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COLÒNIES 
Rosa de 
Bengala 

CULTIUS PURS 
Sabouraud 

OBS. MICRO. Característiques 
Identificació 
(GÈNERE) 

   

 
Conidiòfors 
geniculats que 
formen conidis 
singulars a través 
d’un porus. Els 
becs dels conidis 
poden originar 
nous conidis. 
 
Pot haver-hi 
cadenes de fins a 
10 conidis. 
 
Forma de conidis 
característica: 
d’entre 12 i 50µm, 
piriformes, ovalats 
o fusiformes (com 
una pilota de 
rugbi), septades 
transversalment i 
alguna vegada 
longitudinalment, 
de color marronós 
o daurat, de base 
arrodonida i de 
bec punxegut i 
hialí (incolor). 
 
Els conidis són 
porospores i 
dictiospores. 

Alternaria 

 
 
Colònia primer 
blanca i al cap 
de 3 o 4 dies 
marró fosc, 
degut a 
l’esporulació. 
Es distingeix 
corona radial 
blanquinosa. 
Poden 
apareixer flocs 
blancs al 
centre de la 
colònia. 

 
 
Aspecte com en 
Rosa de 
Bengala. 

 

 

 
 
Colònia grisosa, aspecte de cotó 
brut. 
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COLÒNIA Rosa 
de Bengala 

CULTIU PUR 
Sabouraud 

OBS. MICRO. Característiques 
Identificació 
(GÈNERE) 

 
 
Colònia 
grogosa, i 
marró fosc 
quan esporula. 
Gran corona 
radial. 
 
Pot canviar el 
color del medi 
al seu voltant 
(de rosa a 
taronja). 

 
 
Aspecte 
semblant al de 
Rosa de 
Bengala, però 
no tan fosc 
quan esporula, 
amb diverses 
corones radials 
i canviant molt 
el color del 
medi (d’ocre a 
taronja). 

 

 

 
 

 
Conidiòfors 
simples, sense 
ramificar i curts. 
 
Conidis formats, 
singularment en 
conidiòfors poc 
definits només al 
centre (fosc) de 
la colònia. Són 
marrons amb 
taques negres a 
la superfície i 
tenen un porus 
característic a 
l’anvers. 

Epicoccum 
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COLÒNIA Rosa 
de Bengala 

CULTIU PUR 
Sabouraud 

OBS. MICRO. Característiques 
Identificació 
(GÈNERE) 

 

 
 
Colònia 
d’aspecte 
estrany: 
aparentment 
filamentosa, 
però amb 
petits grans 
d’aspecte 
líquid, com si 
es tractés de 
colònies 
levuriformes. 
Color rosa. 
  

 
 

 
 
Aspecte com en 
Rosa de 
Bengala, però 
de color marró 
clar. 

 
Presència de picnidis! 

 

 

 
Conidis llisos, 
normalment 
unicel·lulars i 
hialins. 
Fusiformes, 
ovalats, 
piriformes o 
esfèrics. 
 
Conidiòfors a 
l’interior dels 
picnidis, que 
acostumen a ser 
foscos i 
presentar un sol 
ostíol. 
 
Els picnidis 
deixen anar 
munts de conidis 
amb aspecte 
llefiscós (per 
aquesta raó la 
colònia sembla 
un grup de 
colònies 
levuriformes al 
cim d’una 
colònia 
filamentosa). 
 

Phoma 

 
 
 
  



 64 

COLÒNIA Rosa 
de Bengala 

CULTIU PUR 
Sabouraud 

OBS. MICRO. Característiques 
Identificació 
(GÈNERE) 

 
 
Als 4 dies 
comença a 
esporular, i 
passa de ser 
aspecte 
cotonós blanc 
a enfosquir-se. 
Es distingeixen 
els conidiòfors 
a ull nu: 
aspecte de 
pebre negre 
mòlt. 

 
 
Aspecte com en 
Rosa de 
Bengala. 

 

 
Forma de 
conidiòfor 
característica: 
cap del 
conidiòfor 
prominent amb 
corona radial de 
fiàlids en forma 
de botella. 
Aspecte 
d’asperges 
(instrument de 
l’aigua beneïda). 
 
Conidis foscos, 
esfèrics o 
subesfèrics que 
poden formar 
cadenes curtes. 
 
 
Amb la lupa i 
llum zenital, 
conidiòfors 
marró fosc. 
 

Aspergillus 
niger 
 
(En aquest 
cas s’ha 
pogut 
identificar 
l’espècie, ja 
que d’entre 
tots els 
Aspergillus, 
l’únic de 
color negre 
és aquest). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 65 

GÈNERES SENSE IDENTIFICAR: 
 
A falta de temps i material, alguns fongs no es van acabar classificant, malgrat que eren colònies 
especials i que cridaven molt l’atenció. 
 

COLÒNIES 
Rosa de 
Bengala 

CULTIU PUR 
Sabouraud 

OBS. MICRO. 

 

 

 

 

 

 ?

 ? 
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LOCALITZACIONS DELS MOSTREIGS: 
 
Identificats els gèneres més importants i abundants en el medi (més que res, Alternaria, Aspergillus, 
Penicillium i Cladosporium), s’ha procedit a observar les plaques mostrejades Rosa de Bengala i se 
n’han comptat les colònies que s’assemblaven a les que s’havien observat al microscopi. 
 
De cada espai de l’institut se’n van fer més d’un mostreig amb les seves respectives rèpliques (4 per 
l’exterior, les aules 11, 23, 32, sala d’actes i vestidors; 6 per l’aula 42), però la taula adjunta presenta 
ja la mitjana d’UFC/m3 mostrejades (i hi ha comptades tan sols les colònies conegudes i 
identificades). 
 

 
 
Podem observar com Alternaria, el Cladosporium i el Penicillium són pràcticament ubics, a 
diferència de l’Epicoccum que tan sols es troba a l’exterior i de Phoma, trobat a l’exterior i a l’aula 
42. L’Aspergillus niger es força present. 
 
Si relacionem el nombre de colònies obtingudes amb el nº de finestres i portes obertes i el volum de 
cada aula, no trobem molta relació entre una cosa i l’altra. 
El que caldria fer és realitzar un estudi centrat en tan sols aquestes variables. A més, s’haurien de 
comparar mostreigs d’aules amb molt poques finestres i portes obertes amb mostreigs d’aules amb  
moltes finestres i portes obertes per poder-ne treure conclusions fiables. 
Caldria fer el mateix però relacionant càrrega fúngica amb el volum de l’aula mostrejada.  
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EXTERIOR 2 2 22 2 17 2

INTERIOR aula 11 abans 13 0 90 0 18 0

després 18 0 32 0 3 0

aula 23 abans 3 0 3 0 2 0

després 10 2 48 0 5 0

aula 32 abans 3 0 2 0 10 0

després 8 0 100 0 13 0

aula 42 abans 0 0 2 0 10 0

durant 3 2 5 0 8 0

després 10 0 18 0 22 2

sala d'actes abans 0 0 3 0 3 0

després 30 3 17 0 13 0

vestidors abans 10 0 48 0 13 0

després 0 0 0 0 1000 0
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Recordeu que de cada aula es feia un 
mostreig abans i després d’obrir portes i 
finestres i ventilar. A la 42 i als vestidors, 
però, es mostrejava abans, després i 
durant (a la 42) d’activitat humana. 
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DIA 8 DE JUNY DEL 2012: 
 
L’últim dia de classe es va aprofitar i es van començar els mostreigs: a l’aula 42 i als vestidors es va 
mostrejar exclusivament abans que ningú entrés (a les 8:15h) i després d’unes quantes lliçons 
(entre les 11 i les 12h). D’aquesta manera es podia comprovar si la presència humana, 
l’obertura de portes i finestres, el moviment d’aire i els canvis d’humitat influeixen en el 
recompte d’espores aerobiològic. 
 

AULA 42 
 
L’aula 42 (a la primera planta de l’edifici llevant) va ser la classe de 1r de Batxillerat Científic del 
curs 11/12. Es van prendre mostres abans que ningú entrés a classe, mitja hora després de 
començar la lliçó i després d’unes 4 hores de classes. 
 

 
 abans durant després 
UFC/m3 totals 40 68 75 

 
Queda clar com l’entrada d’alumnes a classe provoca un increment d’UFC/m3 (de ben segur que tots 
portem espores fúngiques a la roba, però més que res, la nostra activitat dóna lloc a 
turbulències de l’aire, que aixequen pols i partícules del terra10). 
Els nivells de Penicillium són els més elevats, i passen del 25 al 12, i del 12 al 30% d’espores 
fúngiques totals. Els de Cladosporium passen del 4 al 7 al 24%. 
 

 
                                                                                 
10 Dr. Josep Mª Torres 
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AULA 42 

Alternaria

Aspergillus

Cladosporium

Epicoccum

Penicillium

Phoma

Aula 42 de l’Institut La Garrotxa 

Mostreig de l’aula 42 del dia 
8/6/2012 als 7 dies de cultiu: es 

veu de color rosat el Phoma i tres 
colònies verd gris de Penicillium. 
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VESTIDOR 
 
Els vestidors són edificis prefabricats (popularment anomenats barracons), i concretament els de 
nois són una mica bruts i descuidats. Per això es va mostrejar un d’aquests vestidors. 
S’hi van prendre mostres abans que ningú hi entrés i després d’unes quantes dutxes. La humitat va 
pujar un 9%. 
 

 
 

 abans després 
UFC/m3 totals 83 1000 

 
L’increment d’UFC/m3 de Penicillium és realment alarmant (s’arriba a les 1000 UFC/m3!). La placa 
de RODAC (a les fotografies inferiors) ho deixa també molt clar: l’entrada d’alumnes, l’obertura de 
portes i finestres, el moviment d’aire i l’increment d’humitat influeix totalment en l’increment 
d’UFC/m3. Tot i així abans que entrés ningú ja hi havia unes 80 UFC/m3, un nivell que supera el total 
de l’aula 42 mitja hora després de l’entrada d’alumnes i obertura de portes i finestres. 
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VESTIDOR 

Alternaria

Aspergillus

Cladosporium

Epicoccum

Penicillium

Phoma

Vestidors de l’Institut La Garrotxa 

Mostreig del vestidor del dia 8/6/2012 
als 7 dies de cultiu: la placa RODAC està 

saturada de petites colònies de 
Penicillium que coincideixen amb el  

patró de forats de la tapa metàl·lica del 
MICROFLOW. 

Vegeu a l’annex 3 detalls sobre les colònies del sostre del vestidor! 
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DIA 11 DE JUNY DEL 2012: 
 
El dia 11 es va mostrejar l’exterior, i es va continuar l’experiment: es van mostrejar les aules 11, 22, 
32 i la sala d’actes abans i després d’obrir finestres i portes. El que es volia comprovar era si 
l’increment d’UFC/m3 venia de l’exterior o si era el resultat d’aixecar espores i partícules 
dipositades al terra amb turbulències i corrents d’aire. 
Com s’ha comentat a Temporització de la PART PRÀCTICA, el dia 11 va ser el que va fer més vent de 
tots. Aquest fet ha influenciat molt en els resultats dels mostreigs. 
 

EXTERIOR 
 
Els mostreigs d’exterior es feien al campus, el pati de l’institut (amb herba i arbres diversos). El fet 
que hi ha tanta vegetació és un factor important, ja que pot influir amb molta força en el resultat. 

 
UFC/m3 totals 87 

 
Podem veure com els nivells de Cladosporium (25%) i Penicillium (20%) superen la resta de fongs. 
Als resultats de Mostreigs s’ha comprovat si els mostreigs d’interior superaven el d’exterior, i no ha 
estat així. Després de fer la mitjana de les UFC/m3 dels interiors, s’ha obtingut un nombre quasi 
equivalent a 87, però inferior. Així demostrem com la càrrega fúngica d’interiors no arriba gairebé 
mai a superar la de l’exterior. 
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EXTERIOR 

Alternaria

Aspergillus

Cladosporium

Epicoccum

Penicillium

Phoma

Mostreig d’exterior de l’11/6/2012 als 7 dies de 
cultiu: tot i que la colònia d’Alternaria (marró) és 

quasi 7 vegades més gran que les de Penicillium que 
l’envolten, tan sols és una colònia. Es té en compte el 

nombre de colònies, no la seva mida (el que interessa 
és saber les espores que hi havia a l’aire). 

Campus de l’Institut La Garrotxa 
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Comparant aquests nivells d’exterior amb els de la mitjana de tots els mostreigs dels interiors 
(exceptuant el valor dels vestidors, que sobrepassa la normalitat i desvia el resultat), podem veure 
com les proporcions són semblants: el Cladosporium es troba en un 27%, el Penicillium en segon 
lloc amb un 9 % i l’Alternaria supera el percentatge de l’exterior amb un 8% de concentració a 
l’aire. 
Vegeu el gràfic: 
 

 
UFC/m3 totals (mitjana) 39 

 
Per aquesta raó podem assegurar que: 
 
La proporció de concentracions fúngiques a l’aire de l’exterior és reflectida a la dels 
interiors. Tant a fora com a dins, el Cladosporium és el més freqüent, i el Penicillium li va al 
darrere. 
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AULA 23 
 
L’aula 23 es troba al segon pis de l’edifici llevant i les seves finestres estan orientades al sud-oest: 
està protegida del vent, doncs (ja que l’11 de juny feia vent en direcció sud-oest, precisament). 

 
 abans després 
UFC/m3 totals 53 127 

 
El Cladosporium arriba al 38% 
sobre les altres UFC/m3. 
Aquí s’han obtingut els resultats 
esperats: després d’obrir portes i 
finestres, el nombre d’UFC/m3 
augmenta un 140%. 
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AULA 23 

Alternaria

Aspergillus

Cladosporium

Epicoccum

Penicillium

Phoma

Mostreig de l’aula 23 del dia 11/6/2012 als 7 dies de 
cultiu: s’identifica clarament l’Aspergillus niger i dues 

colònies grises d’Alternaria. 

Aula 23 de l’Institut La Garrotxa 
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AULA 32 
 
L’aula 32 és de planta baixa, i es troba a l’edifici sud (es troba envoltat dels altres edificis). Podria 
ser que això el resguardés del vent. Tot i així, les seves finestres s’obren en direcció nord-est (el 
vent entraria de ple, com a l’aula 11). 
Quin resultat s’obtindrà? 

 
 abans després 
UFC/m3 totals 45 185 

 
El vent influeix! Queda clar amb aquestes 100 UFC/m3 de Cladosporium després d’obrir portes i 
finestres! Representa un 54% sobre el total d’UFC/m3! El nombre total d’UFC/m3 augmenta un 
310%! 
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AULA 32 

Alternaria

Aspergillus

Cladosporium

Epicoccum

Penicillium

Phoma

Mostreig de l’aula 32 del dia 11/6/2012 
als 7 dies de cultiu: es poden distingir 

unes colònies de Penicillium al damunt, i 
una d’Alternaria a la dreta. 

Aula 32 de l’Institut La Garrotxa 
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SALA D’ACTES 
 
La sala d’actes té un volum unes 7 vegades superior al de les altres aules. Influirà el volum d’un 
interior amb el nombre d’UFC/m3 de fongs aerotransportats? 
 

 
 abans després 
UFC/m3 totals 18 135 

 
Sembla un resultat com en una classe de dimensions petites, malgrat que el nombre d’UFC/m3 del 
mostreig d’abans és relativament baix, i l’augment de càrrega fúngica arriba 
650%! A  què és degut aquest augment tan inusual? 
En el mostreig de després s’obté un percentatge d’Alternaria superior a  
altres gèneres fúngics: un 22%. 
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SALA D'ACTES 

Alternaria

Aspergillus

Cladosporium

Epicoccum

Penicillium

Phoma

Mostreig de la sala d’actes del dia 11/6/2012 als 7 dies 
de cultiu: un munt de colònies d’Alternaria de totes les 

escales de grisos ocupen la major part de la placa, i 
veiem una petita colònia d’Aspergillus niger fent-se lloc. 

Els mostreigs dels abans hi han crescut curiosament 
menys de 8 colònies (i menys de 5 visibles!). 

Sala d’actes de l’Institut La Garrotxa 
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AULA 11 
 
L’aula 11 és un cas especial. En comptes de fer el mateix experiment que a la resta de classes, es va 
optar per: fer dos mostreigs aerobiològics després de ventilar l’aula amb un interval d’uns 30min. 
entremig. Les portes i finestres es van mantenir tancades durant els mostreigs. 
Es volia comprovar si de les espores aixecades per les turbulències d’aire, n’hi ha que sedimentin 
amb el pas del temps i caiguin a terra altra vegada. 

 
 abans després 
UFC/m3 totals 137 85 

 

           
 
 

Podem veure com el nombre d’UFC a les plaques de l’abans supera 
en nombre (no en dimensions) al nombre d’UFC de les del després. 

 
El Cladosporium es troba en un 65% al mostreig de l’abans (i baixa al 38% al mostreig del després). 
Aquest alt resultat pot haver estat causat pel fet que les finestres de la classe s’obren directament 
als arbres del campus, i a més, aquell dia el vent era moderat i anava en direcció sud-oest (les 
finestres d’aquesta aula estan orientades al nord-est, per la qual cosa el vent hi entrava 
directament). Els nivells d’Alternaria tornen a ser inusualment elevats: del 10 puja al 20%. 
El nombre total d’UFC/m3 disminueix un 38%.  
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AULA 11 

Alternaria

Aspergillus

Cladosporium

Epicoccum

Penicillium

Phoma

Mostreigs de l’aula 11 del 
dia 11/6/2012 als 7 dies de 
cultiu: a dalt els de l’abans i 

a sota els del després. 

Aula 11 de l’Institut La Garrotxa 

El mostreig de l’abans indica una càrrega 
fúngica més gran que el de després. 

Queda comprovat doncs que les espores 
fúngiques en suspensió a l’aire van caient al 

terra a mesura que passa el temps. 
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COMENTARIS FINALS: 
 
Respecte els experiments del dia 8 de juny, es confirma el següent: 
 
L’activitat humana influeix en la càrrega de fongs aerotransportats, sobretot per la creació de 
turbulències. 
 
Una humitat més gran pot influir en l’augment d’UFC/m3 de fongs en l’aire d’un interior. 
 
 
Amb els resultats dels mostreigs del dia 11 de juny, però, es destaca el següent: 
 
Volíem comprovar si l’augment d’UFC/m3 en un interior venia donat per la càrrega fúngica de 
l’exterior o per l’aixecament de partícules del terra i la pols. 
A totes les aules ha augmentat la càrrega fúngica després de ventilar-les. Per aquesta raó, diem que: 
 
Després de ventilar un interior, el nº d’UFC/m3 augmenta. 
 
Aquest fet pot ser degut a qualsevol de les dues causes: l’entrada d’espores de l’exterior o 
l’aixecament d’espores del terra. Però quin és el factor més predominant? 
 
A l’aula 11 hem vist com en tancar portes i finestres d’una aula acabada de ventilar, la càrrega 
fúngica disminueix progressivament (un 38%). Això demostra que més d’un terç de les espores han 
caigut i sedimentat al terra, de tal manera que la càrrega fúngica ha minvat i tendeix a recuperar el 
nivell que tenia abans de ventilar l’aula. Aquestes espores que han sedimentat es tornaran a aixecar 
quan hi torni a haver turbulències a l’interior, per la qual cosa veiem com: 
 
Les turbulències influeixen en l’augment de la càrrega fúngica d’un interior quan el 
ventilem, ja que aixequen partícules de la pols (entre les quals hi ha espores encara latents, 
capaces de formar colònies i reproduir-se!) 
 
L’entrada d’espores de l’exterior succeeix doncs, ja que si entra corrent d’aire de l’exterior que 
provoqui les turbulències, han d’entrar també espores fúngiques impulsades pel mateix corrent. 
La qüestió és: influeixen més o menys que les mateixes turbulències? 
 
En ventilar un interior, a part de les turbulències, entren espores i altres partícules de 
l’exterior. 
 
Sigui com sigui, queda clar que ventilar no és la solució si es vol reduir la càrrega aerobiològica d’un 
interior. 
 
Cal comentar que els increments de càrrega fúngica de les aules mostrejades el dia 11 (140, 310 i 
650%) són molt més elevats que el que es va obtenir a l’aula 42, mostrejada el dia 8 (87%). Si es té 
en compte que el dia 11 va fer més vent que el dia 8, es pot afirmar que: 
 
El vent porta espores fúngiques d’altres llocs, i en entrar en un interior genera més turbulències 
que aixecaran més partícules del terra. Per tant: el vent influeix en l’increment de càrrega 
fúngica d’un interior que es ventila. 
 
 
 
De la taula de dades i de tots els experiments, podem dir que: 
 
El Cladosporium, el Penicillium i l’Alternaria, seguits de l’Aspergillus, són els fongs 
aerotransportats més freqüents a l’aire. 
 
El Cladosporium sol ser el més comú, i el que es troba en més quantitat, tant a interiors com 
a l’exterior (es mou entre el 30 i el 60%). 
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El Penicillium és el segon més freqüent (amb el resultat alarmant del vestidor: 1000 UFC/m3!). 
 
L’Alternaria i l’Aspergillus també són força freqüents, però no passen del 20% d’UFC/m3 totals. 
 
L’Epicoccum i el Phoma es troben a pocs llocs: aquests i els que no s’han identificat es troben en 
poca freqüència a l’aire. 
 
Per tant, podem afirmar que: 
 
A cada espai de l’Institut hi ha diferents gèneres de fongs, i s’hi troben en diferents 
concentracions. 
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ELIMINACIÓ DE RESIDUS 
 
Durant el treball experimental s’ha treballat amb diverses varietats de fongs que es 
desenvolupaven en cultius, que els faciliten el creixement i la reproducció subministrant-los 
nutrients i condicions adequades. També s’han fet preparacions sobre portaobjectes per observar 
al microscopi. 
Un cop s’acaba l’estudi, tant els fongs de cultiu com els portaobjectes es converteixen en residus 
biològics. 
Hi ha una sèrie de recomanacions sobre com classificar, segregar i eliminar aquests residus, per tal 
que no es converteixin en un perjudici tant per a la gent que treballa al laboratori com per a la 
comunitat i el medi on podrien ser abocats indegudament. 
 
1. CLASSIFICACIÓ: hi ha quatre grups de risc (GR) de residus biològics: el GR I, el II, el III i el IV. 
El GR I inclou residus no bioperillosos, és a dir, tota mena de microorganismes que no causen 
malalties. 
El GR II engloba agents que poden ocasionar patologies o trastorns a les persones, però que sempre 
tenen prevenció i cura. Es tracta de residus de risc baix, que 
tampoc representen cap problema per a la comunitat. Algunes 
espècies d’Aspergillus pertanyen a aquest grup (A. flavus, A. 
fumigatus). 
Dins el GR III ja hi trobem microorganismes molt bioperillosos, 
com el VIH, que representen un gran risc individual, però no 
molt elevat risc comunitari (la transmissió no és de contacte 
casual, i existeixen tractaments). 
Al GR IV s’hi reuneixen agents extremadament perillosos (però 
afortunadament poc freqüents), com el virus de Lassa o el virus 
de la febre hemorràgica d’Omsk. Són un gran risc individual i 
comunitari, ja que causen malalties greus (la majoria sense 
tractament) i de transmissió fàcil entre humans i també animals. 
 
 els nostres fongs es troben entre el GR I i el GR II 
(l’Aspergillus i l’Alternaria poden ser força patològics, i van 
seguits del Cladosporium i del Penicillium, que també poden 
resultar perillosos). 
 
2. SEGREGACIÓ: tant els cultius com els portaobjectes s’han de 
desar en bosses i contenidors especials. Concretament, els 
portaobjectes ja es llancen a la galleda de residus bioperillosos groga (foto superior), però els 
cultius s’han d’introduir en una bossa especial per autoclavar. 

 
3. ELIMINACIÓ: la bossa amb els cultius es fica dins de 
l’autoclau (foto lateral), que talment com una olla a pressió 
escalfarà els fongs a 121ºC durant 20’, arribant a una pressió 
de 2atm. El producte és una bossa amb cultius esterilitzats 
(tots els fongs han mort). 
D’aquesta manera aconseguim que tots els residus de GR II 
passin a ser GR I, i ja no representin un problema per a 
ningú. 
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La bossa es pot lligar i llançar a unes escombraries normals: els cultius ja no són residus biològics, 
són residus banals. És recomanable ficar la bossa de l’autoclau dins una altra bossa, una 
d’escombraries, per exemple. 
 
 
NOTA: si es tenen dubtes sobre com s’ha de tractar un residu biològic, és recomanable visitar la 
pàgina web de la UAB sobre aquest tema (veure Webgrafia a la pàgina 110). 

  

Residus orgànics GR I (no bioperillosos). 
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ENTREVISTES 
 

Dr. JOAN BARTRA, Al·lergòleg (Hospital 
Clínic de Barcelona) 
 
A través del Dr. Mullol, rinòleg de l’Hospital Clínic, ens vam poder posar en contacte amb el Dr. Joan 
Bartra, que va concedir-nos una entrevista. Tal com el Dr. Mullol va dir, el Dr. Bartra (al·lergòleg a 
l’Hospital Clínic de Barcelona) ens seria de gran ajut amb el tema de l’Aspergillus i la repercussió 
que provoca a l’entorn. 
 

 
 
Hi ha partícules biogèniques a l’aire que poden produir problemes mèdics? 
 
Doncs sí, hi ha innumerables partícules tant espores de fongs com pòl·lens implicats en patologia 
mèdica. 
 
Cal gran quantitat d’aquestes partícules biogèniques per produir problemes a les persones? 
 
Hi ha algunes espores d’alguns fongs o alguns pòl·lens que en menys quantitat són capaços de 
sensibilitzar més, si estem parlant d’al·lèrgia, o colonitzar en cas de pacients immunodeprimits. 
 
Quines patologies produeixen els fongs? 
 
D’entre les patologies que causen els fongs, la més freqüent seria la patologia al·lèrgica, en forma 
d’asma i rinitis.  
L’Aspergillus causa principalment malalties infeccioses (sobretot  de vies respiratòries – part 
superior: sins, paranasals, nas, i part inferior: pulmó). A més, també pot provocar aspergiloma, 
aspergil·losis invasiva... 
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Pot causar malalties al·lèrgiques i hi ha al·lèrgics a l’Aspergillus, igual que als àcars, al pèl del gat... 
L’al·lergogen més comú és l’Aspergillus fumigatus. Se’n fan prick tests (tests cutànies amb 
al·lèrgens). 
I de les patologies complexes que causen els Aspergillus, trobem una forma especial d’asma: 
aspergil·losis broncopulmonar al·lèrgica (que no tan sols afecta a persones immunodeprimides, 
sinó també a persones amb les defenses immunològiques inalterades). 
 
Es pot estudiar el número d’espores a l’aire, espores aerotransportades? 
 
Aquí a Catalunya, tot el que és comptatge atmosfèric de partícules biogèniques, és a dir, pòl·lens i 
fongs, això es fa centralitzat des de la unitat de Palinologia de la UAB, amb la Coordinadora Jordina 
Belmonte. Arreu de Catalunya, hi ha uns 8 o 10 captadors a diferents zones: a Girona, a Bellaterra 
(BCN), a Vielha, a Manresa, a Tortosa, etc. Aleshores, per una metodologia de recollida, s’identifica 
tot allò que ha quedat fixat en una cinta adhesiva durant un “x” temps. D’aquesta manera, per 
microscòpia electrònica es pot diferenciar si les partícules són pòl·lens de xiprers, d’oliveres 
(segons l’època en què s’ha obtingut el pol·len), si són espores d’Alternaria... Amb això fan una 
mesura setmanal de quina és la concentració de partícules que hi ha a l’atmosfera, i miren tant 
pòl·lens com espores de fongs (no tota mena d’espores, però molts tipus diferents). Té informació 
d’espores fúngiques i des de molts anys, i d’Aspergillus, el que passa és que és difícil d’identificar. 
Una espora d’Alternaria, en canvi, és fàcilment identificable. 
 
I se’n pot fer una previsió de la seva presència? 
 
És difícil fer la previsió atmosfèrica d’espores de fongs, perquè d’un indret a un altre pot canviar 
molt. D’un dia a un altre pot variar molt, la concentració, fins a un 1000%. 
Això no passa amb el pòl·lens, que segueixen una campana de Gauss, amb un cicle de pol·linització 
més estret o menys. 
En canvi els fongs van amb pics. 
 
Hi ha alguna condició ambiental o climatològica que afavoreixi la presència d’espores 
aerotransportades? 
 
Les condicions ambientals influents encara són un misteri. Hi ha dos pics fonamentals: un a l’estiu i 
un a la tardor. 
Les condicions climatològiques canvien molt, però per a tots els fongs en general (l’Aspergillus 
també) sol ser de finals de primavera, estiu i fins a la tardor quan comencen a haver-hi els màxims 
pics. Tot i així hi ha anys que et pots trobar el màxim pic a l’abril. 
 
Quina relació guarda la presència de fongs en un interior amb el que trobem a l’exterior? 
 
Una cosa és el mostreig interior, l’altra l’exterior... En condicions “normals” (un lloc no molt humit, 
ventilat esporàdicament...) el que passa a l’interior s’extrapola de l’exterior. Si n’hi ha més al 
domicili, vol dir que n’hi ha moltes més a fora (es produeix una amplificació). 
I també dependrà de si vas a analitzar l’aire d’un rebost, allà hi haurà més quantitat, ja que el 
substrat orgànic influirà en el nombre d’espores a l’aire. 
 
Quins són els fongs considerats més abundants pel que fa a espores aerotransportades? 
 
L’Aspergillus és ubic, sí, com l’Alternaria, el Cladosporium i el Penicillium: són els 4 més abundants a 
l’aire. 
 
Estan totes les espores aerotransportades en les mateixes proporcions en l’aire?  
 
Quan fas el comptatge d’espores fúngiques, es veu que no totes les espores aerotransportades estan  
en la mateixa quantitat. N’hi ha unes que estan en nombre més gran, en un percentatge major. Per 
exemple, de mil espores, un 20% són de Cladosporium, un petit percentatge és d’Alternaria, etc., i 
l’Aspergillus es troba en percentatges més petits, i a sobre hi ha l’inconvenient que a vegades no és 
fàcilment identificable, i això a vegades implica el fet d’haver de preparar cultius, observacions al 
microscopi per determinar si es tracta d’Aspergillus o no. 
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Amb quina freqüència produeixen problemes? 
 
L’Alternaria causa problemes més freqüentment que l’Aspergillus. De 100 casos de fongs, 99 són per 
Alternaria i 1 per Aspergillus. 
 
Quines són les patologies que causen els fongs d’espores aerotransportades? 
 
La rinitis al·lèrgica que la gent diu “és que estic sempre refredat”, la rinosinusitis, l’asma: com més 
sensible és un asma, més s’associa amb intervenció de fongs, però no se sap si és causa o 
conseqüència, és a dir, no se sap si ha estat el fong el causant de l’asma o si s’ha instal·lat en l’epiteli 
bronquial malalt aprofitant l’alteració. 
L’asma provocada per fongs és el pas previ d’alguns pacients abans de l’aspergil·losi 
broncopulmonar. 
 
Quins són els que produeixen patologies més greus? 
 
L’Alternaria quan hi ha una base d’asma i, a més, produeix  al·lèrgia pot ser letal. I l’Aspergillus quan 
infecta una persona amb problemes per immunosupressió també. 
 
De què depèn la instauració d’una patologia d’aquestes? 
 
El fet que aparegui o no una patologia depèn d’un equilibri entre la quantitat d’exposició als fongs i 
sistema immunitari de l’individu exposat. 
Quan es trenca aquest equilibri ens dóna o bé infecció  o bé al·lèrgia. 
 
Té a veure la patologia amb el nivell d’exposició? 
 
En el cas d’Alternaria que  normalment va associada a patologia al·lèrgica, depèn més de l’individu 
que no pas de la nivell d’exposició. 
Però amb l’Aspergillus es combina situació de l’individu i nivell d’exposició. 
 
Quines de les espores d’aquests fongs que comentem són les més fàcils d’identificar al 
laboratori? 
 
Les espores d’Aspergillus són difícilment diferenciables d’altres fongs i necessites vigilar molt les 
condicions de creixement, tincions, microscòpia òptica,... 
Les d’Alternaria són molt més fàcils. És un fong més identificable, que amb certes facilitats 
s’identifica millor. Tot i així, segons si estan en fase sexuada o asexuada podem ser incapaços 
d’identificar. 
 
Representen un problema les espores aerotransportades en un hospital? 
 
Sí, aquestes partícules s’ha demostrat que poden originar greus afeccions en persones 
immunodeprimides i en pacients greus sobretot en els quiròfans i en les sales de reanimació, cures 
intensives (UCI). 
 
Calen doncs controls? 
 
Als quiròfans es duen a terme  controls seriats, protocol·litzats, perquè no hi hagi tantes espores a 
l’aire.  
 
Sí que hi ha controls que s’encarreguen de fer els encarregats d’un hospital. I quan hi ha una alarma, 
o un focus, aleshores es fan controls molt més seriats, més apurats, per trobar l’origen de la soca (en 
un extractor d’aire, en els conductes...). 
 
Quan hi ha obres, quan hi ha remenament és quan hi ha perill de contaminació de l’aire per espores 
fúngiques. 
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Què es busca? 
 
UFC (Unitats Formadores de Colònies) en un nombre nul o molt i molt baix. 
Per exemple, no poden haver-hi més de tres UFC d’Aspergillus. Si n’hi ha més, vol dir que aquella 
concentració és massa alta com perquè la toleri un pacient immunodeprimit. 
Hi ha llocs, com les campanes, que el nombre d’UFC ha de ser igual a 0. 
 
Quines són les patologies ORL (d’otorinolaringologia) produïdes per fongs més freqüents? 
 
Les rinitis, rinosinusitis al·lèrgiques i després les fúngiques i les otomicosis. 
 
A part del que puguem trobar en l’ambient, aquestes patologies tenen relació amb els hàbits 
higiènics i altres (bastonets d’orelles, piscina...)?  
 
Sí, és clar. Algú que es neteja les orelles molt freqüentment pot patir otomicosis amb més facilitat, ja 
que elimina la capa de cera que és protectora. L’aigua de la piscina també pot influir en reduir la 
quantitat de cera. 
 
Com és fa el diagnòstic ORL per aquests fongs? Quina mena de mostres es prenen? 
 
El diagnòstic es fa a partir de radiologia (TAC) o per estudi de les secrecions per fer-ne cultius. Per 
prendre una mostra de secrecions nasals, cal recórrer a la citologia nasal: amb un cotonet, anar a 
buscar el cap anterior del cornet inferior i prendre’n mucosa. 
És precís distingir mucositat nasal de mucositat dels sinus paranasals (que presenten condicions 
apropiades per als fongs per instal·lar-s’hi). 
 
Si no es vol utilitzar la tècnica del cotonet, pot utilitzar la tècnica del plàstic parafilm (mocar-s’hi), 
però és menys acurada, és una tècnica amb menys sensibilitat. 
 
Les persones amb antecedents de rinosinusitis al·lèrgica presenten amb més freqüència 
Aspergillus al moc? 
 
La gent que és al·lèrgica no necessàriament té més fongs al nas. 
Si la persona té una infecció provocada per un fong que ha colonitzat els seus sins, aquesta persona 
és una font: el fong s’hi instal·la i es reprodueix, la qual cosa incrementa el nombre d’espores al 
medi (aquest tipus de casos, però, són molt estranys). 
 
Creu que pot resultar un bon experiment prendre mostres de mocs d’alumnes de l’institut 
per fer-ne cultius i observacions al microscopi? 
 
Podràs trobar espores i altres partícules en el moc però no et dirà si són els responsables de 
patologia que pugui tenir la persona. Els fongs poden ser sapròfits i no donar cap tipus de 
problema. 
La gent que és al·lèrgica no necessàriament té més fongs al nas. 
Si la persona té una infecció provocada per un fong que ha colonitzat els seus sins, aquesta persona 
és una font: el fong s’hi instal·la i es reprodueix, la qual cosa incrementa el nombre d’espores al 
medi (aquest tipus de casos, però, són molt estranys). 
 
I prendre mostres de cera de les orelles? 
 
A les orelles hi ha altres fongs, com la Candida, que són més propensos a colonitzar el CAE. Ni 
l’Aspergillus ni l’Alternaria tenen afinitat per la pell... 

 
Em recomana algun altre lloc per investigar-hi la presència d’aquest d’Aspergillus? 
 
Algun altre lloc? Les secrecions. Es poden fer cultius d’esput (alerta: l’esput no és tan sols saliva). 
Són tècniques difícils, però. 
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Per acabar quines li semblen que poden ser les investigacions que es poden fer en un treball 
de recerca de Batxillerat des de la Garrotxa?  
 
Les espores aerotransportades són una massa biògena que ha estat poc estudiada, però que és 
d’interès per la salut.. 
Es podria estudiar la zona de la Garrotxa i la seva relació amb l’asma professional pel Penicillium. A 
la Garrotxa hi ha molt de fuet i en els fuets, per formar el florit blanc que l’envolta, es posen en uns 
caldos on hi ha un tipus de Penicillium. Hem rebut visites de treballadors que havent inhalat aquests 
caldos en certes condicions ambientals els havien generat epidèmies d’asma. 
 
>> 
 
En acabar l’entrevista, el Dr. Bartra (gens cansat de tota la informació que ens va donar), va 
preguntar-me: “Bueno, Manel, tens tema, no??”. Evidentment que sí. 
 
De la seva entrevista se’n pot extreure el següent: 
 
Les espores aerotransportades poden ser perjudicials, tant per causar reaccions 
al·lèrgiques com per infectar pacients immunodeprimits. 
 
L’Alternaria és més problemàtic que l’Aspergillus (de cada 100 casos de fongs, 99 són 
d’Alternaria). 
 
La concentració d’espores aerotransportades es veu MOLT afectada per canvis 
climatològics, meteorològics, geogràfics, etc. Amb un sol canvi, per petit que sigui, hi pot 
haver una diferència de fins a 1000%! 
 
També diu que als hospitals es realitzen controls protocol·litzats, que es tornen més regulars i 
freqüents quan apareix un brot fúngic o quan hi ha obres a prop, però no en sabem detalls.  
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Dr. JOSEP Mª TORRES, Micòleg (IMIM) 
 
El Dr. Bartra ens va adreçar al Dr. Torres, un micòleg de l’IMIM jubilat que ara treballa com a 
al·lergòleg al centre mèdic TEKNON. Ara teníem més clar que el treball tirava més cap a 
l’aerobiologia, però tot i així també li vam fer preguntes sobre el creixement de fongs als sins i a 
l’orella. 
 
El vam entrevistar en un bar de Barcelona, on un altre expert en fongs ens escoltava de ben a prop... 
(s’explica qui és al final de l’entrevista). 
 

 
 
Segons el Dr. Bartra, l’Alternaria, l’Aspergillus, el Cladosporium i el Penicillium són els més 
abundants a l’aire. Són també els més problemàtics? 
 
El més abundant és el Cladosporium, i després d’aquest ve el Penicillium. Tot i així, aquests no són 
tan problemàtics com l’Alternaria o l’Aspergillus. 
 
En el camp de les al·lèrgies, l’Alternaria és el número 1: és causant de rinitis associada o no a l’asma, 
és la patologia més freqüent. Després ve l’Aspergillus, que com a agent al·lergogen ocupa el segon 
lloc. 
El Cladosporium com a causant d’al·lèrgies és poc conegut, aquí al sud d’Europa. I el Penicillium és 
poc patogen. 
 
En el camp de les infeccions, l’Aspergillus és el principal causant. És el que més es busca en les 
anàlisis aerobiològiques dels quiròfans, ja que pot portar més problemes. 
Els zigomicets també poden ocasionar infeccions greus. 
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La presència d’aquests fongs és estacionària o és regulada al llarg de l’any? Quines són les 
condicions i les zones geogràfiques òptimes per la seva vida? 
 
Hi és tot l’any, però en diferents nivells. A l’exterior els més abundants són el Cladosporium i 
l’Alternaria, per ordre. A l’interior, però, la càrrega aerobiològica no és molt més menor que a fora: 
moltes vegades és encara més problemàtica. 
L’al·lèrgia de fongs intradomiciliària és rellevant, important. La humitat de dins una casa pot 
potenciar el desenvolupament de fongs perillosos per la salut, o al·lergògens. Al nord d’Europa hi ha 
molts casos com aquest, però allà no s’estudia tant, això, perquè hi ha menys càrrega aerobiològica 
pel fred, que és un inhibidor del creixement de fongs. 
 
A Catalunya, les espores fúngiques a l’aire augmenta a mesura que anem cap al sud: a ciutats com 
Lleida o Tarragona (i altres on hi ha aparells captadors de partícules de l’aire) es troba més 
presència de fongs que no pas per Girona o Barcelona. 
 
L’estació amb més espores de fongs és també l’estació amb més casos d’al·lèrgia? 
 
I amb rebrots, i amb reaparició de les al·lèrgies... i tant. Quantes més possibilitats tingui un pacient 
d’entrar en contacte amb espores al·lergògenes, més possibilitats té de patir l’al·lèrgia. 
Hi ha casos de gent que a l’hivern no noten cap molèstia i quan arriba la primavera reaccionen i 
presenten símptomes com si fossin al·lèrgics al pol·len, i són al·lèrgics a fongs. 
 
Hi ha fongs que són perennes, i tot l’any presenten símptomes, i n’hi ha que són estacionals, 
normalment primavera i estiu. 
 
Hi ha algun límit per considerar l’aire dels interiors higiènicament recomanable? 
 
Sí, però tan sols és de referència. Pot variar segons la persona: algú pot ser més sensible que un 
altre. No s’utilitzen, aquests límits... es pot mirar com a referència, però per sota d’aquests límits 
també es poden produir al·lèrgies. 
 
100esp. Alternaria/m3 

 } límits, concentracions llindar per produir símptomes clínics, al·lèrgics 
300esp. Cladosporium/m3  
 
Què és el que causa al·lèrgia a una persona: les espores o les hifes d’aquests fongs? 
 
No totes les fraccions proteiques tenen el mateix grau de potencial al·lergogen. Per tant podem 
trobar uns al·lèrgens majors (moltes persones reaccionen amb al·lèrgia a aquests agents). 
En el cas de l’Alternaria, l’al·lergen major és l’Alt a 1 (al·lergen d’Alternaria alternata 1). El 80% de 
les persones al·lèrgiques a Alternaria reaccionen positivament a l’Alt a 1. 
 
Poden créixer petites colònies a les fosses nassals o a als sinus paranasals d’una persona 
encara que no sigui immunodeprimida? 
 
En els sinus és més difícil en condicions normals, però hi ha persones que tenen sinusitis al·lèrgica 
per fongs i persones que fan sinusitis infecciosa per fongs, és a dir, que els fongs li creixen a dins de 
les cavitats sinusals. 
 
Per agafar les mostres, més que fer mocar als subjectes hauries d’utilitzar un hisop. 
Hi ha un treball, un article que et pot interessar: és de la revista IBEROAMERICANA DE MICOLOGIA, 
i l’autora és la Maite Sellart Alticent. 
 
I a l’orella? 
 
També, les otomicosis. No s’hi ha dedicat massa, en aquest tema. Almenys en el nostre medi no. 
En aquestes infeccions hi té molta transcendència l’Aspergillus niger. Però també pot ser causat per 
Candida. 
Hi pot haver presència de fongs sense necessitat de patologia. 
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La micoflora dels espais interiors pot arribar a ser perjudicial per alguns individus? 
 
Sí, pels al·lèrgics. 
 
Quins paràmetres s’haurien de seguir per mantenir un espai interior amb concentracions no 
perjudicials de micoflora? 
 
La humitat. Hi ha un treball molt interessant, que no sé si és de l’Índia o del Pakistan, on es 
comprovava que la gent que portava turbant patia moltes més otomicosis que la gent que no en 
portava, perquè anaven amb l’orella tapada. Això s’atribuïa a la humitat que es creava al CAE en 
estar tapat, que potenciava el desenvolupament fúngic. 
També hi ha més casos d’otomicosis en la gent que fa natació, o la gent que es neteja molt les orelles 
(aleshores treu la cera, i no hi ha protecció). 
 
Quin és el medi de cultiu més adequat per a fer créixer Alternaria o altres fongs de l’aire? 
L’Agar DG18? 
 
El DG18 sembla que és el medi que dóna millors resultats. Es va idear per analitzar la flora fúngica 
en aliments, per tant és molt sensible. 
 
El Sabouraud amb cloramfenicol no és un bon medi per mostres aerobiològiques. Es fa servir per 
cultivar fongs prenent mostres clíniques (una infecció, esput...). El Rosa de Bengala anirà millor... 
 
La Dra. Buss va utilitzar l’Agar Malta, en comptes de l’Agar DG18. El Malta dóna resultats semblants 
i és més barat. Amb cloramfenicol o amb gentamicina, anirà bé. 
 
Plaques de RODAC, no de PETRI. 
 
Quins agents o quines condicions poden afectar als resultats d’una anàlisi? 
 
Les turbulències: mentre es pren la mostra de l’aire no pot haver-hi gent que es mogui a l’habitació, 
perquè aleshores es remou l’aire i les partícules que s’havien dipositat poden tornar a volar. 
 
Quin aparell feu servir? 
 
El MICROFLOW. Aquest que surt a la foto [Hongos y alergias] el vam comprar (que aleshores valia 
mig milió de pessetes, ara no sé quant deu costar) als voltants de 2004, quan hi va haver una 
epidèmia amb 35 casos d’aspergil·losis i 7 morts a l’Hospital del Mar. Allà no hi havia malalts 
immunodeprimits com hi ha en el Clínic, sinó que hi havia pacients tractats amb cortisona 
(immunodepressor) que patien asma, o que tenien bronquitis... i va coincidir amb les obres que es 
feien a Diagonal Mar, i es va suposar que tot era causa d’haver remogut el terra i haver aixecat 
partícules. 
Va durar 1 any i escaig. I de fet les 7 morts que hi van haver no eren de persones severament 
immunodeprimides. 
 
Quins són els criteris per identificar gènere i/o espècie d’un fong: 
 

- aspecte/morfologia de la colònia? 
 
Si veus una colònia, i aleshores la mires pel microscopi i veus que és Alternaria, i aleshores veus 
més colònies que tenen el mateix aspecte que la primera, pots estar segur que també seran 
Alternaria. 
Es poden fer preparacions de les següents maneres: 
--> cinta adhesiva per després fer observació microscòpica. Entre la cinta i el portaobjectes: 
LACTOFENOL BLAU COTÓ. 
--> agar al porta i sembrar a sobre. 
--> clavar cobreobjectes amb agar al costat d’una colònia. Quan la colònia creix, s’expandeix sobre el 
cobreobjectes. 
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- observació microscòpica:  
o hifes i miceli? 
o esporangis? 
o espores 

 
Les d’Alternaria no et portaran problemes. Són molt característiques, tot i que s’assemblen a les 
d’un altre fong. El Cladosporium, quan l’hagis vist una vegada, ja no et serà difícil. Amb l’Aspergillus, 
amb les espècies més comunes, no tindràs problemes (l’A. niger, l’A. flavus, l’A. fumigatus, no tindràs 
dificultats, però amb l’A. versicolor té una morfologia molt variable). 
 

- proves bioquímiques? 
- proves de genètica molecular? 

 
Massa difícil i car. 
 
>> 
 
Curiosament, a la taula del costat del bar on vam entrevistar el Dr. Torres hi havia un micòleg dels 
Estats Units, que en sentir-nos parlar d’Aspergillus, Cladosporium, Alternaria i d’altres, ens va cridar 
l’atenció i ens va explicar les seves investigacions. Amablement, ens va fer la fotografia. 
 
Del Dr. Torres en vam aconseguir les següents informacions: 
 
Els fongs més abundants a l’aire NO són els més problemàtics, clínicament. 
 
La càrrega fúngica d’un interior pot ser més concentrada que la de l’exterior, si les 
condicions ho afavoreixen. 
 
L’al·lèrgia de fongs intradomiciliaris és molt freqüent. 
 
Existeixen valors de referència per determinar si l’aire d’un interior és higiènicament segur 
per a un al·lèrgic a fongs aerotransportats, però no s’utilitzen professionalment. 
 
Un fong es pot identificar per l’aspecte macroscòpic, i es pot classificar millor si se n’observa la 
morfologia microscòpica. Les proves bioquímiques i de genètica molecular són massa difícils i 
cares. 
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Sra. IRENE BOIX, Infermera Supervisora de 
Quiròfan (HSJ, Olot) 
 
Entrevistats un al·lergòleg i un micòleg, només faltava la Sra. Boix, la Infermera Supervisora de 
Quiròfan de l’Hospital Sant Jaume d’Olot. Ella és l’encarregada del manteniment dels quiròfans, i per 
tant també dels controls aerobiològics. 
Se li va fer l’entrevista en una sala de part (que en aquell moment no estava essent utilitzada, 
evidentment). 
 

 
 
En què consisteix el control aerobiològic de l’Hospital Sant Jaume? 
 
Cal evitar tant l’entrada, com la creació, com la retenció de la càrrega microbiològica. Aleshores 
considerem que la sala és neta. 
Ho aconseguim amb els sistemes dels quiròfans: estructura, ventilació... 
 
Des de quan? 
 
Des de sempre, però la tècnica ha anat variant. Primer es deixava una placa oberta a l’aire, i es feia 
anàlisi tan sols de bactèries, que queien per gravetat. 
Aleshores, des de fa 8 anys, prenem mostres aerobiològiques tant de fongs com de bactèries, i amb 
sistemes de succió d’aire, que són més precisos. També es mira quin tipus de fong és, es fa la 
identificació per saber quins problemes pot ocasionar. Sobretot es mira si és Aspergillus, que és el 
més problemàtic de tots. 
 
Quines parts de l’hospital s’analitzen? Només quiròfans? 
 
Només quiròfans, UCIs, sales amb malalts immunodeprimits o amb pacients amb un risc més alt de 
patir infeccions o altres alteracions... 
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Quins sistemes de neteja i de purificació d’aire hi ha, als quiròfans? 
 
Als quiròfans hi ha el sistema de filtratge, que purifica l’aire al 99,9%. Els filtres funcionen amb un 
ritme de 20 renovacions d’aire per hora, aproximadament. És a dir, cada hora l’aire que hi ha al 
quiròfan s’elimina, i n’entra de nou. Hi ha tres filtres, i estan situats al sostre del quiròfan. Al terra hi 
ha dues reixetes per on passa l’aire “brut”. 
A més, hi ha altres característiques: temperatura (franja d’entre 21 i 24ºC, temperatura ideal 
perquè la gent pugui treballar confortablement i per dificultar el desenvolupament de la càrrega 
microbiològica), pressió positiva (que impedeix l’entrada de partícules i microbis al quiròfan: quan 
obres la porta del quiròfan, l’aire en surt, perquè hi ha més pressió a dins que a fora, i així s’evita 
l’entrada de microbis), humitat...  
Per evitar l’augment de partícules també s’ha d’anar amb compte amb la roba que es porta al 
quiròfan: ens tapem el cap per evitar que caiguin cabells, portem mascaretes per evitar alliberar 
bactèries i microbis a través de la respiració, la parla, etc., i portarem camises amb punys elàstics 
per evitar deixar en suspensió les bactèries que tenim a la pell. 
 
I us dutxeu, abans d’entrar al quiròfan? 
 
Es creia que abans d’entrar al quiròfan t’havies de dutxar. Però hi ha un estudi que demostra que 
quan et dutxes el que fas és remoure la pell, i que el que fa la gent és deixar més escates [partícules 
de pell] del normal. 
Està comprovat que si véns dutxat de casa, has perdut les escates pel camí, i la teva càrrega 
d’alliberament de bactèries de la pell és més baixa. 
 
I la neteja del quiròfan és diferent que la d’altre sales? 
 
Sí. La neteja del quiròfan la realitza el personal de neteja, però segueix un protocol diferent. 
S’utilitzen productes amb aldehids. 
Diferenciem entre: neteja entre intervencions, neteja al final de sessió, neteja d’un quiròfan infectat 
(on hi ha passat un pacient amb una infecció, que teòricament ha de ser l’últim del programa 
quirúrgic, després el quiròfan s’ha de netejar completament), neteja mensual... 
Intentem no tenir superfícies horitzontals, als quiròfans: ni lleixes, ni taules... el mínim 
imprescindible de superfícies, de tal manera que menys partícules o microbis puguin dipositar-s’hi. 
El cantó inferior de les parets ha de ser arrodonit, no hi poden haver rajoles, no hi poden haver 
plaques al sostre (ha de ser hermètic)... tot per evitar la formació de colònies microbianes. 
 
Quin procediment se segueix, quan s’ha de fer una anàlisi aerobiològica? 
 
S’utilitza el MICROFLOW, que succiona l’aire i fa impactar les partícules de l’aire en una placa de 
cultiu, que fa que creixin les colònies de bactèries o de fongs i així podem conèixer les UFC (Unitats 
Formadores de Colònies) que hi ha a la sala. 
Es pot regular l’aparell MICROFLOW segons els resultats que necessitem: es configura a 400L/min. 
per bacteris i a 500L/min. per fongs. 
 
Després d’haver-lo fet servir es renta la tapa i s’esterilitza a l’autoclau. 
 
Amb quina freqüència es fan anàlisis aerobiològiques, a l’hospital? 
 
Cada dos mesos, aproximadament, se’n fa un. És un procés motoritzat: vigilem que els resultats no 
sobresurtin d’uns marges que tenim determinats. Si apareixen més UFC del normal, busquem d’on 
prové el problema, i tanquem el quiròfan per si de cas. 
I ho solem fer a les tardes: quan no hi ha activitat. Teòricament s’hauria de fer abans de o durant les 
intervencions, però sempre hi havia variacions i ens trobàvem amb resultats molt dispersos, per les 
circulacions de la gent, si la porta havia estat oberta, fins i tot alguna vegada van tocar l’aparell 
mentre funcionava... Per això ara ho fem quan tot està controlat, i no hi actuen factors externs. 
A vegades ho posem just a sota de la reixa dels filtres d’entrada d’aire, per comprovar que l’aire que 
entra és pur. 
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Es realitzen els mateixos passos, als altres hospitals? 
 
Hi ha una normativa que exigeix fer anàlisis en els següents casos: en el cas que es facin obres dins 
o a prop de l’hospital, en el cas de que el quiròfan sigui una nova sala, en cas que hi hagi un brot 
epidemiològic, i en cas que hi hagi una avaria en el sistema de l’aire. 
 
Es fan anàlisis a les sales de neonatologia, també? 
 
No, només es fa a quiròfan. 
 
Quantes plaques fa servir, per cada anàlisi? Amb una n’hi ha prou? 
 
1 per bacteris, 1 per fongs. Un anàlisi consisteix en dues mostres d’aire. 
 
Què en feu, dels resultats? Com s’identifiquen les colònies que han crescut a les plaques? A 
ull nu o amb microscopi òptic? 
 
Se n’ocupa l’Ester Sant Feliu. Ella ens dóna els resultats de la identificació. 
 
Quin procediment es duu a terme si apareixen colònies d’Aspergillus, Alternaria, Penicillium 
o Cladosporium?  
 
Tanquem, i esterilització (els casos d’Aspergillus van lligats sempre amb obres, siguin al quiròfan o a 
prop. Si entren espores d’Aspergillus al quiròfan, però, és que un dels sistemes de filtratge ha fallat) 
 
Us n’han aparegut mai? 
 
Sí. Normalment creixen d’1 a 5 colònies bacterianes, alguna vegada fins a 10, i a vegades alguna 
colònia fúngica. 
 
Si succionéssim aire d’un quiròfan i la d’una sala d’urgències, hi hauria molta diferència, 
doncs, entre la càrrega aerobiològica d’un i la de l’altre? 
 
Molta. Segur que molta. Podríem parlar de més de 100 UFC de diferència. 
 
Els pacients immunodeprimits estan en sales sense sistemes de purificació d’aire? 
 
No. Teòricament aquests pacients haurien d’estar en unes habitacions específiques, amb sistema de 
filtratge, amb sistema de pressions... Hi ha dos tipus d’habitacions: unes amb els malalts 
immunodeprimits i les altres amb els malalts que són sèptics. En aquesta última, el que no vols és 
que l’agent infecciós que té el pacient surti, per tant la pressió és negativa (és més baixa que la 
normal, aleshores quan s’obre la porta de l’habitació, l’aire de fora entra a dins, i evita l’escapament 
de microbis). 
Són sistemes de seguretat que s’instal·len en habitacions d’hospitals nous. Aquí no tenim sistemes 
de pressions, en l’hospital nou sí. 
 
>> 
 
Gràcies a aquesta entrevista, ara tenim clar que: 
 
A l’hospital es fan controls aerobiològics als quiròfans, a les UCIs, a les sales amb pacients 
amb risc de patir infeccions (com els immunodeprimits), etc. 
 
A cada hospital hi ha diferents criteris d’higiene respecte els controls aerobiològics, però hi ha 
normatives que se segueixen a tot arreu: realitzar anàlisis quan es fan obres, quan s’obre un 
nou quiròfan, quan hi ha un brot epidemiològic o quan hi ha una avaria al sistema de 
filtratge d’aire, per exemple. 
 
Als quiròfans hi ha sistema de filtratge, que purifica l’aire un 99,9% 20 vegades per segon. 
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També es controla la temperatura i la humitat, i hi ha pressió positiva (hi ha més pressió a 
dins que a fora: així s’evita l’entrada de microbis de l’exterior). Es procura que hi hagi el mínim 
de superfícies possible (per evitar la sedimentació de microbis); a més, la unió de les parets amb 
el terra és arrodonida, no hi ha rajoles a les parets ni al terra, ni plaques al sostre, etc., tot per 
evitar l’acumulació de microbis a les escletxes. 
 
Hauria estat interessant també fer un estudi de la càrrega fúngica de cada un dels espais de 
l’Hospital Sant Jaume. I també d’altres hospitals, per comparar-los. 
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CONCLUSIONS 
 

Experiments: 
 
Els experiments principals s’han mogut al voltant de mostrejar l’aire de diferents espais de l’institut 
amb el MICROFLOW, el mostrejador aerobiològic. 
Primer de tot s’havia de comprovar si realment hi ha espores fúngiques a l’aire i els resultats 
positius (creixement de colònies fúngiques a les plaques RODAC sobre les quals impactava l’aire 
mostrejat) han confirmat aquesta hipòtesi: 
 
A l’aire hi ha partícules biogèniques, d’entre les quals espores fúngiques que poden créixer i 
formar colònies capaces de reproduir-se. 

 
A  l’aula 42 i als vestidors s’han pres mostres aerobiològiques abans i després de l’entrada 
d’alumnes (els quals també van obrir portes i finestres), per comprovar si la presència humana 
(juntament amb la seva activitat i el corrent d’aire de l’exterior) i la humitat influeixen en l’augment 
de càrrega fúngica. S’ha observat com: 
 
L’activitat humana influeix en la càrrega de fongs aerotransportats, sobretot per la creació de 
turbulències11. 
 
Una humitat més gran pot influir en l’augment d’UFC/m3 de fongs en l’aire d’un interior 
(s’exemplifica amb el resultat alarmant del vestidor: més de 1000 UFC/m3!) 
 
Després de realitzar mostreigs del dia 11 a l’exterior i a l’interior i després de comparar-ne els 
resultats, s’ha vist com es complia la conclusió de la Dra. Buss: 
 
La càrrega fúngica de l’interior gairebé sempre és inferior a la de l'exterior (com a molt la 
pot igualar). 
 
A l’interior s’ha obtingut una mitjana de 39 UFC/m3 mentre que a l’exterior el valor és de 87 
UFC/m3. 
 
Recordem que aquesta conclusió no s’ha comprovat més d’una vegada: cal fer un estudi en el qual 
es mostregin més interiors i més d’un exterior. Amb tan sols un exterior mostrejat en aquest treball, 
no es pot confiar en un sol resultat. 
 
Comparant simplement la predominança de gèneres fúngics a l’aire d’interiors i exteriors s’ha vist 
com la proporció és força semblant: 
 
La proporció de concentracions fúngiques a l’aire de l’exterior és reflectida a la dels 
interiors. Tant a fora com a dins, el Cladosporium és el més freqüent, i el Penicillium li va al 
darrere. 

 Gèneres fúngics predominants 

 Cladosporium Penicillium 
Exterior 25 % 20 % 
Interior 27 % 9 % 

 
 

 
Malgrat tot, recordem que s’haurien de fer més mostreigs d’exterior per acabar de comprovar 
aquesta hipòtesi. 
 
Els experiments consistien (generalment) en comparar la càrrega fúngica d’un interior abans i 
després de ventilar-lo. 
                                                                                 
11 Dr. Josep Mª Torres 
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S’ha vist com ventilar un interior provoca sempre un augment de càrrega fúngica –i aquesta sí que 
és una conclusió més que comprovada. 
 
DESPRÉS DE VENTILAR UN INTERIOR, EL Nº D’UFC/m3 AUGMENTA. 
 

  UFC/m3 
  abans després 
dia 8 de juny aula 42 40 75 

dia 11 de juny 
aula 23 53 127 
aula 32 45 185 
sala d’actes 18 135 

 
 
 
Evidentment poden existir excepcions: en un rebost, o en un interior molt humit on el nombre 
d’UFC/m3 sigui extremadament elevat, potser ventilar provocarà l’efecte contrari, i hi haurà més 
espores que surtin de l’interior que no pas hi entrin. 
 
Aquest augment d’UFC/m3 sabem que és provocat per les turbulències del corrent d’aire (com que 
a l’aula 11 hem deduït que més d’un terç de les espores fúngiques han sedimentat al terra, podem 
imaginar que aquestes espores també es podran aixecar altra vegada quan hi hagi turbulències de 
nou): 
 
Les turbulències influeixen en l’augment de la càrrega fúngica d’un interior quan el 
ventilem, ja que aixequen partícules de la pols (entre les quals hi ha espores encara latents, 
capaces de formar colònies i reproduir-se!) 
 
Evidentment, si de l’exterior entra corrent d’aire, entre aquest aire hi deu haver un nombre (encara 
que sigui petit) d’espores fúngiques considerable. Per aquesta raó, direm que: 
 
En ventilar un interior, a part de les turbulències, entren espores i altres partícules de 
l’exterior. 
 
Hem vist com el dia 11, la càrrega fúngica dels interiors mostrejats ha augmentat MOLT MÉS que no 
pas l’aula 42, mostrejada el dia 8. Sabem que el dia 11 feia força més vent que el dia 8. Això ens 
porta a: 
 
El vent porta espores fúngiques d’altres llocs, i en entrar en un interior genera més turbulències 
que aixecaran més partícules del terra. Per tant: el vent influeix en l’increment de càrrega 
fúngica d’un interior que es ventila. 
 

  
increment (%) 

  
dia 8 de juny aula 42 87 

dia 11 de juny 
(ventós) 

aula 23 (arrecerada del vent) 140 
aula 32 310 
sala d’actes 650 

 
 
 
 
De tots els resultats s’han comparat les proporcions dels fongs més predominants, i també s’ha 
estudiat la seva presència als diferents espais de l’institut. Ara, veiem com: 
 
El Cladosporium, el Penicillium i l’Alternaria, seguits de l’Aspergillus, són els fongs 
aerotransportats més freqüents a l’aire. 
 
El Cladosporium sol ser el més comú, i el que es troba en més quantitat, tant a interiors com 
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a l’exterior (es mou entre el 30 i el 60%). 
 
El Penicillium és el segon més freqüent (el trobem entre el 10 i el 20%). 
 
L’Alternaria i l’Aspergillus també són força freqüents, però se solen moure entre el 3 i el 10% 
d’UFC/m3 totals (amb alguns casos excepcionals de 20% per part de l’Alternaria). 
 
L’Epicoccum i el Phoma es troben a pocs llocs: aquests es troben en poca freqüència a l’aire. 
 
En general, es pot confirmar que les concentracions de fongs varien segons l’espai que s’analitza. 
Aquest fet es deu evidentment a les diferents condicions de cada espai: si és interior o exterior, si és 
humit o no, si té moltes superfícies i s’hi acumuli molta pols o no, si té o no finestres, etc. 
 
A cada espai de l’Institut hi ha diferents gèneres de fongs, i s’hi troben en diferents 
concentracions. 
 
 
Com que per a estudiar cada colònia fúngica per separat s’havien de fer cultius purs, s’ha pogut 
observar com de diferent es desenvolupa cada fong segons el medi de cultiu on s’ha sembrat: 
 
L’aspecte d’una colònia fúngica varia segons el medi on creix. 
 
 

Entrevistes: 
 
Del Dr. Bartra, al·lergòleg de l’Hospital Clínic, se n’han tret els següents conceptes: 
 
Les espores aerotransportades poden ser perjudicials, tant per causar reaccions 
al·lèrgiques com per infectar pacients immunodeprimits. 
 
L’Alternaria és més problemàtic que l’Aspergillus (de cada 100 casos de fongs, 99 són 
d’Alternaria). 
 
La concentració d’espores aerotransportades es veu MOLT afectada per canvis 
climatològics, meteorològics, geogràfics, etc. Amb un sol canvi, per petit que sigui, hi pot 
haver una diferència de fins a 1000%! 
 
 
Després de l’entrevista al Dr. Torres, micòleg jubilat de l’IMIM i al·lergòleg del Centre Mèdic 
TEKNON, s’han pogut extreure les següents aclariments: 
 
Els fongs més abundants a l’aire NO són els més problemàtics, clínicament. 
 
La càrrega fúngica d’un interior pot ser més concentrada que la de l’exterior, si les 
condicions ho afavoreixen. 
 
L’al·lèrgia de fongs intradomiciliaris és molt freqüent. 
 
Existeixen valors de referència per determinar si l’aire d’un interior és higiènicament segur 
per a un al·lèrgic a fongs aerotransportats, però no s’utilitzen professionalment. 
 
Un fong es pot identificar per l’aspecte macroscòpic, i es pot classificar millor si se n’observa la 
morfologia microscòpica. Les proves bioquímiques i de genètica molecular són massa difícils i 
cares. 
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Durant l’entrevista a la Sra. Boix, infermera supervisora de quiròfan de l’Hospital Sant Jaume d’Olot, 
s’ha parlat dels temes de control aerobiològic i higiene a les sales del centre. Aquestes són les 
conclusions que se’n destaquen: 
 
A l’hospital es fan controls aerobiològics als quiròfans, a les UCIs, a les sales amb pacients 
amb risc de patir infeccions (com els immunodeprimits), etc. 
 
A cada hospital hi ha diferents criteris d’higiene respecte els controls aerobiològics, però hi ha 
normatives que se segueixen a tot arreu: realitzar anàlisis quan es fan obres, quan s’obre un 
nou quiròfan, quan hi ha un brot epidemiològic o quan hi ha una avaria al sistema de 
filtratge d’aire, per exemple. 
 
Als quiròfans hi ha sistema de filtratge, que purifica l’aire un 99,9% 20 vegades per segon. 
 
També es controla la temperatura i la humitat, i hi ha pressió positiva (hi ha més pressió a 
dins que a fora: així s’evita l’entrada de microbis de l’exterior). Es procura que hi hagi el mínim 
de superfícies possible (per evitar la sedimentació de microbis); a més, la unió de les parets amb 
el terra és arrodonida, no hi ha rajoles a les parets ni al terra, ni plaques al sostre, etc., tot per 
evitar l’acumulació de microbis a les escletxes. 
 
 

Annexes: 
 
Mireu les següents pàgines per veure els altres experiments, dels quals s’extreuen aquestes 
conclusions: 
 
La micoflora d’un espai no té perquè relacionar-se directament amb la càrrega fúngica de 
l’aire. Quan les colònies que s’estenien pel sostre del vestidor eren de Cladosporium, la major 
càrrega aerobiològica se l’emportava el Penicillium amb unes 1000 UFC/m3. 
 
A l’hora d’utilitzar la vitrina HEPA, cal esterilitzar primer netejant la superfície i aleshores 
encenent la llum ultraviolada durant més de 30min. També és recomanable tenir el filtre 
encès mentre s’utilitza la vitrina, així s’evita l’entrada de microorganismes. 
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ANNEXES 
 

SOBRE MATERIALS 
UTILITZATS 
 

1. FUNCIONAMENT DEL MICROFLOW 

 
 
 <continua a la següent pàgina> 
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2. COMPOSICIONS QUÍMIQUES 
 

ROSA DE BENGALA 
 
La composició de tots els medis de cultiu distribuïts per MICROKIT es pot trobar al seu blogspot 
(veure Webgrafia a la pàgina 110). 
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AGAR SABOURAUD 
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MYCOLINE 
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SOBRE ELS EXPERIMENTS 
 

3. ALTRES EXPERIMENTS 

 

VESTIDOR: COLÒNIES DEL SOSTRE 
 
El sostre del vestidor presenta unes taques fosques que s’escampen per la superfície sospitosament. 
Fins i tot n’apareixen al full d’informació de mesures d’emergència! 
 

  
 
 
Per tal d’esbrinar si es tractava d’un focus de conidis  de Penicillium (que expliqués les 1000 
UFC/m3 obtingudes), se’n van prendre mostres amb un hisop estèril i es van sembrar tres plaques 
Sabouraud. Després de set dies, s’obté aquest resultat: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sostre del vestidor Full d’informació del vestidor 

Mostreig del sostre del vestidor. 
Per l’aspecte macroscòpic sembla 

ben bé Cladosporium. 
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Després de fer-ne una observació al microscopi, s’arriba a la conclusió que es tracta evidentment de 
Cladosporium. Malauradament, però, no s’ha pogut justificar la gran càrrega de Penicillium que hi 
havia després de dutxar-se. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sense la presència de conidiòfors ramificats en forma de pinzellet, i per la forma subesfèrica i 
ovalada de la majoria d’espores, tan sols es pot tractar de Cladosporium. 
 
Ens havíem fet una pregunta sobre la micoflora: 

 Té a veure la càrrega fúngica de l’aire amb la micoflora d’un espai interior? 
 
Amb aquests resultats, la podem respondre: no. 
 
La micoflora d’un espai no té perquè relacionar-se directament amb la càrrega fúngica de 
l’aire. Quan les colònies que s’estenien pel sostre del vestidor eren de Cladosporium, la major 
càrrega aerobiològica se l’emportava el Penicillium amb unes 1000 UFC/m3. 
 
Es va observar la placa RODAC del vestidor, per comprovar si s’havien passat per alt algunes 
colònies de Cladosporium. Les colònies ja eren molt velles i es tornaven grisoses, com les de 
Penicillium: 
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Buscant pel microscopi, la sorpresa va ser enorme: 
 

 
 
A part de conidis i conidiòfors de Penicillium es van distingir estructures d’Aspergillus i de Phoma! 
Increïble! Quan hi van aparèixer? 
 
Després dels set dies de cultiu, no es distingia cap colònia diferent de les de Penicillium excepte 
alguna petita de Cladosporium. Després d’aquests dies es va obrir la placa en alguna ocasió, per 
veure-la millor, o per fotografiar-la. Possiblement en aquells instants van entrar espores d’aquests 
fongs a la placa i van instal·lar-se en qualsevol forat lliure del medi. 
 
Aquests fongs no deixen escapar les oportunitats!  
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CONTAMINACIÓ A L’HEPA 
 
Abans que s’acabés el mes de maig es van demanar quatre caixes de plaques Rodac de medi Rosa de 
Bengala als Laboratoris MICROKIT, una empresa que es dedica al disseny i fabricació de medis de 
cultiu, i que també ofereixen altres serveis relacionats amb el control microbiològic. 
Un dia d’entre setmana van venir a portar el paquet amb les caixes de MICROKIT. El conserge va 
seguir les advertències del paquet i el va desar a la nevera, ja que hi havia escrit clarament: “Pot 
contenir productes que necessitin refrigeració o congelació” i hi mostrava dues vegades la 
temperatura òptima de conservació: 4ºC. 
 

 
 
Quan es va obrir el paquet uns dies després, se’n van treure les quatre caixes i en obrir-les es va 
veure que la majoria havien acumulat gotes d’aigua a la tapa. 
Havien condensat exageradament i les tapes estaven molt 
humides. A cada etiqueta de les caixes hi deia en majúscules: 
“Mantenir estrictament entre 15-25ºC (NO EN NEVERA) [...] per a 
minimitzar la condensació”. 
Cada caixa contenia 20 plaques Rodac, valorades per 1,80€ la 
unitat. 
 
Es va suposar que no seria cap problema greu i que es podria 
solucionar. Al laboratori es va preparar la vitrina HEPA: es va 
encendre el filtre i el llum ultraviolat. 
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Mitja hora i escaig després, es van col·locar-hi a dins unes 30 plaques (1 caixa i mitja) obertes 
perquè les tapes s’assequessin. 
 

 
 
I mentre es col·locaven les plaques es va poder veure un altre 
problema: algunes de les plaques tenien el medi a la tapa i no a la 
base.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Per la humitat, el medi Rosa de Bengala es deuria desprendre de la base, i amb un sacseig del 
paquet es deuria enganxar a la tapa. D’aquesta manera les plaques eren inútils completament. 
 
Les plaques es van guardar en una caixa a part, perquè algunes encara estaven bastant humides. 
 
No es va trigar a contactar amb els Laboratoris MICROKIT per a comunicar la incidència. Es tractava 
d’una despesa de diners i material de laboratori important, i tot per una mala indicació al paquet 
que és completament contradictòria. Se’ls va demanar que es tornés a enviar el material de franc o 
al més mínim preu. Així va ser (es van enviar dues caixes a meitat de preu). Però les dues caixes 
noves tornaven a venir dins un paquet amb la mateixa indicació: conservar a 4ºC. 
L’excusa que van fer servir els Laboratoris MICROKIT va ser la següent: “el paquet diu que pot 
contenir productes que necessitin refrigeració, i això vol dir que també pot contenir productes que 
no necessitin refrigeració”. 
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Deixant de banda aquests entrebancs, més val explicar quines van ser les conseqüències. Al cap 
d’unes setmanes es van obrir les caixes de les plaques humides i es va trobar el següent: 
 

 
 
Totes contaminades! Com podia ser? Si no s’havien obert excepte per assecar-les a la vitrina HEPA, 
però es va encendre el llum ultraviolat i el filtre per esterilitzar-la, abans de fer-la servir! 
I curiosament totes tenien colònies que naixien de l’extrem de la placa, no del centre. 
 
Finalment es va arribar a la solució. Quan s’assecaven, les plaques estaven obertes així: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La tapa de cada placa tocava la base de la vitrina HEPA. I és l’únic punt en què la placa va contactar 
amb quelcom, i també és el punt a partir del qual creixia la colònia. 
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Per tant: la superfície de la vitrina HEPA no s’havia esterilitzat correctament. 
 
Es va suposar, però, una altra possibilitat: la vitrina HEPA no era del tot estèril perquè hi havia 
espores fúngiques resistents a la llum ultraviolada. 
 
Com es pot demostrar, però? Fàcil: es van escollir cinc de les plaques contaminades a l’atzar i se’n 
van fer cultius purs de les seves colònies (dos cultius purs per cada colònia). 
 

 
 
 
 
 
 
Deu cultius purs. Cinc es van deixar uns tres quarts d’hora dins la vitrina HEPA amb la llum 
ultraviolada encesa, i cinc no. Aleshores tots es van desar a una caixa de sabates i es van deixar 
créixer una setmana. 
 

 
 
 

Plaques contaminades les colònies de les quals s’utilitzarien per comprovar 
si es tractava de variants fúngiques resistents a la llum ultraviolada. Ara que 
ja sabem diferenciar un fong d’un altre a ull nu, podríem dir que C1 i C3 són 
clarament Penicillium i que C4 és possiblement Alternaria. 
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Només cal veure el resultat per veure com la llum ultraviolada no afecta aquests fongs: 
 

 
 
Creixement gairebé igual amb o sense llum ultraviolada. 
 
Per acabar-ho de comprovar, es van fer mostreigs aerobiològics a l’interior de la vitrina: 
 

MOSTREIG A L’HEPA: 
 
Es va decidir col·locar el MICROFLOW programat a l’interior de la vitrina i mostrejar-ne l’aire per 
demostrar si hi havia espores resistents a la llum ultraviolada. 
 
Es van realitzar tres mostreigs: un abans 
d’encendre la llum, un després de 30min. amb la 
llum encesa i un després de 60min. de llum 
ultraviolada. 

 
En el moment en què s’havia de canviar de placa 
RODAC, s’obria la vitrina molt poc, i es procurava 
no fer turbulències d’aire. 
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Una setmana després, les plaques presentaven aquest aspecte:  
 

 
 
Es pot representar així: 
 

 
 

La colònia d’Aspergillus pot ser d’una espora que havia entrat a la vitrina just abans de tancar-la 
amb el MICROFLOW a dins. Com que el MICROFLOW per si mateix ja crea turbulències, no hi cap la 
possibilitat que les espores es dipositin a la superfície, ja que 30 i 60min. després d’encendre la 
llum ultraviolada no hi ha UFC/m3. Només s’explica si les espores s’han fet malbé amb la llum 
ultraviolada. 
 
Aleshores aquelles plaques RODAC es deurien contaminar perquè la llum ultraviolada no deuria 
estar encesa molta estona, o perquè just en el moment d’obrir la vitrina HEPA i posar les plaques a 
dins haguessin entrat UFC de fora a dins. 
 
Sigui com sigui, en traiem aquesta conclusió: 
 
A l’hora d’utilitzar la vitrina HEPA, cal esterilitzar primer netejant la superfície i aleshores 
encenent la llum ultraviolada durant més de 30min. També és recomanable tenir el filtre 
encès mentre s’utilitza la vitrina, així s’evita l’entrada de microorganismes. 
 
 

0
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Una colònia d’Aspergillus niger a la placa de l’abans. 
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POSSIBLES 
AMPLIACIONS 
 
Aquestes són algunes de les preguntes que no s’han pogut respondre en el treball, però que són 
interessants i poden servir per a altres treballs de recerca. 
 

o Quines són les millors condicions per cultivar Alternaria? I per cultivar Aspergillus, o 
Penicillium o Cladosporium? 

o Quins canvis ambientals influeixen en la variació de la càrrega fúngica de l’aire? 
o Es troben sempre més UFC/m3 a l’exterior que a l’interior? 
o El vent pot afavorir l’increment de càrrega fúngica d’un interior segons l’orientació de les 

finestres que s’han obert per ventilar-lo? 
o El nº de finestres i portes obertes d’un interior influeix en la variació de càrrega fúngica 

que hi ha per l’aire? 
o Quan es ventila un interior, què influeix més en l’increment de càrrega fúngica: l’entrada 

d’espores de l’exterior o l’aixecament d’espores del terra? 
o El volum d’un interior té relació amb la càrrega fúngica que conté? 
o Quines són les sales de l’hospital amb menys càrrega fúngica? I les que en tenen més? 
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Evidentment tu no has pogut portar el meu treball, però no has deixat de ser la meva mare, i m’has 
fet costat i m’has aconsellat quan tenia dubtes. 
Gràcies per tot, mama! Ets la millor! 
 
i a la Concepció Ferrés i Gurt, per haver-me assessorat tan bé. 
Ha estat un veritable plaer haver-te tingut de professora, Concepció. Les teves classes han estat 
complicades, però simplement genials, excepcionals, i tu has estat la cirera del pastís. Les teves 
ganes d’ensenyar, d’investigar i de descobrir són delitables, i afortunadament contagiables! Gràcies 
a tu la recerca s’ha ampliat, i no ha trobat límits, i les preguntes s’han multiplicat, i han aparegut 
més hipòtesis. Malauradament no s’han pogut comprovar totes, però en això consisteix la recerca: 
no només es busquen respostes, també es busquen noves preguntes. 
Sincerament, Concepció, no en faig prou en agrair-te tot el que has fet per al projecte, per a la classe 
i per a tothom: et mereixes el món sencer! 
 
 
 
Agraeixo, finalment, la paciència que els grans protagonistes d’aquest treball han tingut amb mi: em 
refereixo a vosaltres, estimats fongs! Gràcies a tu, Aspergillus, perquè tot i no ser molt freqüent, no 
passes desapercebut; a tu, Penicillium, per fer cadenes de conidis tan llargues i boniques; a tu, 
Alternaria, per la teva bellesa i peculiaritat microscòpiques, i a tu, Cladosporium, perquè tot i que 
has estat el més difícil de tots a l’hora de classificar-te, segueixes essent el que predomina sobre tots 
els altres fongs aerotransportats! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la tesi d’en Calvin i d’en Hobbes 
 

 


