonòmica 

JQ739629 Enterococcus sp. T0_6 100.000% 

"Bacteria; Firmicutes; 
Bacilli; Lactobacillales; 

Enterococcaceae; 
Enterococcus;" 

KX674051 Enterococcus faecalis, soca 120-2B 100.000% 

KX674045 Enterococcus faecalis, soca Z12-3B 100.000% 

AP017623 Enterococcus faecalis, soca W11 100.000% 

KU550223 Enterococcus faecalis, soca NC18 100.000% 

KU550213 Enterococcus faecalis, soca NDG22 100.000% 

CP015410 Enterococcus faecalis, soca KB1 100.000% 

KX674048 Enterococcus faecalis, soca 121-2B 100.000% 

KX674022 Enterococcus faecalis, soca 113-4B 100.000% 

KX674019 Enterococcus faecalis, soca 113-1B 100.000% 

 

Mostra I: ACC1-9 

BLAST SINA-SILVA 

Codi d’identitat 
del NCBI 

Espècies amb les 
que s’identifica la mostra 

Percentatge 
de semblança 

Classificació taxonòmica 

KX447610 Bacillus sonorensis, soca CN2-3 100.000% 

"Bacteria; Firmicutes; 
Bacilli; Bacillales; 

Bacillaceae; Bacillus;" 

KX454024 Bacillus sp., soca 252.1 100.000% 

KX354306 Bacillus licheniformis, soca WL27 100.000% 

KX712228 Bacillus licheniformis, soca NRC24 100.000% 

KX712227 Bacillus licheniformis, soca NRC8 100.000% 

KX622616 Bacillus sp., soca BAB-5945 100.000% 

KX099292 Bacillus sp., soca M-34 100.000% 

KX673639 Bacillus licheniformis, soca SSRBE29 100.000% 

KP233125 Firmicutes bacterium 14 99.900% 

KP213269 Bacillus sp. HR2 99.900% 
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Mostra J i K: M131-1 i M131-2 

BLAST SINA-SILVA 

Codi d’identitat 
del NCBI 

Espècies amb les 
que s’identifica la mostra 

Percentatge 
de semblança 

Classificació 
taxonòmica 

CP013980 Staphylococcus equorum, soca KM1031 100.000% 

"Bacteria; 
Firmicutes; 

Bacilli; 
Bacillales; 

Staphylococ
caceae; 

Staphylococ
cus;" 

CP013714 Staphylococcus equorum, soca C2014 100.000% 

CP012968 Staphylococcus sp. AntiMn-1 100.000% 

KX066843 Staphylococcus sp. S250 100.000% 

KU184523 Staphylococcus equorum, soca IAB15 100.000% 

KT834850 Staphylococcus equorum, soca NIIST B-509 100.000% 

KU570352 Staphylococcus equorum, soca G-T-2-1 100.000% 

KU745622 Staphylococcus equorum subsp. equorum, soca Y7 100.000% 

KU745621 Staphylococcus equorum subsp. equorum, soca GA7 100.000% 

KU726514 Staphylococcus equorum subsp. equorum, soca AVS4  100.000% 

 

Mostra L: M131-5 

BLAST SINA-SILVA 

Codi d’identitat 
del NCBI 

Espècies amb les 
que s’identifica la mostra 

Percentatge 
de semblança 

Classificació taxonòmica 

KX774603 Bacillus aryabhattai, soca TRJB_13 100.000% 

"Bacteria; Firmicutes; 
Bacilli; Bacillales; 

Bacillaceae; Bacillus;" 

KU983617 Bacillus sp., soca CPO 11.23 100.000% 

KX267760 Bacillus flexus, soca X6 100.000% 

KX694277 Bacillus sp., soca AWF05 100.000% 

KU666535 Bacillus sp., soca MGH7 100.000% 

KX673637 Bacillus aryabhattai, soca SSRAE42 100.000% 

KX231810 Bacillus aryabhattai, soca Amic_2 100.000% 

KU644592 Bacillus sp., soca NHPC-5 100.000% 

LT604362 Bacillus aryabhattai, soca S2-155 100.000% 

LT604360 Bacillus aryabhattai, soca S2-152 100.000% 

 

Mostra N: M180-9 

BLAST SINA-SILVA 

Codi d’identitat 
del NCBI 

Espècies amb les 
que s’identifica la mostra 

Percentatge 
de semblança 

Classificació taxonòmica 

KX389585 Microbacterium sp. S1 (2016) 99.399% 

"Bacteria; 
Actinobacteria; 
Actinobacteria; 
Micrococcales; 

Microbacteriaceae; 
Microbacterium;" 

KU204871 Microbacterium natoriense, soca MLS-3-2 99.399% 

KM507663 Microbacterium sp. FXJ8.209 99.399% 

KM507655 Microbacterium sp. FXJ9.159 99.399% 

KJ812391 Microbacterium lacus, soca OAct544 99.399% 

KJ187415 Microbacterium sp. Act9 99.399% 

KF876874 Microbacterium saperdae, soca LH-T9 99.399% 

KC843387 Microbacterium profundi, soca 67 99.399% 

NR_117603 Microbacterium murale, soca 01-Gi-001 99.399% 

FR691402 Microbacterium lacus, soca R-43968 99.399% 

Taula 10. Taules taxonòmiques de les 14 mostres seqüenciades 
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Cadascuna de les taules consta de 4 columnes, tres de les quals 

proporcionen informació obtinguda amb BLAST i el banc de dades NCBI. 

La primera de totes facilita el codi d’identitat de les 10 espècies 

bacterianes més similars a la mostra analitzada. Per conèixer la soca 

concreta (segona columna), cal inserir els codis al NCBI. A més a més, 

BLAST ens informa sobre el percentatge de similitud que hi ha entre la 

nostra seqüència i la seqüència de les 10 espècies (tercera columna). 

Ara bé, les semblances percentuals són respecte el gen 16S, no 

respecte el genoma total. Això significa que si per exemple posa 100% 

de similitud, les dues espècies coincideixen completament en aquest 

gen, però no vol dir que siguin la mateixa. Per saber-ho caldria estudiar 

cadascun dels gens que conté el DNA, que no és el cas. 

Per altra banda, la quarta columna detalla la taxonomia concreta 

establerta amb l’eina on-line SINA-SILVA. Tan sols la mostra F, que 

pertanyia a la segona PCR template, no s’ha pogut identificar atès la 

mala qualitat de la seqüència rebuda de Macrogen Inc. Les mostres J i K 

s’han ajuntat per evitar informació duplicada (eren del mateix gènere i 

coincidien amb les 10 soques del BLAST) (veure conjunt de la taula 10). 

Si cerquem la fisonomia bacteriana dels gèneres marcats pel SINA-

SILVA i les contrastem amb les imatges cel·lulars que hem fet (veure 

punt I dels Resultats d’observació), haurien de coincidir. Tanmateix, 

resulta que la mostra N, Microbacterium, sol presentar formes bacil·lars 

a diferència del que nosaltres hem pogut captar (cocs). Un argument que 

pot donar suport a la nostra situació és que les cèl·lules es van 

escurçant amb el temps (de 3 a 7 dies), provocant que una proporció 

esdevingui coccoïdal (Collins et al., 1983; Imai et al., 1984). Es confirma, 

per tant, la seva forma pleomòrfica, que de fet és similar a la del gènere 

Corynebacterium.  

Per un altre costat, Escherichia Shigella presenta certa variabilitat en la 

llargada de les cèl·lules (gradient coc – coc-bacil – bacil). Caldria 

comprovar què succeeix amb E. coli.  
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IV. Arbre filogenètic 

L’últim resultat de tots és la construcció del clúster molecular amb el 

programari MEGA. Per fer-ho, treballarem amb les seqüències de 

Macrogen Inc. i estructurarem un arbre segons les similituds genètiques. 

Cal dir que la seqüència de la mostra F, ACC1-6, no s’inclourà en 

l’anàlisi a causa de la poca fiabilitat que aporta a l’estudi (no ha estat 

possible associar-la a una taxonomia concreta). Per un altre costat, les 

mostres M i H, que corresponen a la morfologia M180-2, s’inclouran 

encara que siguin la mateixa. D’aquesta manera comprovarem que 

l’alineament filogenètic esdevingui correcte (haurien de sortir a la 

mateixa branca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clúster de les mostres seqüenciades 
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Il·lustració 61. Arbre filogenètic i llegenda del clúster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els aspectes concretats a la llegenda fan referència tant a qualitats 

colonials com cel·lulars (veure Il·lustració 61). Si fem una ullada a 

l’estructura obtinguda, ens adonarem que les formes, els marges i les 

elevacions de les colònies no tenen cap repercussió a l’hora d’establir 

agrupacions filogenètiques. Podríem dir que l’únic factor que pot, 

mínimament, tenir certa rellevància seria el color i la corresponent 

tonalitat (la branca blava agrupa una colònia acolorida i la branca beix 

agrupa morfologies blanques i de tonalitats cremoses, en general). 

Pel que fa a agrupacions cel·lulars, tenim la branca blava que indica els 

estafilococs i la branca beix que engloba els bacils, els coc-bacils 

(separats a la franja marró, on hi ha la mostra G) i els estafilococs 

crescuts en medis heterogenis (propis de la franja ‘salmó fort’ i taronja). 

Veiem que les mostres H i M s’han agrupat perfectament una al costat 

de l’altra. 

Hi ha un petit error que cal comentar. La mostra I ha estat associada a la 

secció de bacils quan el que realment tenim són estafilococs. Per a més 

inri, la seqüència de Macrogen informa que es tracta d’una espècie 

bacil·lar. Per tant, al clúster hi estaria bé: l’equivocació seria 

fotogràfica. L’única possible explicació a aquest fet seria que vàrem 

fotografiar una mostra diferent, i per això la seqüència genètica i la 

taxonomia no coincideixen amb el que hi ha a la imatge. 
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En conclusió, podem destacar: 

 La branca que conté la taxonomia de Microbacterium (mostra N). 

 La branca que conté la taxonomia d’Escherichia Shigella (mostra 

G). 

 La branca que conté les taxonomies d’estafilococs (H/M, E, J i K). 

 La branca que conté les taxonomies de bacils (C, I, A, B, D i L). 

 

4.4 Discussió dels resultats 

Per tancar el treball amb qualitat serà necessari contrastar la validesa dels 

resultats obtinguts, si bé anteriorment ja hem fet algunes explicacions amb 

profunditat. La discussió és l’apartat on posaré en pràctica els meus darrers 

aprenentatges i on faré un examen exhaustiu d’aquelles seccions que puguin 

ajudar-me a tractar la hipòtesi plantejada. 

Comparativa d’agrupacions 

Els tres grans resultats, no es pot negar, es corresponen amb els clústers 

creats amb R i amb MEGA. Malgrat que cadascun d’ells estructuri les 

morfologies segons distints factors, no ens trobem exempts d’analitzar-los 

globalment. Recomano al lector que cerqui les pàgines dels tres arbres (el 

colonial, el cel·lular i el filogenètic) per no perdre el fil de la següent 

argumentació. 

Abans de tot, per facilitar la vostra comprensió, detallaré els indicadors 

numèrics que pertanyen a les mostres del clúster genètic. D’aquesta manera, 

podrem més endavant parlar sempre amb la mateixa nomenclatura. 

Evidentment podríeu trobar per vosaltres mateixos l’indicador colonial i cel·lular. 

Només caldria mirar la mostra a què pertany cada lletra (a les taules de 

taxonomia, per exemple) i després cercar-les a les taules d’Excel (Il·lustració 62). 

 A: indicador 36 

 B: indicador 3 

 C: indicador 4 

 D: indicador 21 

 E: indicador 10 
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Il·lustració 62. Arbre filogenètic amb indicadors colonials / cel·lulars 

 F: indicador 34 (no present a l’arbre de MEGA) 

 G: indicador 13 

 H: indicador 14 

 I: indicador 1 

 J: indicador 23 

 K: indicador 24 

 L: indicador 27 

 M: indicador 14 (còpia) 

 N: indicador 12 

Per tant, quedaria així: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleshores, quina reflexió podem fer de les agrupacions?  

1) Hi ha morfologies que, tot i tenir similituds genètiques, es veuen 

separades a les branques dels clústers colonial i cel·lular. Això comporta 

que taxonòmica i evolutivament esdevinguin molt properes encara que 

els trets fenotípics aparentin el contrari (cas 12 i 13, cas 13 i 24 o cas 14 

i 27). 
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2) En altres, simplement s’ha observat que no existeix una correspondència 

clara entre trets morfològics i la classificació en base a dades 

genètiques. S’han establert morfologies molt llunyanes a nivell molecular 

però properes a nivell cel·lular i colonial (cas 14 i 24, cas 27 i 13, cas 21 

i 4, cas 23 i 12 o cas 14 i 1). 

3) Hi ha una dispersió intermèdia en què les morfologies esdevenen 

similars genèticament i corresponen a estructures cel·lulars iguals, però 

que alhora formen colònies absolutament variades (cas 23 i 10, cas 10 i 

14 o cas 23 i 24). 

De manera indirecta estem contrastant la hipòtesi, ja que amb això assegurem 

que l’anàlisi molecular ens facilita una resolució molt més elevada en la 

descripció de la diversitat bacteriana. La manca de trets morfològics distintius 

observada en els microorganismes, que permetin diferenciar-los i classificar-

los, fa que els mètodes clàssics (de cultiu i observació al microscopi òptic) 

esdevinguin ineficaços en aquest procés.  

A banda d’aquesta manca de discriminació s’hi podria afegir una complexitat 

artefactual (a vegades del propi observador) que pot aparèixer en l’anàlisi de la 

morfologia colonial i cel·lular, i que pot arribar a alterar en últim terme el resultat 

final de l’estudi. Això significa que les agrupacions dels clústers poden ser 

errònies en funció dels caràcters que l’analista observador proporcioni a la 

mostra. Potser una colònia concreta pot ésser considerada dentada i convexa 

quan realment és arrissada i pulvinada. Això fa variar la distribució colonial i, en 

certa manera, també pot afectar a la distribució cel·lular. Només cal parlar dels 

coc-bacils, morfologia que hom podria associar directament a bacil o a coc, 

segons el cas. 

Certament, en el treball de laboratori s’hauria d’acabar obtenint cultius axènics i 

purs, lliures de gèrmens, ja que hem arrossegat contaminants que poden 

fàcilment persuadir la nostra percepció. 

En definitiva, l’estudi del DNA permet establir una classificació molt més precisa 

(en aquest cas, de la microbiota de conills) que no pas les tècniques 

tradicionals, ja que aquestes es queden curtes en la identificació bacteriana. 

Hauríem de desconfiar totalment de resultats en què es detalli la morfologia 
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cultivada tan sols a partir de l’observació, perquè un no sap si el que realment 

té a les plaques són microorganismes contaminants o si bé formen part de la 

pressa de mostra inicial: sempre cal més estudi.  

LA NOSTRA HIPÒTESI HA ESTAT ABORDADA I RESOLTA! 

Correspondència del cultiu bacterià amb la microbiota intestinal de conills 

Aquest punt seria l’eix central del treball en cas que haguéssim amplificat el 

gen 16S de les 46 morfologies cultivades. Com que no ha sigut el cas (només 

hem assolit 13 d’elles), això queda més en un segon pla encara que no menys 

important que la resta de resultats a discutir. 

El que cal esbrinar ara és si aquests 13 morfotips, dels quals en sabem la seva 

taxonomia, formen part de la microbiota descrita en els microbiomes intestinals 

i, per extensió, del conill salvatge. 

En una flora intestinal sana, el fílum dominant és el de Firmicuts, amb un 

percentatge igual o superior al 66,6% ± 6,7% (David Eshar i J. Scott Weese, 

2014). Dins d’aquest fílum abunda en especial Clostridium (amb un 76%), 

seguit d’altres espècies no identificades també de Clostridium (24%) i un petit 

percentatge de Bacilli (2,9%), on s’hi inclou Bacillus i Staphylococcus. 

Tanmateix, la presència de Bacillus no és específica i sembla estar relacionada 

amb la ingesta d’aliments (S. Bourget, J .P. Morisse, E. Boilletot, 1987). Per 

tant, no es descarta la possibilitat que les mostres A, B, C, D, I i L pertanyin a 

una mostra fecal de conill, encara que la probabilitat sigui baixa. Per altra 

banda, s’assegura que les mostres E, J i K tenen correspondència intestinal, tot 

i que és petita. 

La flora en fase de lactància pot contenir també Enterococcus i C. tertium (S. 

Bourget, J .P. Morisse, E. Boilletot, 1987), així que el morfotip H (i M, és clar) 

només podria procedir d’un conill cria. Això també seria possible. 

No hi ha suficient informació com per saber si Shigella (mostra G) pertany al 

tracte dels conills, però tot indica que sí, ja que és un bacteri que destaca per la 

seva capacitat d’infectar cèl·lules epitelials de la mucosa intestinal (Hale TL; 

Keusch GT, 1996) (Hill Gaston JS; Lillicrap MS, 2003). Del que sí podem estar 
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segurs és de la presència del seu fílum, Proteobacteria (amb un 0.57% 

± 0.33%) (David Eshar i J. Scott Weese, 2014). 

La mostra N, Microbacterium, sol trobar-se en les cavitats naturals de 

l’organisme (boca, anus, etc.). El fet que el seu fílum, Actinobacteria, s’hi 

representi mínimament a la microbiota d’Oryctolagus cuniculus (amb un 

0.18% ± 0.13%) ja és bona senyal (David Eshar i J. Scott Weese, 2014). 

L’única morfologia que no podem treballar és F al no haver estat capaços de 

vincular-la a un tàxon concret. La qualitat de la seqüència nuclear no era 

acurada i SINA-SILVA no la ha sabut afiliar.   

Els cultivats no sempre tenen una correspondència amb els més abundants 

d’una mostra. Diversificar les estratègies de cultiu també ens permetria 

augmentar el que hem recuperat, però mai arribaríem al nre. de taxons que 

obtenim en l’anàlisi molecular. Això ens condueix a l’últim dels subapartats 

d’aquesta discussió. 

Ecologia bacteriana  

Per finalitzar, mesurarem la diversitat obtinguda a les plaques de Spread-Plate 

per mitjà d’un índex de Shannon – Weaver (1949), el qual contempla la 

quantitat d’espècies presents a l’àrea d’estudi (riquesa d’espècies) i la quantitat 

relativa d’individus de cadascuna d’aquestes espècies (abundància). Pels 

càlculs s’empra la següent fórmula: 

 

 

on: 

 S = número d’espècies (riquesa). 

 pi = proporció d’individus de l’espècie respecte el total d’individus 

(abundància relativa coneguda popularment com ni / N ). 

 H’ = representació de l’índex de Shannon  

 

Quan H’ té valor 0 significa que només hi ha una espècie a la mostra. No hi ha 

valors màxims establerts. 
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Taula 11. Exemple de càlcul d'Índex de Shannon per a la mostra ACC1 d-1 (50 µL) 

Taula 12. Càlcul dels Índexs de Shannon i comparativa amb seqüenciació massiva 

Evidentment s’haurà de partir dels valors recollits a les taules de recomptes 

(veure Resultats de cultiu – punt II). Mostrem un exemple (Taula 11): 

 

 

 

 

El que hem fet ha estat recrear pas per pas cadascun dels càlculs que conté la 

fórmula. Per evitar un cúmul de dades numèriques, a continuació es recolliran 

els índexs corresponents i s’hi farà una comparació amb els índexs obtinguts 

per seqüenciació massiva (d’un altre projecte aliè al meu) (veure Taula 12). 

 

 

 

 

 

 

Per a aquest recompte no s’han valorat les següents dilucions de SP: M068 d-4 i 

d-5, M131 d-3 i M180 d-3. Contenien poques UFC i mesurar la diversitat que hi ha 

en una placa on només han crescut un o dos morfotips no tindria lògica.  

Els índexs obtinguts per seqüenciació massiva (Funosas, 2016) són clarament 

més grans que els obtinguts en el meu projecte. Això és degut a que s’han 

calculat sense haver de passar per un procés de cultiu previ. Això ofereix 

moltes més possibilitats, ja que treballar informàticament facilita la manipulació 

de totes les dades existents. En canvi, els mètodes de cultiu (recorregut que jo 

mateix he seguit) no permeten obtenir una descripció de la totalitat bacteriana. 

Només un petit percentatge de microorganismes esdevenen cultivables al 

laboratori. Per aquesta raó, la Bioinformàtica i la Metagenòmica estan ocupant 

un espai important dins l’àmbit de la recerca. 
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Taula 13. Comparativa entre OTUs cultivats i OTUs de les mostres 

De què ens informen els valors numèrics? Els de la 3a columna fan referència 

al nombre d’espècies diferents que hi ha, tècnicament, a cadascuna de les 4 

mostres. Per altra banda, els de la segona columna indiquen el nombre 

d’espècies diferents que he acabat cultivant a les plaques Petri (sempre 

parlant des de la tècnica de SP, evidentment). Una dissemblança clarament 

observable com a conseqüència del que s’ha explicat al paràgraf anterior.  

Si anem un pas més enllà i comprovem el nombre d’OTUs (Operational 

Taxonomic Unit) que hi ha incloent tots els tipus de sembra, podrem fer una 

segona estimació. OTU seria l’equivalent “a grans trets” del nombre d’espècies 

que es poden definir a les mostres. Llavors, si amb el cultiu diem que cada 

colònia diferent correspon a un OTU (una espècie), es fa evident que el nombre 

que es descriu és molt dispar l’un de l’altre. Vegem-ho (Taula 13): 

 

 

 

 

 

Tornem a comprovar que només un petit percentatge de microorganismes 

queda cultivat a la sembra. De 577 espècies que hi ha a ACC1, només he 

aconseguit cultivar 14 d’aquestes mitjançant Spread-Plate i estria T. Aquesta 

mena de comentari podria aplicar-se a les altres tres mostres. Per analitzar les 

morfologies que queden s’hauria de fer incomptables intents fins assolir el 

nombre indicat. El més adient seria continuar la tasca informàticament, ja que 

ens permetria contemplar la globalitat de la ‘data’ existent. 
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5. Conclusions 

Aquesta recerca m’ha permès determinar una sèrie de conclusions òptimes que 

responen a la hipòtesi plantejada. Els resultats de l’estudi demostren que el 

treball d’un científic, en aquest cas especialista en Microbiologia, no es 

correspon únicament a la part de cultius que tothom coneix, sinó que l’àmbit 

informàtic també té certa rellevància en les anàlisis de laboratori.  

Per altra banda, s’ha pogut comprovar com les tècniques de cultiu i observació 

esdevenen insuficients per a la concreció dels gèneres bacterians cultivats i 

que, si bé poden facilitar la discriminació de l’analista, hom encara no té els 

recursos adients com per detallar les qualitats genotípiques i taxonòmiques 

d’aquests. Es requereix profunditzar més, concretament, a nivell molecular i 

genètic. 

Crec que l’organització ha estat força adequada ja que els passos principals 

(preparar els cultius, amplificar el DNA, revisar les seqüencies i treballar-les, 

etc.) han estat assolits, si bé el Pool va acabar essent descartat dels resultats 

finals. Evidentment, tot això no hauria estat possible si no hagués rebut 

l’atenció dels doctors del CEAB, els quals varen proporcionar-me eines, 

metodologies i recursos que van fer que el treball sortís endavant i anés sobre 

rodes.  

Pel que fa als objectius, diria jo que s’han complert i amb creixos. Els 

coneixements que pugui haver après, tant teòrics com pràctics, han estat 

nombrosos i no pas innecessaris. Molts dels petits consells m’han acabat 

ajudant en la redacció final del Treball de Recerca i, sens dubte, faré ús d’ells 

sempre que sigui necessari (a la universitat, formació professional,...). Per tant, 

es podria dir que el primer contacte, el primer tastet, amb el món microbiològic 

s’ha donat a terme. 

He arribat a comprendre com de complex és el treball de laboratori, en especial 

la part d’amplificació genètica. Aquesta tasca requereix de condicions molt 

precises per a que es doni el resultat desitjat, i no sempre són els esperats. No 

per això s’ha de deixar d’intentar-ho, ja que en el meu cas, per exemple, vaig 

haver de provar totes i cadascuna de les metodologies existents per a 

amplificar i, en alguns casos, extraure el material genètic de les cèl·lules 
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bacterianes. És cert que només es van amplificar 13 de les mostres, però segur 

que n’haurien sortit més si hagués fet més intents. S’ha de tenir en compte que 

aquesta part del treball va ocupar-me pràcticament la totalitat de l’estiu, i no 

disposava de més setmanes per continuar-ne. En relació amb això últim, 

destacar el fet que dels resultats nefastos també se n’aprèn. No tot pot sortir 

excel·lent a la primera: cal esforç i dedicació. 

La recerca bibliogràfica amb la qual he trobat solució a molts dels problemes 

plantejats pot ésser extensa, evidentment, però una tesi d’aquesta mena no 

estaria complerta si no hi hagués una preparació documentativa prèvia amb 

què iniciar la part pràctica. 

Conèixer les normes i tècniques de laboratori no ha estat un inconvenient, ans 

el contrari. Ara comprenc el perquè de certs mecanismes, aparells i mètodes 

que abans no entenia.  

Els resultats han ofert molt de joc a l’hora de fer-ne un comentari, fins i tot a la 

discussió. He estat capaç de relacionar-los entre ells i de deixar clar el motiu de 

la seva presentació. 

La metodologia ha sigut l’apropiada en tot moment, malgrat alguns dels 

resultats no acompanyessin en l’obtenció de fermes conclusions. Sí podria 

parlar dels canvis generats en la fase d’amplificació genètica, que és on he 

hagut de fer més assajos. Des d’un principi s’havia pensat fer unes poques 

PCR template i assolir així els gens amplificats de tots els morfotips. 

Malauradament, ja vàrem observar amb el primer intent que esdevindria més 

complicat de l’habitual (perquè inicialment només vaig obtenir 5 mostres de 20). 

Es va decidir canviar de tàctica i provar altres recursos (tècnica de Freeze ‘n 

Heat, kits especialitzats, extraccions de DNA genòmic (veure ANNEX III), etc.). 

Cada cop que no aconseguíem amplificacions ens veiem obligats a pensar una 

alternativa possible, i es així com vaig anar avançant en el decurs del treball.  

Hi ha dues coses que s’han de matissar. En primer lloc, per facilitar l’obtenció 

de millors resultats, s’hauria d’haver treballat amb cultius totalment purs. Les 

plaques amb què vam continuar a la fase d’observacions i a la fase molecular 

contenien colònies que, potser, eren contaminants. A partir d’elles s’hauria 

d’haver preparat noves plaques mostrejant les anteriors. En segon lloc, el fet 
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d’haver reproduït la Nested-PCR pot haver sigut ideal per obtenir més 

extractes, però també comporta l’acumulació de més errors que, al cap i a la fi, 

a lo millor s’haurien evitat amb altres metodologies, les seqüències rebudes 

serien més acurades i s’haurien identificat millor els morfotips (tant 

taxonòmicament com als clústers). 

Per últim, m’agradaria desenvolupar una tècnica de treball cooperatiu 

coneguda com DAFO. El DAFO no és més que una taula en què es recullen les 

debilitats, les amenaces, les fortaleses i les oportunitats del treball realitzat (‘D’, 

‘A’, ‘F’ i ‘O’, respectivament). Les debilitats i les fortaleses es centren en les 

característiques internes del projecte (què podria ser millorat i quins aspectes 

bons té), mentre que les amenaces i les oportunitats fan referència a les 

qualitats externes d’aquest (a nivell local / estatal o nacional, quins avantatges i 

quins inconvenients presenta). Per suposat està que l’autor pugui parlar d’ell 

mateix com a creador del treball (veure Taula 14). 

  Taula 14. DAFO (autoavaluació del treball) 

FORTALESSES DEBILITATS 

Motivació i emprenedoria Fase molecular millorable* 

Nous coneixements 
adquirits 

Certa confusió amb els 
indicadors numèrics 

Gran quantitat de resultats 
obtinguts i molt òptims 

Dificultats a l’hora 
d’entendre la fase 

bioinformàtica 

Resolució de la hipòtesi 
bastant acurada 

Hipòtesi no massa 
complexa 

Discussió completa L’extensió del treball 

Exactitud en les 
metodologies 

Mostres Microbacterium i E. 
Shigella són dubtoses** 

AMENACES OPORTUNITATS 

Massa especialitzat Poca competència 

Manca de coneixements 
per debatre oralment certs 

aspectes 
Treball potent i original 

Poc interès per a persones 
que no siguin de l’àmbit 

científic 
Profund i a detall 

- Obre portes al meu futur 
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*Millorar la fase molecular (amplificació del material genètic) comportaria, com 

a conseqüència, millorar també l’arbre filogenètic i les taxonomies descobertes. 

**És rar haver cultivat la petita proporció coccoïdal del gènere Microbacterium, 

ja que és difícil d’apreciar. Pel que fa a E. Shigella, el fet que variï entre coc i 

bacil posa en dubte si és autènticament el morfotip analitzat. 

 

6. Agraïments 

El treball presentat ha suposat per a mi una evolució no només acadèmica, 

sinó també personal. És cert que m’ha permès conèixer a fons una de les 

branques cientificotècniques que més m’apassiona, la Microbiologia, en la qual 

m’agradaria perdre’m durant una bona estona. Aprendre a fer servir utillatge de 

laboratori, iniciar-se en les metodologies més apropiades o preparar cultius 

bacterians és una oportunitat fantàstica per començar a fer ciència, però 

personalment crec que el més important de tot ha estat el fet d’haver de decidir. 

Les persones, a mesura que madurem psicològicament, ens veiem en 

l’obligació de prendre decisions que poden canviar el rumb de les nostres 

vides. Per a un estudiant adolescent, decisions com aquestes es concreten en 

les paraules següents: Treball de Recerca, el tan conegut, dràstic i imponent 

estudi que ha desvetllat a més d’un estudiant durant la seva etapa de 

Batxillerat.  

Quan vaig començar el curs 2015/16 a l’Institut ¿?¿?¿? em trobava immers en 

un nou món: nous amics, noves formes de pensar, noves instal·lacions, nous 

estudis, etc., però això no m’impediria continuar i treure endavant un curs que 

començava a esdevenir més difícil del que es pressuposava.  

Els mesos avançaven i no tenia massa clar encara què estudiar en la meva 

recerca. Em centrava en quelcom més pràctic o era preferible endinsar-se en 

els números i el càlcul pur? Tot m’apassionava (i de fet encara ho fa), però és 

clar, només pots fer un Treball de Recerca. Pel mes de març el meu cap es 

trobava col·lapsat respecte aquest tema i jo no sabia què fer. 

Tot acabant les classes abans de Setmana Santa, vaig rebre el suport de na 

¿?¿?¿?, professora de Biologia, i de na ¿?¿?¿?¿?, professora de Física i 
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Química. Elles ja m’havien començat a oferir propostes interessants per 

desenvolupar un treball amb cara i ulls, però dur-los a la pràctica era tot més 

difícil. Per fortuna, totes dues varen proporcionar-me contacte amb gent del 

CEAB. Si no hagués estat per elles, jo no escriuria això que teniu entre mans. 

Per aquesta raó, vull dirigir els primers agraïments a aquestes dues bellíssimes 

persones. Moltíssimes gràcies per tot el que heu fet! 

A arrel d’això vaig poder conèixer a ¿?¿?¿?¿?, investigador científic del CSIC i 

director al CEAB. Una gran persona que va permetre’m ampliar horitzons i que 

m’ajudaria a concretar un treball que es trobés al meu abast, així com a oferir-

me els recursos necessaris per desenvolupar-lo. Una experiència única de la 

qual molt poca gent pot gaudir-ne. T’estaré sempre agraït! 

¿?¿?¿? em presentaria en ¿?¿?¿? (¿?¿?¿? pels amics), post-doctorat del grup 

que m’ensenyaria les tècniques més apropiades pel meu treball, fent sempre 

incís en l’aplicació pràctica que això comportaria a la meva recerca. El bon 

ambient, les rialles i els “conills de Guantánamo” han estat sempre presents a 

les reunions de control que hem anat fent. Ets un crack, ¿?¿?¿?! 

També m’agradaria dones les gràcies a ¿?¿?¿?¿, responsable tècnic del 

laboratori de microscòpia i amb qui compartiria sessions de treball intens durant 

la major part de la meva estància al CEAB. Seria ell qui em facilitaria consells i 

ajuda teòrica. Una persona a admirar de debò. Els “¡SABOTAGES!” i 

“¡SACRILEGIO!” seran paraules que no oblidaré, ¿?¿?¿?¿? (en el bon sentit, 

és clar).  

Us dono les gràcies i espero que això no sigui un comiat definitiu! 

Per últim, i no menys important, vull agrair a la meva family el suport ofert des 

de casa tot i no poder ajudar-me amb el tema. Sé que suportar les meves 

extenses ponències sobre el que havia descobert amb els “bitxos” no és gens 

fàcil, i menys si hi ha angoixes pel mig (“Ai! A veure si l’acabaré a temps...”). No 

hi ha res millor que compartir el que t’agrada amb la gent que t’estima. Sou lo 

millor que tinc. 

Ha estat un estiu diferent i a l’hora innovador. He crescut com a estudiant però 

també com a persona, i crec que això m’omple molt més que qualsevol altra 

cosa. Gràcies, un altre cop, a tots per l’oportunitat. 
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Il·lustració 63. Mètode 
de la reacció en cadena 
de la polimerasa. 
(Font: Internet) 

ANNEX I: La PCR. Funcionament i ús 

La tècnica va ser proposada per K. Mullis l’any 1985 i va anar més enllà de les 

fronteres del coneixement pel que fa a la Biologia Molecular. És un procés 

senzill que permet amplificar un petit fragment de DNA fins aconseguir una alta 

quantitat de còpies del mateix per tal d’utilitzar-lo en experiments posteriors.  

En el medi més idoni es predisposa el DNA “target” o diana, el qual no és més 

que el material genètic que es vol amplificar; els primers o encebadors 

(segments de DNA monocatenari que es situen a ambdós extrems del DNA 

diana per iniciar el mètode); els desoxiribonucleòtids trifosfat; els tampons de 

reacció i la polimerasa (en aquest cas la Taq). 

Aleshores s’inicia l’amplificació. En el primer pas desnaturalitzem el DNA 

(separar cadenes complementàries) als 95ºC; seguidament es produeix 

“l’aparellament”, que consisteix a rebaixar la temperatura per tornar a unir les 

cadenes de DNA però ara amb els encebadors. Finalment succeeix “l’extensió” 

i la Taq comença a sintetitzar la cadena complementària. Aquests tres passos 

(desnaturalització-aparellament-extensió) conformen un cicle de treball que es 

repeteix les vegades requerides, augmentant exponencialment la quantitat de 

DNA de la qual disposem. En poques hores es disposa de milions de còpies 

(veure Il·lustració 63). 

Un cop obtenim els productes d’amplificació aquests s’analitzen en profunditat 

preparant una electroforesi en gel d’agarosa. D’aquesta forma comprovem que 

la PCR hagi funcionat correctament (veure Il·lustració 64). 
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Il·lustració 64. Escala del DNA ladder (per a referència en electroforesi) i MindMap de les etapes a 
seguir per a la identificació bacteriana amb rDNA 16S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II: El “Pool”. Gel de comprovació genètica i quantificació de DNA 

per QUBIT™ 

Com ja vàrem indicar en el seu moment, el “Pool” consisteix a preparar un únic 

tub eppendorf que contingui biomassa bacteriana de totes i cadascuna de les 

morfologies diferents procedents d’spread-plate. Tanmateix, resulta que les 

morfologies d’estria són molt peculiars, així que seria interessant incloure-les 

també. 

El Pool és qualitatiu, és a dir, conté la mateixa proporció de mostres. Per 

exemple, en aquest cas introduirem només una vegada biomassa d’una 

morfologia concreta. Si fos quantitatiu hauríem de punxar i inocular sembra de 

cadascuna de les colònies crescudes, independentment del nombre de 

vegades amb què es representés cada tipus o morfologia. 

Malauradament, el Pool es seqüenciarà un cop finalitzat el projecte. Això 

significa que no acabarem veient els resultats de la seva seqüenciació. 
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a) Material necessari 

 Les plaques cultivades. 

 Un tub eppendorf d’1,5 mL, gradeta i ‘x’ tubs més depenent del nombre 

d’alíquotes a realitzar. 

 Pinces, alcohol d’esterilització, escuradents autoclavats.. 

 Pipeta de 100 a 1.000 µL i puntes de recanvi. 

 Vòrtex Techno Kartell i centrífuga Mini Spin Plus – Eppendorf. 

 

b) Metodologia 

El protocol a seguir és el següent: 

1. En un tub eppendorf d’1,5 mL introduïm 300 µL de LB, medi isotònic on 

deposarem la biomassa de les colònies i que mantindrà les cèl·lules 

evitant la seva lisi.  

2. Caldrà flamejar les pinces amb alcohol i agafar amb aquestes un 

escuradents autoclavat (estèril). Emprant aquest, punxem a un 

representant colonial de cadascuna de les morfologies recollint una mica 

de biomassa i la submergim al tub. Caldrà canviar cada cop 

l’escuradents per a evitar contaminacions. 

Com a conseqüència d’una constant entrada i sortida d’escuradents, el volum 

disminueix (perquè la fusta absorbeix poc a poc el líquid), però això no 

comporta cap inconvenient. 

3. Farem un cop de vòrtex i centrífuga i realitzarem alíquotes (distribucions 

equitatives en eppendorfs del volum del qual disposem). Com que ara 

tenim aproximadament uns 125 µL, només ens dona per fer-ne una 

repartició entre dos eppendorfs (que acumularan 62,5 µL cadascun). Les 

alíquotes eviten que tot el mostreig es malmeti, ja que llavors si es perd 

una d’elles, l’altra seguirà intacta. 

El gel de comprovació 

Es tracta d’una electroforesi d’extractes de material genètic però sense haver-

los passat prèviament per la PCR. Aquesta eina ens permetrà saber si al “Pool” 

(més aviat a una de les alíquotes) hi ha DNA genòmic. Emfatitzem el fet de no 

haver d’obtenir l’amplificació del gen 16S, tan sols comprovem la presència de 
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Il·lustració 65. Gel d'electroforesi del Pool visualitzat amb QuantityOne 

DNA. En cas afirmatiu, el Pool es podrà enviar a seqüenciar. El material utilitzat 

és el mateix que en qualsevol de les altres electroforesis dutes a terme. 

A la prova no es posen controls ni es prepara MIX. Simplement afegim 3 µL de 

l’extracte de Pool amb 1 µL de Loading Buffer en un pou del gel d’agarosa 

quan s’hagi col·locat a la cubeta electrolítica. Finalment es deixa córrer 40 min 

a 110 V.  

El gel conté altres mostres que no són del meu treball, no tenen res a veure. 

Simplement vaig compartir el gel amb un doctor per aprofitar la feina. Passats 

aquest minuts portem el gel a l’il·luminador de raigs UV i observem els resultats 

amb QuantityOne (veure Il·lustració 65). 

 

 

 

 

   

Comprovem que, efectivament, hi ha suficient material genètic a les 

alíquotes del Pool. 

 

Quantificació de DNA per QUBIT™ 

Un assaig fluorimètric per QUBIT™ és una senzilla tasca que permet 

quantificar principis immediats com DNA, RNA o proteïnes. Per fer-ho, es 

requereix d’un petit instrument que detecta les tincions fluorescents. D’aquesta 

manera es determina la concentració d’àcids nucleics (o proteïnes segons el 

cas) d’una sèrie de mostres. Resulta ser molt més sensible, la qual cosa el fa 

ideal per a aplicacions exigents i anàlisis exhaustives. 

El fluorímetre QUBIT™ utilitza les tincions per aplicar llum UV. L’absorbància 

de raigs UV requereix d’un espectrofotòmetre que mesura l’absorbància natural 

de la llum (a 260 nm per DNA i RNA i a 280 nm per proteïnes). Com més 

material biològic hi hagi a la mostra, més llum s’absorbeix. Aquesta mena de 
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quantificació no determina el tipus de material genètic ni la seva qualitat, tan 

sols la seva presència. 

La metodologia de la prova es compon d’aquests passos: 

1. Escollim 7 extractes de PCR a l’atzar i el Pool (un total de 8 mostres). El 

QUBIT™ es pot aplicar al nombre de mostres que calgui. Per aquesta 

raó, i aprofitar la pràctica, hem seleccionat uns extractes que no varen 

amplificar en el seu moment per comprovar si realment hi havia material 

genètic al tubet eppendorf. Podríem haver agafat totes les que no havien 

amplificat, però no era necessari.  

2. Serà essencial preparar dos controls que reben el nom d’estàndards, els 

quals contindran una concentració coneguda de DNA (el positiu 10 ng/µL 

i el negatiu 0 ng/µL). Sabem que una bona pressa de mostra sempre es 

troba entre aquests dos valors. Aquests estàndards els proporciona el kit 

amb què ve el QUBIT™. 

3. Preparem una MIX, que només té una hora de validesa, amb els reactius 

Buffer i Reagent. El càlculs són diferents als que es preparen per la MIX 

de PCR. 

 

 

 

 

Ja preparada rep un cop de vòrtex i centrífuga, i es reparteix entre les 

mostres seguint aquest petit protocol: 

 Per a les 8 mostres (en eppendorfs de 0,5 mL): 

2 µL de material genètic dels extractes + 198 µL de MIX 

 Pels estàndards (en eppendorfs de 0,5 mL ): 

10 µL d’estàndard + 190 µL de MIX 

La repartició sempre és així independentment del nombre de mostres! 

4. Portem aquestes mostres al fluorímetre, el qual ens indicarà les 

concentracions de DNA. Només s’ha d’encendre, obrir el compartiment, 

col·locar els tubets (un per un) i amb el botó seleccionar ‘Anàlisi’. Triga 

uns pocs segons en donar la informació desitjada. 

(n+2)   x   199 = BUFFER     1990 µL  

(n+2)   x   1     = REAGENT    10 µL 

On ‘n’ és el nombre de mostres, en aquest cas 8 

2000 µL x8 
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Il·lustració 66. Preparació de la MIX i anàlisi quantificat amb el fluorímetre 
(desenvolupat al laboratori) 

Com bé suposàvem, les 7 mostres que procedien de PCR indiquen un molt 

baix nivell de material genètic. En canvi, el Pool (més aviat l’altra alíquota que 

no va rebre gel de comprovació) conté més que suficient per la seva anàlisi 

(veure Il·lustració 66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aproximació a la diversitat de microorganismes                                 Treball de Recerca 
 

195 
 

ANNEX III: Altres metodologies emprades per a l’extracció i amplificació 

del material genètic 

Com hem vist al llarg del projecte, no totes les extraccions de DNA varen tenir 

èxit. Tan sols unes poques ens proporcionaren uns resultats òptims. 

Tanmateix, això no significa temps perdut, ans el contrari: dels resultats 

infructuosos també se n’aprèn.  

A continuació detallaré els protocols seguits durant la meva estància al 

laboratori de Biologia Molecular, però evidentment no donaré a conèixer els 

productes d’electroforesi. Seria il·lògic sabent que esdevingueren nuls. Tampoc 

mostraré els càlculs de la MIX, atès que això és un ANNEX i només vull 

presentar els diversos mètodes practicats. 

I. Amplificació de material genètic i tècnica Freeze ‘n Heat 

Adonant-nos que no totes les mostres havien amplificat durant el primer 

assaig, vàrem haver de cercar una ruta alternativa que permetés obtenir 

el gen desitjat. La tècnica del Freeze ‘n Heat és útil en cas que els 

microorganismes esporulin, ja que implica causar un xoc o commoció 

tèrmica en les cèl·lules dels bacteris per facilitar la seva lisi i alliberar així 

el DNA. 

 

Procediment de la PCR 

1. Recuperem els eppendorfs de 500 µL que contenen biomassa de 

les mostres que no varen amplificar durant la 1a extracció (les 

cinc que van sortir bé ja no s’han de treballar, és clar). Els 

apliquem un cop de centrífuga ràpid per homogeneïtzar el medi i 

traspassem el contingut a tubs d’1,5 mL.  

A la vegada duem a terme el mostreig de la resta de colònies (les 

26 restants) directament en tubets d’1,5 mL. Com sempre, 

inoculem 20 µL d’aigua pura i amb un escuradents autoclavat 

recollim sembra per depositar en aquest volum de líquid. Retolem 

els eppendorfs per no perdre l’ordre. 

Aquest cop requerim de tubs d’1,5 mL perquè per fer el ‘xoc’ els 

hem de col·locar en un bany sec. Si fossin tubets més petits 

caurien de l’aparell i no rebrien un canvi de temperatura adient. 
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2. Comencem situant les mostres en aquest bany sec, un estri que 

serveix per escalfar tubs d’assaig i de microcentrífuga. A cada 

cel·la posem una mica d’aigua destil·lada per incrementar l’acció 

tèrmica (imita una ebullició) i enfonsem els tubs durant 1 min a 

99oC. 

3. Passats els 60 segons transportem les mostres a 

l’ultracongelador de -80oC durant 5 min. 

4. Els passos 2 i 3 conformen 5 cicles de treball. Això generarà el 

trencament de membranes i parets cel·lulars necessari i 

augmentarà el rendiment de l’extracció 

5. Preparem la MIX per a aquestes 41 mostres, els dos controls i 

l’extra d’assegurança. Un cop preparada, cop de vòrtex i 

centrífuga.  

6. Distribuïm en eppendorfs de 200 µL els 48 µL de MIX i els 2 µL de 

DNA. Efectuem un cop de vòrtex i centrífuga i portem les mostres 

a la PCR seguint el programa de 2h i 20 min 16S BAC SP. CYC 

Acabada la reacció en cadena de la polimerasa preparem el gel 

d’agarosa i realitzem l’electroforesi corresponent per visualitzar els 

resultats amb QuantityOne (apartat 3.2.3 – subapartat Preparació del 

banc d’electroforesi i Visualització dels resultats amb el programari 

QuantityOne). 

 

II. Extracció tradicional de DNA genòmic 

El procediment s’ha realitzat seguint la tècnica del fenol/cloroform 

descrita per Moore (Moore, 1996), la qual es basa en la desnaturalització 

i solubilització de les proteïnes en fenol (Kiriby, 1957) i en la dissolució 

del DNA en una fase aquosa separat de la zona orgànica (Marmur, 

1961). La precipitació del DNA s’ha dut a terme afegint etanol i sals 

(Sambrook, 1989). Més endavant s’ha acabat netejant amb etanol al 

70% i precipitant per centrifugació (Shapiro, 1981). 

Agraeixo el suport protocol·lari ofert pels doctors del CEAB. 
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Protocol d’extracció 

1. Recuperem els eppendorfs de 500 µL que contenen biomassa 

bacteriana de les mostres sense amplificar, concretament les 40 

restants (ja hem aconseguit amplificar-ne sis). Contenen uns 20 

µL de material genètic, però per treballar amb major comoditat 

afegim 180 µL d’aigua pura. Tindrem, per tant, 200 µL a cada tub. 

Fem un cop de vòrtex per homogeneïtzar. 

2. Concretem els volums necessaris de cadascun dels reactius. Els 

càlculs s’estableixen per a 8 mostres, ja que treballar amb les 40 

de cop pot suposar una saturació de feina. Farem llavors 5 

tongades totals. Mentre unes mostres reben el següent 

tractament es treballen vuit més, i així consecutivament. 

L’inconvenient que presenta això és que a partir d’ara cada pas 

s’haurà de dur a terme cinc cops. 

 Lisozim: un cop repartit entre els extractes ha de 

presentar-se en una concentració d’1 µg·µL-1.  

Multipliquem els 200 µL de material genètic per vuit 

mostres, la qual cosa dóna 1600 µL. Atès que requerim de 

concentració 1 µg·µL-1, haurem de treballar amb 1600 µg. 

Podem pesar 1,6 mg i diluir-los en 16 µL d’aigua pura per 

obtenir una do 100 µg·µL-1. Distribuïm 2 µL d’aquesta do a 

cada extracte per assolir la concentració desitjada. 

 Proteïnasa K: un cop repartida entre els extractes ha de 

presentar-se en una concentració de 0,2 µg·µL-1. 

Podem pesar 1 mg i diluir-los en 50 µL d’aigua pura per 

obtenir una do 20 µg·µL-1. Distribuirem més endavant, 

ara no, 2 µL d’aquesta do a cada extracte per assolir la 

concentració desitjada. 
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Com sabem els µL a distribuir de la do preparada?  

Seguint la regla de càlcul de dilucions: 

V1 · C1 = V2 · C2 

on V és volum i C la concentració de les dilucions 

Ex (Lisozim):   V1 · 100 = 1600 · 1      
    

 

Aquesta regla també es pot aplicar a la proteïnasa K 

V1 · C1 = V2 · C2 

V1 · 20 = 1600 · 1 

V1 = 80 µL   :8 = 10 µL per a cada mostra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abans i després de la repartició també cal un cop de vòrtex 

i centrífuga (primer per a la solució a distribuir i després per 

a les mostres amb la repartició ja feta).  

El lisozim i la proteïnasa K facilitaran una digestió parcial 

de les membranes i parets bacterianes, així com de les 

espores que pugui haver-hi. 

És convenient preparar la solució del lisozim en aigua freda 

per mantenir l’enzim inactiu. La solució de proteïnasa K es 

guarda a la nevera ja que no s’ha d’usar immediatament.  

3. Situem les mostres a l’agitador-incubador ambiental durant 45 min 

a 37 oC seguint una agitació suau. Fem els càlculs del SDS. 

 SDS: El tractament químic amb SDS genera la lisi cel·lular 

i l’alliberació del contingut molecular gràcies al seu efecte 

detergent. El reactiu es troba al 20% en volum, però la 

concentració d’aquest en les mostres ha de ser de l’1%. 

Recordem que tenim 1600 µL totals (en 8 mostres), per 

tant: 

 

 

 

 

4. Passats aquests tres quarts d’hora afegim 2 µL de proteïnasa K 

de la solució (20 µg·µL-1) preparada recentment amb aigua pura o 

Milli-Q. La concentració final serà, com hem especificat, de 0,2 

µg·µL-1 a cada mostra. 

V1 = 16 
µL  

 

:8 = 2 µL 
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Il·lustració 67. Apreciació 
del residu biològic o 'pellet' 

5. Afegim els 10 µL de SDS (sodium dodecyl sulfate) al 10%. La 

concentració final  en el llisat ha de ser de l’1%. 

6. Efectuem cop de vòrtex i centrífuga sobre les mostres i les posem 

a incubar en un bany a 55 oC durant 1 h. 

7. Afegim 200 µL de PCI (fenol-cloroform-alcohol isoamil, 25:24:1, 

v/v/v, de pH = 8) ja que volem que la proporció final esdevingui 

1:1 en cada mostra. Barregem per inversió uns 3 min per 

emulsionar. 

8. Transportem els eppendorfs a la centrífuga 8 min a 4000 rpm. 

9. Un cop sortides d’aquí, observarem l’epifase (zona aquosa que 

conté DNA, glúcids i sals) i la interfase (zona orgànica que conté 

proteïnes i RNA residuals que formen el pellet, una petita massa 

blanquinosa que es troba al fons de l’eppendorf) (veure Il·lustració 

67). Amb una pipeta extraiem l’epifase evitant el pellet i la 

transferim a un nou tub estèril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Repetim els passos 7, 8 i 9. Per tant, en total proporcionem 400 

µL de PCI. 

11. Rentem l’extracte amb 200 µL de CI (cloroform-alcohol isoamil, 

24:1, v/v) ja que volem que la proporció final esdevingui 1:1 en 

cada mostra. Es barreja per inversió uns 3 min més. 

El PCI separa el DNA d’altres molècules que poden malmetre 

l’anàlisi molecular. Per altra banda, el CI acaba d’arrossegar 

Pellet 
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Il·lustració 68. Calibració de l'acidesa amb pH-metre i enrasament de la 
dissolució en un matràs aforat 

fenols i derivats del PCI que puguin haver quedat després de la 

centrifugació. 

12. Centrifuguem els extractes 8 min a 4000 rpm. 

13. Recuperem i transferim l’epifase a un nou tub estèril. 

14. Caldrà emprar els temps d’espera per preparar una dissolució 

d’acetat de sodi trihidrat 3M de pH = 5,2. Per fer-ho, pesem 40,81 

g d’acetat sòdic i els dissolem en 80 mL d’aigua pura. 

Ajustem el pH amb àcid acètic glacial, el qual s’inocula amb 

comptagotes, mentre fem ús del pH-metre (que s’ha de calibrar 

prèviament amb ftalat de pH = 4, fosfat de pH = 7 i borat de pH = 

9). La diferència de potencial de l’instrument es manté gràcies a 

l’electròlit KCl 3M. Aquest estri és de vital importància si volem 

arribar al pH desitjat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La do es traspassa a un matràs aforat i s’enrasa amb aigua pura 

fins els 100 mL. Hauria d’haver-hi suficient; en cas contrari 

prepararíem més (veure Il·lustració 68). 

És essencial deixar al congelador l’etanol 100% (Ethanol 

Undernatured Absolute Molecular Biology Grade) i l’etanol 70% 

per repartir pròximament. 

15. A l’epifase que hem recuperat en el pas 13 se li afegeixen 20 µL 

de la solució d’acetat i es barreja per inversió uns minuts. 
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16. Afegim també 0,5 mL d’etanol 100% tret directament del 

congelador i barregem per inversió curosament. 

17. Guardem els extractes al congelador durant 2 hores o bé tota la 

nit. 

18. Centrifuguem les mostres a 12500 rpm durant 10 min. 

19. Aspirem l’etanol 100% amb cura de no resuspendre el pellet o 

sediment de centrifugació. 

20. Rentem el sediment afegint 375 µL d’etanol 70% fred. Tot i que és 

opcional, podem centrifugar un parell de minuts a 10000 rpm. 

21. Aspirem l’etanol 70% amb cura de no resuspendre el pellet. Això 

significa intentar no aspirar-lo també. Deixem les mostres al bany 

sec a 37 oC per a que s’evaporin les restes d’etanol 

(aproximadament uns 15 min). 

 L’etanol 100% permet deshidratar el DNA (ja que es troba 

dissolt en aigua) per tal que precipiti. 

 L’etanol 70% permet que l’RNA es mantingui dissolt en el 

30% d’aigua que queda, per obtenir tan sols el DNA 

sedimentat. 

22. Redissolem el substrat (el DNA) amb 50 µL d’aigua desionitzada 

(aigua pura o Milli-Q). Cal fer-ho a dos temps, sense violentar el 

sediment i deixant que l’aigua llisqui per les parets. NO 

S’INOCULA JUST A SOBRE!  

Ja tenim els extractes! 

23. Preparem la MIX per a aquestes 40 mostres, els dos controls i 

l’extra d’assegurança. Un cop preparada, cop de vòrtex i 

centrífuga.  

24. Distribuïm en eppendorfs de 200 µL els 48 µL de MIX i els 2 µL de 

DNA. Efectuem un cop de vòrtex i centrífuga i portem les mostres 

a la PCR seguint el programa de 2h i 20 min 16S BAC SP. CYC 

Acabada la reacció en cadena de la polimerasa preparem el gel 

d’agarosa i realitzem l’electroforesi corresponent per visualitzar els 

resultats amb QuantityOne (apartat 3.2.3 – subapartat Preparació del 

banc d’electroforesi i Visualització dels resultats amb el programari 

QuantityOne). 
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III. PCR template amb diferents valors de MIX 

Veient que el protocol de la PCR template no acabava de donar els seus 

fruits ens vàrem plantejar el següent: i si fèiem el procediment bé però 

no hi havia suficient DNA? Potser 2 µL era poc per a aquest tipus de 

mostra, així que vam decidir retocar la recepta de la MIX. Aquest cop no 

explicaré el mètode a seguir, ja que és idèntic a les dues primeres 

amplificacions amb èxit (que també eren PCR template). Tan sols 

comentaré els valors de la MIX. 

 

Ara sabem que la recepta de la MIX inclou 2 µL de DNA i 35,25 µL 

d’aigua (o bé 1 µL de DNA i 36,25 µL d’aigua si es requereix de menys 

quantitat de material genètic), però que succeeix en cas que necessitem 

més? Els valors del DNA (a la MIX, evidentment) poden oscil·lar entre 1 i 

5 µL. Si es posessin més no aconseguiríem amplificar el gen desitjat per 

saturació (com passa amb el Pool).  

El que farem serà augmentar la proporció de DNA al màxim, fins a 5 µL. 

Això implica una disminució acord del volum d’aigua, que acabarà 

essent de 32,25 µL. Per tant, quan multipliquem els valors de la recepta 

pel nombre de mostres haurem d’emprar aquests valors concrets i no 

altres. 

Un altre fet a destacar és la repartició de la MIX entre els eppendorfs de 

200 µL. Caldrà dipositar 45 µL de MIX i 5 µL de DNA procedents del 

recull de biomassa en tubs de 500 µL. La resta de passos seran els 

mateixos que a la resta d’intents. 

 

IV. Extracció de DNA per MoBio: Power Soil DNA isolation kit 

L’última forma possible d’aconseguir amplificar el material genètic és 

realitzant una extracció emprant un kit especialitzat per a mostres de sòl. 

Aquest conté una sèrie de reactius que permeten la lisi cel·lular i 

l’alliberament del DNA al medi. De totes les formes de treball, aquesta és 

la més pautada i protocol·lària que hi ha. 

Protocol d’extracció 

1. Escollim a l’atzar 10 mostres sense amplificar i preparem en una 

gradeta 10 tubs eppendorf inclosos en el kit, els quals reben el 
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nom de POWER BEAD. No presenten cap diferència dels 

normals, però el protocol recomana utilitzar aquests. 

2. Teòricament s’ha d’afegir 0,25 g de la mostra del sòl en aquests 

tubets POWER BEAD. Tanmateix, nosaltres partim d’un mostreig 

líquid (els eppendorfs recuperats de 500 µL) i aquesta explicació 

és per a mostres sòlides. Nosaltres haurem d’abocar tot el 

contingut dels eppendorfs de 500 als tubets POWER BEAD. 

Realitzem un cop de vòrtex suau. 

3. La solució C1 inclosa al kit s’escalfa a 60 oC uns minuts per 

eliminar els precipitats, si n’hi ha. Afegim 60 µL de la solució i 

mesclem per inversió. Deixem incubar l’extracte 10 min a 65 oC. 

4. Vortexem els extractes HORITZONTALMENT al multi-mostres 

Genie-2 de MoBio, a màxima velocitat durant 10 min. 

5. Centrifuguem els extractes (recordem que són els tubs POWER 

BEAD) a 12000 rpm durant 30 segons. Transferim l’epifase a tubs 

nous de 2 mL (els tubs POWER BEAD es poden llençar). La 

quantitat esperable és de 400 a 500 µL i pot contenir encara 

partícules de sòl. 

6. Afegim 250 µL de la solució C2 inclosa al kit i mesclem per 

inversió. Incubem els extractes 5 min a 4 oC. Passats aquests 

minuts centrifuguem a 12000 rpm durant 1 min. Tornem a 

transferir l’epifase a tubs nous de 2 mL. La quantitat esperable ha 

de ser menor a 600 µL i ha d’evitar estrictament el pellet (la 

massa residual situada al fons de l’eppendorf). 

7. Afegim 200 µL de la solució C3 inclosa al kit i mesclem per 

inversió. Incubem els extractes 5 min a 4 oC. Passat aquest temps 

centrifuguem a 12000 rpm durant 1 min. Tornem a transferir 

l’epifase a tubs nous de 2 mL. La quantitat esperable ha de ser 

menor a 750 µL i ha d’evitar estrictament el pellet. 

8. Mesclem la solució C4 per inversió i inoculem 1200 µL als 

extractes. Aquests també es mesclen per inversió.  

9. Transferim 675 µL dels extractes a una columneta SPIN-FILTER. 

Es tracta d’un tubet que inclou un de més petit al seu interior (com 

si fos un doble eppendorf) i que esdevé útil a l’hora de transferir 
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epifases. Centrifuguem la columneta a 12000 rpm durant 1 min. 

Què succeeix? L’acció de la centrífuga provoca que un eluït 

residual es dipositi en el tub més gran de la columneta. Cal 

llençar-lo i conservar el tubet petit (que és on es manté el DNA). 

Portem aquest tub a un nou eppendorf i repetim aquest pas dues 

vegades més. En conclusió, consisteix a desprendre’s de l’eluït i 

transferir la columneta, cicle que es desenvolupa tres cops 

seguits. 

10. Afegim 500 µL de la solució C5 inclosa al kit. Centrifuguem els 

extractes a 12000 rpm durant 30 segons. Llencem l’eluït, 

ressituem la columneta en un nou tub eppendorf i centrifuguem de 

nou a 12000 rpm durant 1 min. 

11. Col·loquem la columneta SPIN-FILTER curosament en un tub 

eppendorf de 2 mL. 

12. Afegim 100 µL de la solució C6 inclosa al kit al centre de la 

membrana del filtre de la columneta, i esperem 5 min.  

Tots aquests reactius faciliten la ruptura de les cèl·lules i 

l’alliberació del material genètic. 

13. Centrifuguem els extractes a 12000 rpm durant 30 segons. 

Llencem LA COLUMNETA i guardem l’eluït! Si es vol, pot ser 

quantificat i/o passat a alíquotes. 

Ja tenim els extractes finals! 

14. Preparem la MIX per a aquestes 10 mostres, els dos controls i 

l’extra d’assegurança. Un cop preparada, cop de vòrtex i 

centrífuga.  

15. Distribuïm en eppendorfs de 200 µL els 48 µL de MIX i els 2 µL de 

DNA. Efectuem un cop de vòrtex i centrífuga i portem les mostres 

a la PCR seguint el programa de 2h i 20 min 16S BAC SP. CYC 

Acabada la reacció en cadena de la polimerasa preparem el gel 

d’agarosa i realitzem l’electroforesi corresponent per visualitzar els 

resultats amb QuantityOne (apartat 3.2.3 – subapartat Preparació del 

banc d’electroforesi i Visualització dels resultats amb el programari 

QuantityOne). 
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