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0. INTRODUCCIÓ

Mengem bacteris?

T’has trobat mai a la cuina de casa teva preparant una amanida i no saps quina és la millor
manera per rentar les hortalisses que et menjaràs? Per comoditat compres amanides bones i
netes preparades en bosses i et preguntes si realment estan més netes que les que et
podries preparar a casa o si és millor tornar-les a rentar? T’has plantejat mai si quan menges
una amanida també t’estàs menjant bacteris?
El nostre entorn està ple de microorganismes, individus que no podem veure a simple vista,
però que habiten a tots llocs, inclús als nostres aliments. Aquest fet ens pot pertorbar,
sobretot si es tracta d’aliments crus. És per això que he escollit aquest tema per al meu
Treball de Recerca.
Sóc una alumna de Batxillerat científic i m’agradaria estudiar Medicina o alguna altra carrera
universitària basada en les ciències de la salut. Des d’un principi he volgut que el meu
Treball de Recerca estigués relacionat amb la Biologia i, més concretament, amb la
Microbiologia, ja que aquest món microscòpic m’ha fascinat des de sempre. Mitjançant
aquest Treball de Recerca m’agradaria poder aconsellar a la gent sobre quina és la manera
més adient de rentar els aliments que ingerim frescos, és a dir, aquells que no cuinem. Per
fer-ho, he decidit centrar-me en les amanides i en concret, en l’enciam, l’ingredient principal
de les amanides.
La part experimental d’aquest treball consta de dues parts. La primera part es basa en
l’estudi de mostres mitjançant un experiment. Aquestes mostres provenen d’enciams de
plantació pròpia o bé, d’amanides de supermercats preparades en bosses. La segona part
d’aquesta recerca es basa en l’estudi i en la valoració microbiològica d’un seguit d’informes
de mostres d’amanides provinents de menjadors escolars, els quals han estat proporcionats
per els laboratoris SIGMA d’Olot.
A la primera part, s’han estudiat 23 mostres en total. Cada una d’aquestes mostres ve
determinada per dues variables diferents: l’enciam que s’ha utilitzat per fer la investigació i
el tractament de rentat que se li ha aplicat. Per tant, tres mostres diferents poden estar
obtingudes del mateix enciam, però a cada una d’elles se li ha aplicat un tractament de
rentat diferent.
És ben sabut que una pràctica habitual en moltes cuines familiars és posar l’enciam en
remull abans de preparar una amanida. En algunes cases s’utilitzen substàncies microbicides,
com per exemple el lleixiu, amb la finalitat d’eliminar la presència de microorganismes. Per
tant, a l’hora de dissenyar la part experimental s’ha mirat de reproduir les condicions
habituals de consum de l’enciam als domicilis particulars.
Els tractaments de rentat que s’han aplicat a les mostres són:
Enciam sense rentar.
Enciam rentat amb aigua corrent de l’aixeta.
Enciam deixat en remull durant uns minuts en aigua de l’aixeta.
Enciam deixat en remull amb unes gotes de lleixiu (5 gotes de lleixiu / 1L d’aigua)
durant uns minuts.
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Per tal de determinar la qualitat microbiològica dels enciams s’ha procedit a fer el recompte
de colònies bacterianes de diferents espècies. Per fer-ho, s’han utilitzat dos mètodes de
recompte diferents: el mètode de recompte per dilucions i el mètode de recompte simplificat
amb laminocultius Uriline de la casa Biomerieux.
S’ha iniciat l’estudi utilitzant el mètode de recompte per dilucions. Cal dir que la major part
del treball pràctic s’ha efectuat durant l’últim trimestre de primer de batxillerat als
laboratoris SIGMA d’Olot, gràcies a l’ajuda de la tècnica de laboratori Dolors Herrero, que ha
proporcionat tot el material necessari i les orientacions per a poder realitzar el recompte per
dilucions de les mostres d’enciam que s’han estudiat. A més, de les possibles colònies de
Salmonella que s’han obtingut de les sembres, s’han realitzat cultius purs per tal d’efectuar,
posteriorment, les proves morfològiques i bioquímiques de confirmació amb l’ajuda de la
professora Lluïsa Bartrina. L’ajuda dels tècnics de SIGMA ha estat fonamental tant en
aspectes de metodologia com per conèixer els valors de referència que permeten determinar
si la qualitat d’una mostra és o no acceptable des del punt de vista microbiològic.
Un cop s’ha realitzat l’estada als laboratoris SIGMA, s’ha decidit incorporar a la recerca un
nou mètode de recompte amb laminocultius Uriline de la casa Biomerieux. S’ha realitzat el
recompte de mostres d’enciam amb els dos mètodes per comparar-ne els resultats i més
tard, a principis d’estiu del 2012, s’han usat només els laminocultius, ja que ha resultat ser
el mètode més fàcil i ràpid d’ús.
Finalment, cal dir que les fitxes de recollida de dades de cada mostra, així com el full de
resultats de les galeries API 10s, es troben a l’apartat 9. Annexos.
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1. PLANIFICACIÓ
DEL TREBALL

d’estudiar aquesta hortalissa ja que és l’ingredient principal de les amanides.

motius econòmics i perquè representa una pèrdua de temps i d’esforç. Per tant, s’ha arribat a l’acord

enciams en comptes d’amanides es deu a que no ha estat possible estudiar una amanida sencera per

realitzar la primera part de la recerca, s’han utilitzat enciams de plantació pròpia. El fet d’estudiar

Aquest treball de recerca es basa en l’estudi dels bacteris presents a les amanides. Com s’ha dit, per a

2. PREGUNTES INICIALS,
OBJECTIUS I
HIPÒTESIS
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Com ja s’ha dit, en aquest treball de recerca s’estudien els bacteris presents a les hortalisses
de les amanides i, concretament, als enciams. A l’iniciar aquest treball s’han plantejat les
següents preguntes:
Quins són els mètodes habituals de laboratori per fer el control microbiològic dels
aliments?
Quins paràmetres estableix la normativa sanitària?
Quin és el recompte màxim acceptable de bacteris en una amanida?
Quines famílies, gèneres o espècies bacterianes convé analitzar per determinar la
qualitat alimentària?
Quins factors influeixen en la major o menor presència de bacteris en una amanida?
Convé posar l’amanida en remull?
L’addició de lleixiu o de productes comercials millora la qualitat de l’aliment perquè
redueix la presència de bacteris?

Per tal de realitzar el treball seguint un ordre, s’han marcat els següents objectius:
Dissenyar un experiment.
Realitzar l’experimentació utilitzant dos mètodes diferents: el mètode de recompte
per dilucions i el mètode simplificat dels laminocultius Uriline.
Recordar les tècniques de realització de cultius purs i d’extensions.
Aprendre i realitzar proves bioquímiques i morfològiques dels diferents bacteris per
determinar-ne el gènere i l’espècie.
Aprendre i aplicar la tècnica de la Tinció de gram per classificar les diferents espècies
bacterianes segons si tenen o no paret de peptidoglicà.
Descobrir quins mètodes de rentat són els més adients per tal d’eliminar la presència
de bacteris o com a mínim reduir-la.
Comparar la presència i el nombre de colònies bacterianes en enciams de
procedència diversa.
Descobrir si els enciams que es venen nets i preparats per a menjar contenen un
nombre considerable de bacteris.
A l’apartat 4.1.2. Tipificació i experiments puntuals es plantegen nous objectius per a cada
un dels experiments puntuals que s’han realitzat.
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A partir de les preguntes inicials i dels objectius anteriors s’han formulat un seguit
d’hipòtesis:
-

HIPÒTESI 1: En una amanida hi ha un nombre considerable de bacteris.

-

HIPÒTESI 2: És habitual la presència d’enterobacteris.

-

HIPÒTESI 3: La presència de bacteris potencialment patògens és poc habitual.

-

HIPÒTESI 4: Els mètodes de recompte de microorganismes en una mostra
d’aliment utilitzen tècniques laborioses i poc estandarditzades.

-

HIPÒTESI 5: Els mètodes de recompte simplificats, com els que s’utilitzen per fer
un urinocultiu, poden ser útils per fer control microbiològic de la qualitat alimentària.

-

HIPÒTESI 6: El rentat més efectiu per reduir la presència de bacteris és el que
utilitza substàncies microbicides com el lleixiu diluït en aigua de rentat.

A la part experimental de la recerca s’han anat plantejant noves hipòtesis, les quals es van
explicant a mesura que va avançant el treball.
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En aquest apartat del treball s’expliquen tots els conceptes bàsics de Microbiologia que cal
tenir presents per entendre aquest treball. Així com els medis de cultiu i la seva finalitat, i les
principals característiques dels enciams, hortalissa que s’ha utilitzat per dur a terme tota la
part pràctica de la recerca.

3.1. ELS MICROORGANISMES
Encara que no en siguem conscients, estem envoltats per sers vius microscòpics anomenats
microorganismes, microbis o gèrmens, que només podem observar amb l’ajuda d’un
microscopi. Encara que no els puguem veure a ull nu, sabem que conviuen amb nosaltres
per la seva activitat: alguns fermenten pa, altres el iogurt o el vi, uns altres formen part de
la nostra flora intestinal, etc.
Moltes vegades s’acostuma a associar el concepte microbi o germen amb el de patogen. Cal
tenir present que no tots els microorganismes són patògens. Un microorganisme patogen és
aquell que viu a costa d’un altre ocasionant-li una malaltia o una infecció. Són paràsits
alguns bacteris, fongs i protoctists, i tots els microorganismes acel·lulars, és a dir, els virus,
viroides i prions. Els microorganismes sapròfits o oportunistes són aquells que aprofiten la
immunodepressió de l’hoste per produir-los una infecció. El fong oportunista Candida
albicans habita a les mucoses i a la pell dels humans i provoca una micosis anomenada
Candidiasis bucal a les persones infectades.
A part dels microbis paràsits i sapròfits, a la natura es
poden trobar microbis simbiòtics, és a dir, aquells que
mantenen una relació íntima de benefici mutu amb un
altre ser viu d’una altra espècie. En el cas dels
humans, els bacils de Döderlein o Lactobacils formen
part de la flora vaginal. També existeixen microbis de
vida independent com els bacteris del sòl i microbis
que tenen un gran interès industrial, com aquells que
produeixen cervesa o formatges exquisits com el
Roquefort

o

el

Camembert.

A

més,

alguns

microorganismes tenen una gran importància per a la
medecina i la indústria farmacèutica com els microbis

Imatge 1: Bacils de Döderlein associats a
una cèl·lula epitelial vaginal.
Font:http://www.textbookofbacteriology.
net/normalflora_3.html

productors d’antibiòtic o els bacteris transgènics productors de medicaments.

3.1.1. CLASSIFICACIÓ
La classificació dels microbis és molt complexa: el terme microorganisme no té valor
taxonòmic i, encara que n’hi hagi en un gran nombre, no es troben microbis en els cinc
regnes:
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-

Tots els sers vius del regne de les Moneres, és a dir, els bacteris, són
microorganismes.

-

En el regne dels Protoctists s’hi troben les algues i els protozous. Tots els protozous
són unicel·lulars i per tant, són microbis. En canvi, no totes les algues són
microorganismes;

només

les

microscòpiques,

les

unicel·lulars

i

algunes

de

pluricel·lulars.
-

Del regne dels Fongs, són microorganismes els llevats, que són unicel·lulars, i els
florits, pluricel·lulars.

-

Del regne dels Metazous o Animals i de les Metafites o Plantes no s’hi troben
microorganismes, és a dir, tots els sers vius d’aquests dos regnes són prou grans per
veure’ls a ull nu.

Cal tenir present que en la classificació anterior no s’han tingut en compte els
microorganismes infracel·lulars, és a dir, aquells que ni tan sols arriben a l’estructura de
cèl·lula. Aquests microbis són els virus, viroides i prions.
També es poden classificar els microorganismes de la següent manera:
Microorganismes acel·lulars. Són agents infecciosos infracel·lulars ja que no
arriben a l’estructura cel·lular. Com que són tan simples, no poden fer per ells
mateixos les funcions vitals i depenen del metabolisme de l’hoste, és a dir, són
paràsits

intracel·lulars

obligats.

Mesuren

nanòmetres

i

es

diu

que

són

ultraestructures perquè només són visibles amb microscopis electrònics. No es
classifiquen a cap dels cinc regnes i són els virus, viroides i prions.
Microorganismes unicel·lulars. Són els microbis formats únicament per una
cèl·lula capaç de fer metabolisme i les funcions vitals: nutrició, relació i reproducció.
Com que mesuren diversos micròmetres es poden veure amb un microscopi òptic.
Segons el tipus de cèl·lula que els forma poden ser:
o

Procariotes: estan formats per una cèl·lula procariota.

o

Eucariotes: estan formats per una cèl·lula eucariota.

Les diferències entre una cèl·lula procariota i una cèl·lula eucariota són:
CÈL·LULA PROCARIOTA
Fan entre 1 i 3 micres.
No tenen orgànuls cel·lulars de membrana.
No tenen embolcall nuclear.
El material genètic es troba al citoplasma
formant el nucleoide.
Tenen una doble hèlix d’ADN circular.
L’ADN no està condensat en proteïnes.
Tenen molt poca varietat morfològica.
Ho són tots els sers vius del regne de les
Moneres, és a dir, tots els bacteris.

CÈL·LULA EUCARIOTA
Solen fer entre 10 i 100 micres.
Tenen orgànuls cel·lulars de membrana.
Tenen embolcall nuclear.
Tenen un autèntic nucli que conté el material
genètic.
Tenen tantes dobles hèlix d’ADN lineal com
cromosomes.
L’ADN està condensat en proteïnes
anomenades histones.
Tenen una gran diversitat morfològica.
Ho són tots els protozous, les algues
unicel·lulars i els llevats.
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Microorganismes pluricel·lulars. Són els microbis formats per diverses cèl·lules
eucariotes. Les estructures d’aquests sers vius no són tan complexes com les dels
animals o vegetals i tenen una mida reduïda, ja que si fan més de 0,1 mm deixen de
ser considerats microorganismes.
A continuació, es desenvolupa l’explicació de les principals característiques dels bacteris,
microorganismes amb els quals s’ha experimentat durant la part pràctica del treball.

3.1.1.1 ELS BACTERIS
Els bacteris són sers vius unicel·lulars procariotes que formen el regne de les Moneres.
Aquest regne és el més primitiu ja que els avantpassats dels actuals bacteris, els
protobionts, van ser els primers organismes que van existir a la Terra, fa 3500 milions
d’anys.
Els bacteris també han estat implicats en la teoria de l’endosimbiosi de Lynn Margulis.
Aquesta teoria descriu la formació dels orgànuls cel·lulars de les cèl·lules eucariotes a partir
d’incorporacions simbiogenètiques de cèl·lules procariotes. Els mitocondris i cloroplast en són
un exemple: tenen el seu propi ADN, el ser propi ARN i els seus propis ribosomes que
sintetitzen les seves pròpies proteïnes.
Morfologia:
Tal com s’ha explicat, els bacteris són cèl·lules procariotes i per tant, tenen molt poca
varietat morfològica. Segons la forma que presenten es poden classificar en:
Cocs: bacteris de forma esfèrica o lleugerament ovalada. Recorden un punt
ortogràfic.
Ex: Streptococcus, Staphylococcus.
Bacils: bacteris de forma allargada semblant a una vareta, no flexible.
Ex: Bacil d’Aertrycke (Salmonella), Bacil de Koch (Tuberculosis).
Coccobacils: bacteris de forma intermèdia entre cocs i bacils.

Imatge 2: Cocs
Font:
http://www.rentokil.com/blog/shoot
ing-insects-for-science/

Imatge 3: Bacils
Font:
http://www.tecnicoenfermeria.c
om/2009/07/bacterias.php

Imatge 4: Coccobacils
Font:
http://www.historyofvaccines.org/
content/bordetella-pertussis
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Vibris: bacteris de forma allargada i corba. Solen presentar un flagel. Recorden una
coma ortogràfica.
Espirils: bacteris de forma helicoïdal semblant a un tirabuixó. La majoria no es
poden observar al microscopi amb les tècniques ordinàries.
Ex: Treponema pallidum (Sífilis).
Actinomicets: bacteris de forma filamentosa, d’aspecte similar als fongs.

Imatge 5: Espirils
Font:
http://www.losmicrobios.com.ar
/microbios/T-Pallidum.html

Imatge 6: Vibris
Font:
http://www.kalipedia.com/fotos/vi
brios.html?x=20070417klpcnavid
_45.Ies&f=1

Imatge 7: Actinomicets
Font:
http://elcuerpohumanoen.blogsp
ot.com.es/2011/08/actinomiceto
s-o-actinomicetales.html

Si, per altra banda, es té en compte la disposició cel·lular, es poden observar les següents
agrupacions:
En el cas dels cocs:
Diplococs: parelles o cadenes molt curtes, són generalment Gram+. En els cultius
joves poden aparèixer lleugerament elongades.
Estreptococs: cocs Gram+ en forma de cadena.
Estafilococs: cocs Gram + agrupats en forma de raïm.
Sarcina: cocs Gram+ agrupats en paquets cúbics de 4 o 8 cèl·lules.
Neissèria: cocs Gram- en parella, presenten un aspecte típic de “gra de cafè”.

Imatge 8: Diplococs
Font:
http://faculty.ccbcmd.edu/courses/b
io141/labmanua/lab1/dkngon.html

Imatge 9: Estreptococs
Font:
http://biologiaiquimica.blogspot.co
m.es/2010_02_01_archive.html

Imatge 10: Estafilococs
Font:
http://www.saludymedicinas.co
m.mx/esquemas/estafilococos.
html
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Imatge 11: Sarcina
Font:
http://www.sciencephoto.com/me
dia/12150/enlarge

Imatge 12: Neissèria
Font:
http://roewebnews.com/2011/08/

En el cas dels bacils:
Les disposicions més significatives corresponen als gèneres Bacillus (bacils en cadena) y
Corynebacterium (bacils organitzats en <<lletres xineses>> o <<estacada>>).

Imatge 13: Bacillus
Font:
http://textbookofbacteriology.net/Bac
illus_5.html

Imatge 14: Corynebacterium
Font:
http://www.sciencephoto.com/media/
10775/enlarge

Estructura:
Un cop coneguda la morfologia dels bacteris, vegem-ne la seva estructura:

Imatge 15
Font:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Average_prokaryote_cell-_es.svg?uselang=es

L’estructura dels bacteris es divideix en dues parts: l’estructura superficial i l’estructura
interna.
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Estructura superficial:
Undulipodis: prolongacions senzilles que tenen una funció locomotora. Segons la
mida poden ser cilis, els més curts, o flagels, els més llargs.
Pèls sexuals i fímbries: estructures buides i tubulars, no locomotores, formades
per proteïnes. Les fímbries permeten la fixació del bacteri al substrat i els pèls
sexuals permeten l’intercanvi de plasmidis mitjançant la conjugació.
Càpsula: capa externa que envolta la paret cel·lular i que només presenten alguns
bacteris. Les seves funcions són regular els intercanvis amb el medi i oferir
resistència davant l’atac de bacteriòfags, d’anticossos i de fagòcits.
Paret cel·lular: coberta rígida i forta que dóna forma a la cèl·lula bacteriana. Regula
el pas d’ions i dóna resistència davant els antibiòtics. Segons la constitució de la
paret cel·lular, els bacteris poden ser grampositius o gramnegatius.
o

Els

bacteris

grampositius

són

aquells

que

tenen

una

paret

monoestratificada i gruixuda de peptidoglicà que no es decolora amb l’etanol.
o

Els bacteris gramnegatius són aquells que tenen una paret biestratificada
que es decolora amb l’etanol. Mentre que la capa interna és la més fina i està
constituïda per peptidoglicà, la capa externa és més gruixuda i està formada
per lípids amb enzims que no permeten la fixació del cristall violeta.
Ho són tots els Enterobacteris.

Membrana plasmàtica: coberta que envolta el
citoplasma i limita el bacteri. La seva funció és
regular el pas de nutrients ja que té permeabilitat
selectiva. Està constituïda per una bicapa lipídica de
fosfolípids amb oligosacàrids i proteïnes associats.
Imatge 16
Font:http://biol-explizgi.blogspot.com.es/2009/11/
membrana-celular.html

A més, la membrana presenta mesosomes.
Els mesosomes són uns replecs interns de la
membrana plasmàtica que n’augmenten la
superfície,

subjecten

l’ADN

bacterià

i

en

dirigeixen la seva duplicació, i contenen enzims
i molècules importants per al seu metabolisme.
N’és un exemple la clorofil·la present en els
mesosomes dels cianobacteris o els enzims
Imatge 17: Mesosoma
Font:http://estructurayfuncioncelularbacteri
ana.wikispaces.com/Mesosomas

necessaris per fer la respiració cel·lular dels
bacteris aerobis.
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Estructura interna:
Nucleoide: zona del citoplasma on hi ha el genoma bacterià, ja que l’ADN dels
bacteris, com que són cèl·lules procariotes, no es troba contingut a dins d’un
embolcall nuclear. El genoma bacterià està format per una sola molècula d’ADN
bicatenària, circular i no empaquetada amb proteïnes.
Citoplasma: espai cel·lular format pel hialoplasma o citosol i per diverses
estructures. El hialoplasma està constituït per aigua, enzims i substàncies dissoltes, i
està travessat per un entramat de proteïnes que constitueixen el citoesquelet. Les
estructures del citoplasma són ultraestructures, doncs només es poden observar a
través d’un microscopi electrònic, i fan funcions diverses.
o

Vesícules: cavitats que contenen líquid o gas i que donen flotabilitat als
bacteris.

o

Inclusions: estructures en les quals s’acumulen substàncies de reserva
sintetitzades

pel

bacteri

o

bé,

substàncies

residuals

provinents

del

metabolisme bacterià.
o

Ribosomes: estructures formades per ARN ribosòmic i que intervenen en la
síntesi de proteïnes.

o

Plasmidis: petites molècules d’ADN bicatenari i circular amb informació
complementària.

Fisiologia i metabolisme:
La fisiologia bacteriana comprèn l’estudi de les funcions realitzades per aquests. Els bacteris
incorporen substàncies necessàries per viure i, un cop al seu interior, es produeixen un
seguit de reaccions que en conjunt es defineix com a metabolisme bacterià. Aquestes
reaccions poden ser de síntesi (anabòliques) o de degradació (catabòliques). El regne de les
Moneres és el més divers fisiològicament i metabòlicament, fet que permet identificar-los i
classificar-los mitjançant proves bioquímiques.
En aquest apartat es desenvolupen les principals característiques de les tres funcions vitals
de la fisiologia bacteriana: la nutrició, la relació i la reproducció. També s’esmenta la
sexualitat dels bacteris, totalment deslligada a la reproducció i alguns aspectes de
metabolisme.
Nutrició: és el procediment en el qual els bacteris capten nutrients i substàncies del medi
per tal de realitzar el procés de biosíntesi o síntesi dels components cel·lulars. En són molts
els nutrients que necessita un bacteri per viure, no obstant, els principals són l’aigua i el
carboni. A part dels nutrients, les condicions del medi com la temperatura, el pH o la pressió
osmòtica també influeixen en el seu metabolisme.
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El procés de biosíntesi requereix energia, la qual es pot obtenir a partir de dues fonts
diferents: la solar o la química. Depenent de la font d’energia, els bacteris es poden
classificar en fotosintètiques,

si utilitzen la solar, o bé, quimiosintètics, si utilitzen la

química.
Per tant, els bacteris poden ser:
BACTERI

FONT D'ENERGIA

FONT DE CARBONI

1. Fotoautòtrofs

Solar

Diòxid de carboni

2. Fotoheteròtrofs

Solar

Compostos orgànics

3. Quimioautòtrofs

Química

Diòxid de carboni

4. Quimioheteròtrofs

Química

Compostos orgànics

1. Els bacteris fotoautòtrofs fabriquen matèria orgànica a partir de la matèria
inorgànica utilitzant la llum solar.
2. Els bacteris fotoheteròtrofs fan la fotosíntesi, però necessiten captar matèria
orgànica del medi.
3. Els bacteris quimioautòtrofs sintetitzen matèria orgànica a partir de la matèria
inorgànica utilitzant energia química.
4. Els bacteris quimioheteròtrofs necessiten captar la matèria orgànica del medi i
utilitzar l’energia química per fer el procés de biosíntesi.

Segons el seu catabolisme energètic, els bacteris es poden classificar en:

Catabolisme
energètic

Amb
02
Sense
02

Bacteris aerobis: fan respiració cel·lular.
Bacteris anaerobis: fan respiració cel·lular.
Bacteris

fermentadors:

degraden

molècules

orgàniques i en formen altres de més simples. La
fermentació pot ser làctica, pútrida, acètica, etc.

Relació: és la capacitat de captar estímuls del medi i respondre en conseqüència. N’és un
clar exemple la mobilitat que tenen alguns bacteris per desplaçar-se pel medi. Es poden
desplaçar per l’acció dels undulipodis (cilis i flagels), reptant, mitjançant pseudopodis o bé,
per moviments de contracció. Un altre exemple de relació és la formació d’espores. Cal tenir
en compte que les espores bacterianes no són cèl·lules de reproducció, sinó que són formes
de resistència que permeten aguantar condicions adverses del medi com la sequedat,
temperatures altes, radiacions, etc. Aquestes espores tenen el metabolisme molt reduït i el
seu ADN està protegir per una coberta anomenada endòspora.
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Reproducció:

els

bacteris

es

reprodueixen

asexualment per bipartició, és a dir, primerament es
duplica l’ADN bacterià i tot seguit, gràcies a l’acció
dels mesosomes, es formen dues cèl·lules filles
idèntiques amb la meitat de citoplasma cada una.
Com que els fills són genèticament idèntics entre ells
i amb el progenitor, es diu que es tracta d’un procés
Imatge 18
Font:http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/al
umno/2bachillerato/micro/contenidos6.htm

de clonació.

La clonació no origina variabilitat, en
conseqüència hi ha un cert risc de
mutacions. Per aquesta raó, els bacteris
tenen

uns

permeten

altres

mecanismes

l’intercanvi

que

d’informació

genètica entre ells per processos de
recombinació.

Imatge 19: CONJUGACIÓ

s’anomena

Font: http://leavingbio.net/bacteria%20page.htm

Aquest

sexualitat

mecanisme
bacteriana

o

reproducció parasexual, i està deslligada
a la reproducció bacteriana. Hi ha tres mecanismes diferents: la conjugació, la transducció i
la transformació. La conjugació consisteix en l’intercanvi de material genètic o plasmidis
entre bacteris a través dels pèls sexuals. La transducció consisteix en la introducció
accidental d’informació genètica al nucleoide bacterià a través d’un virus lisogènic, el qual
transporta

fragments

d’ADN

procedents

de

bacteris

parasitats

anteriorment.

La

transformació consisteix en la introducció de fragments d’ADN que estaven lliures en el
medi i que procedien de la lisi d’altres bacteris. Per exemple, si es cultiva un bacteri no
resistent a un antibiòtic sobre restes d’un bacteri que era resistent, el primer adquireix les
característiques del segon.

Creixement:
Com a resultat del metabolisme, els bacteris creixen i es multipliquen. Tal i com s’ha explicat
anteriorment, es divideixen asexualment per fissió binària o bipartició, i el temps que tarden
en fer-ho s’anomena temps de generació. La majoria dels bacteris es divideixen
aproximadament cada vint o trenta minuts, formant colònies bacterianes de milers de
bacteris.
El creixement d’un cultiu bacterià es produeix en quatre fases, representades en la corba de
creixement següent:
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Imatge 20
Font: http://personales.ya.com/geopal/biologia_2b/unidades/ejercicios/act13bactema7.htm

1. Fase de latència: fase en la qual els bacteris s’adapten a l’ambient. No hi ha un
creixement visible ja que els bacteris aprofiten per sintetitzar ADN, ribosomes i enzims. Dura
aproximadament 4 hores.
2. Fase logarítmica o exponencial: fase en la qual els bacteris es divideixen a un ritme
constant

i

presenten

una

elevada

activitat

metabòlica.

Aquesta

fase

comença

aproximadament 6 hores després d’haver sembrat i acaba a les 12 hores, a causa de la
disminució de nutrients.
3. Fase estacionària: fase en la qual la divisió i la mort dels bacteris està en equilibri, per
tant, el nombre de microorganismes es manté constant. Les principals causes de la mort dels
bacteris són la reducció de nutrients i l’acumulació de productes tòxics, entre d’altres.
Aquesta fase es produeix entre les 18 i 24 hores.
4. Fase de regressió o mort: fase en la qual la població bacteriana es mor. La velocitat
dels bacteris que es moren és superior a la velocitat dels bacteris que continuen dividint-se
degut a la falta de nutrients, espai i augment de residus.

Classificació:
El regne de les Moneres té una classificació molt complexa. Segons la composició de la seva
paret bacteriana es divideixen en dos subregnes: els Arquebacteris i els Eubacteris. Vegemne les seves característiques:
Arquebacteris: són els bacteris que no tenen paret de peptidoglicà. Són els més
similars als primers sers vius que van existir, els protobionts. Avui en dia només en
sobreviuen algunes espècies, com els bacteris metanògens o els bacteris halòfils que
resisteixen la salinitat elevada.
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Eubacteris: són els bacteris que estan formats per una paret de peptidoglicà.
Pràcticament viuen a tots els llocs, són els bacteris “vertaders” i són el grup més
nombrós d’aquest regne ja que inclou molts grups bacterians. Alguns d’aquests
grups són:
-

Enterobacteris: són els bacteris de la flora intestinal dels mamífers. En són
exemples l’Escherichia coli i les Salmonelles.

-

Espiroquetes: són bacteris prims, llargs i ondulats. Inclou tots els bacteris
espirils, com el Treponema pallidum, causant de la sífilis.

-

Bacteris fixadors de nitrogen: són els bacteris capaços de fer cicles
biogeoquímics: fixen el nitrogen de l’atmosfera al sòl formant nitrats,
imprescindibles pel metabolisme de les metafites.

-

Bacteris de l’àcid làctic: són els bacteris que fermenten la lactosa i donen
àcid làctic com a producte, com els lactobacils o els bifidus.

-

Bacteris quimioautòtrofs: són els bacteris que produeixen matèria
orgànica a partir de la inorgànica, utilitzant energia que prové de reaccions
químiques.

-

Cianobacteris: són els bacteris que fan la fotosíntesi. Són els primers
fotosintetitzadors oxigènics coneguts: van aparèixer fa més de 2.000 milions
d’anys.
També s’anomenen cianofícies o algues blaves pel fet que fan la fotosíntesi
de manera molt similar a les algues i a les metafites, ja que desprenen
oxigen. No obstant, cal tenir en compte que el nom d’algues blaves és
incorrecte, doncs són microorganismes procariotes.

En la part experimental de la recerca s’ha treballat amb diferents espècies bacterianes. A
continuació s’expliquen les característiques principals de les més significatives per aquest
treball: les Listèries i els Enterobacteris.
Listèria. El gènere Listèria comprèn sis espècies

CLASSIFICACIÓ CIENTÍFICA

només

Regne

Bacteria

l’espècie L. monocytogenes té interès mèdic,

Fílum

Firmicutes

doncs és la responsable de les listeriosis. La L.

Classe

Bacilli

Ordre

Bacillales

Família

Listeriaceae

Gènere

Listeria

bacterianes

diferents,

de

les

quals

monocytogenes és un bacil grampositiu amb
quatre flagels que li permeten ser mòbil. El
podem trobar aïllat o en cadenes curtes en forma
de “V” o “L”.

La listeriosis és una infecció greu causada generalment pel consum d’aliments contaminats
amb el bacteri L. monocytogenes. Normalment, aquesta malaltia afecta a gent gran, dones
embarassades, nadons i adults immunodeprimits. La malaltia se sol manifestar amb febre i
dolors musculars, a vegades precedits per diarrea i altres símptomes gastrointestinals.
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Els símptomes també varien segons la persona infectada. Les
dones que estan embarassades solen experimentar símptomes
lleus, similars als de la grip. No obstant, aquestes infeccions
poden provocar avortament, part prematur, infecció o risc per
la vida del nadó. Les altres persones, a part de febre i dolors
musculars, poden experimentar mal de cap, rigidesa en el coll,
confusió, pèrdua de l’equilibri i convulsions.

Imatge 21
Font: http://antoniomilaboratorio.blogspot.com.es/2009
/11/listeria-monocytogenes.html

Enterobacteris. La família Enterobacteriaceae comprèn bacils gramnegatius, aerobis i
anaerobis facultatius. Es caracteritzen per ser poc exigents amb el medi on viuen i molt
resistents als agents externs. Encara que una bona part d’enterobacteris es comporten com
a sapròfits del medi ambient (aigua, plantes, sòl, etc), la gran majoria es troben al tub
digestiu dels humans i animals, constituint la major part de la flora intestinal d’aquests.
Inclús, alguns Enterobacteris actuen com a sapròfits oportunistes i poden intervenir en
processos patògens intra o extraintestinals. Els enterobacteris patògens tenen un gran
interès en analítica i control de la qualitat microbiana, ja que la seva presència pot indicar
contaminació fecal. Per tant, aquest treball es basa en la recerca d’aquests bacteris en els
enciams, pel tal de determinar-ne la seva qualitat alimentària.
Els enterobacteris es classifiquen segons les seves propietats bioquímiques i metabòliques,
doncs en presenten una gran varietat. Existeixen més de 20 gèneres i al voltant de 100
espècies d’enterobacteris diferents. Els gèneres més coneguts d’aquesta família són el
gènere Escherichia i el gènere Salmonella.
-

Escherichia
bacteriana

coli.
forma

Aquesta
part

del

espècie
gènere

CLASSIFICACIÓ CIENTÍFICA

per

Regne

Bacteria

enterobacteris mòbils que fermenten la

Fílum

Proteobacteria

lactosa (bacils coliforms) i la glucosa. La

Classe

Gammaproteobacteria

majoria formen part de la flora intestinal i

Ordre

Enterobacteriales

poden causar infeccions intestinals amb

Família

Enterobacteriaceae

Gènere

Escherichia

Espècie

E. coli

Escherichia

i

està

composta

diarrees o bé, infeccions oportunistes fora
del tub digestiu. Aquesta espècie és molt
resistent als agents externs: es cultiven a
temperatures de 45ºC, fet que permet
diferenciar-los dels demés coliforms.
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-

Salmonella. Aquest gènere està compost
per

enterobacteris

paràsits

que

no

CLASSIFICACIÓ CIENTÍFICA
Regne

Bacteria

en els intestins dels humans i animals, i

Fílum

Proteobacteria

les seves infeccions poden causar febres

Classe

Gammaproteobacteria

o gastroenteritis, segons l’espècie. Un

Ordre

Enterobacteriales

exemple és la Salmonella typhi que causa

Família

Enterobacteriaceae

el tifus.

Gènere

Salmonella

fermenten la lactosa. Normalment viuen

Imatge 22 : Escherichia coli

Imatge 23 : Salmonella

Font:
http://www.segalasesoria.com/actualidad/no
ticias/2012/06junio/25-062012%20ecoli.htm

Font:
http://www.madrimasd.org/blogs/s
alud_publica/2008/08/05/98136
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3.2. MEDIS DE CULTIU
En aquest treball s’han utilitzat plaques amb medis de cultius i laminocultius per fer la part
de recompte de les colònies bacterianes. Abans de sembrar, cal tenir present quin medi és el
més adient per a les nostres finalitats, és a dir, en quin medi s’ha de sembrar el bacteri que
es vol aïllar. Així doncs, es procedeix a explicar què és un medi de cultiu i de quins tipus n’hi
ha.
Un medi de cultiu és un preparat que conté els nutrients necessaris per el creixement i la
multiplicació dels microorganismes que es volen estudiar. Té en dissolució diversos tipus de
molècules orgàniques: glúcids com la glucosa o la lactosa, lípids, proteïnes o aminoàcids, etc.
i també molècules inorgàniques, minerals i vitamines, entre d’altres.
Hi ha molts tipus de medis de cultiu segons la seva utilitat i es poden classificar seguint
diferents criteris.
Segons la seva consistència o estat físic poden ser líquids, sòlids o semisòlids.
Els medis líquids són els que es troben en aquest estat, per això també se’ls
anomena medis caldos. Fonamentalment, s’utilitzen per l’enriquiment o bé, quan es
vol preparar una suspensió bacteriana d’una determinada concentració per tal
d’identificar-ne l’espècie.
Els medis sòlids són els més utilitzats per al cultiu de bacteris i fongs. També se’ls
anomena agars nutritius ja que la majoria contenen un polisacàrid anomenat agaragar que fa de solidificant i dóna al medi de cultiu una consistència semblant a la
d’un flam. L’agar-agar s’obté a partir de les algues i no pot ser digerit per la majoria
dels microorganismes. Un altre agent solidificant dels medis sòlids és la gelatina, que
s’obté a partir d’ossos. La gelatina s’utilitza amb menys freqüència que l’agar-agar
degut al seu baix punt de fusió.
Els medis semisòlids són els que han estat preparats a partir d’un medi líquid al
qual se li ha afegit un solidificant en una proporció menor que els medis sòlids.
S’utilitzen generalment per estudiar la mobilitat dels bacteris.
Segons la seva utilitat, els medis de cultiu es poden classificar en:
Medis usuals o generals: són aquells que contenen només els elements nutritius
bàsics que permeten el creixement de bacteris no exigents i també de fongs. Un
exemple d’aquest tipus és el medi o agar CLED.
Medis enriquits: són els que contenen, a més dels components bàsics, altres
elements, com ara sang o sèrum, que permeten el creixement de determinades
espècies nutritivament exigents. Els més utilitzats són l’agar sang o medi COLUMBIA
i l’agar xocolata (agar amb sang escalfada).
Medis d’enriquiment: són medis de cultiu que afavoreixen el creixement d’un
determinat microorganisme i impedeixen el d’altres.
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Medis diferencials: són els que contenen alguna substància que fa que determinats
microorganismes hi creixin de manera diversa, diferent als altres, i que per tant,
sigui possible distingir-los. Un exemple d’aquest tipus de medi, el qual s’ha utilitzat al
llarg del treball, és el McConkey, que és diferencial per els fermentadors de lactosa.
Aquest medi conté lactosa, un sucre, i un indicador de pH, és a dir, una substància
que té coloració diferent segons quin sigui el pH del medi. Si el bacteri és
fermentador de la lactosa, les colònies i el medi del voltant adquiriran un color lila. Si
pel contrari, el bacteri no és fermentador de la lactosa, seran de color marró. Igual
que el medi McConkey, el medi CLED també és diferencial per a fermentadors de la
lactosa.
Medis selectius: són aquells que contenen alguna substància que evita el
creixement de determinades espècies microbianes, és a dir, només deixa créixer
determinades espècies de microorganismes. Per exemple, el medi McConkey és
selectiu per Enterobacteris, ja que conté sals biliars que només els microorganismes
de la flora intestinal són capaços de resistir.
Medis especials: són els medis que s’utilitzen per obtenir el cultiu de microbis molt
concrets o per tal de realitzar una determinada prova bioquímica.

En aquest treball s’han utilitzat diversos tipus de medis. Per fer el recompte per dilucions
s’han fet servir els següents medis de cultiu sòlids:
-

El medi PCA, que és un medi general, per els mesòfils totals.

-

El medi Baird Parker per Staphylococcus aureus, que fan colònies negres
amb halo.

-

El medi VRBD per Enterobacteris.

-

El medi TBX per Escherichia coli.

-

El medi TSC AGAR per Clostridium, que fan colònies negres.

Medi VRBD

Medi PCA

Medi TSC AGAR
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Per determinar la presència de Listèria, s’ha fet servir un medi d’enriquiment. A més, s’ha
utilitzat aigua de peptona, que aporta sals, per a realitzar totes les dilucions 1/10 de totes
les mostres d’enciam.
També s’ha fet recompte amb laminocultius Uriline. Als laminocultius hi ha dos medis de
cultiu: el medi o agar CLED, on hi creixen totes les espècies bacterianes, i el medi McConkey,
selectiu per Enterobacteris i diferencial per a fermentadors de la lactosa.
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3.3. ELS ENCIAMS
Aquest treball de recerca es basa en l’estudi dels bacteris presents a les hortalisses de les
amanides. Aquests aliments no estan cuits i, per tant, en ells viuen una gran quantitat de
microbis. Tal i com s’ha explicat, per realitzar la recerca s’ha triat com a hortalissa l’enciam.
Coneguem-lo amb més profunditat.
Segons el Gran Diccionari de la llengua catalana, l’enciam és la planta herbàcia anual de la
família de les compostes (Lactuca sativa), amb fulles basals grosses, blanes, enteres o
dentades.
És una hortalissa que es cultiva per a fins alimentaris arreu del món. El seu origen no és
massa clar: mentre que alguns afirmen que prové de la Índia, altres diuen que aparegué a
l’Àsia i a Europa a partir de l’espècie Lactuca serriola. Vegem-ne la seva classificació:
CLASSIFICACIÓ CIENTÍFICA
Regne

Plantae

Fílum

Magnoliophyta

Classe

Magnoliopsida

Ordre

Asterales

Família

Asteraceae

Gènere

Lactuca

Espècie

L.sativa

NOM BINOMIAL
Lactuca sativa L.

Morfologia:

L’enciam està format per unes arrels, unes fulles i
una tija, que és cilíndrica i ramificada. Les arrels
són curtes amb ramificacions, es troben enterrades
a la terra i fan menys de 25 centímetres de
profunditat. Les fulles creixen en forma de rosa, no
solen fer més de 20 centímetres de llarg i la vora
de la fulla pot ser llisa, ondulada o en forma de
serra.
Quan l’enciam floreix forma una inflorescència amb
flors blanques i fruits en forma de llavors.

Imatge 24
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Aquesta hortalissa presenta moltes varietats, de les quals destaquen les següents:
Enciam iceberg: té una forma arrodonida. Les fulles són grosses, rodones i
cruixents, verdes per fora i més blanques a mesura que s’acosten a la tija.
Enciam francès o de fulles soltes: té les fulles verdes, fines i separades les unes
de les altres.
Enciam romà: té les fulles allargades, de color verd fosc, amb les vores llises i amb
el nervi central de la fulla molt ample. La tija és ampla i allargada.
Enciam de fulla de roure: té la fulles ondulades i soltes, de color verd i marró o
granat.
Enciam escarxofet: és un enciam semblant a l’enciam francès, de mida més
reduïda, amb les fulles més juntes i d’un color més fosc.
“Cogolls”: té una tija curta que forma un cap semblant al de la col, ja que les fulles
verdes es troben molt juntes entre si.
Les endívies i les escaroles no són varietats d’enciams, sinó que són espècies diferents, però
de la família Asteraceae.

Propietats i aplicacions:
L’enciam, a més de ser l’element principal d’una amanida, té moltes propietats en altres
camps diferents a l’alimentació.
Gràcies a les seves propietats carminatives, evita la sensació d’ompliment de l’estómac,
ajudant-lo a facilitar la digestió. També millora la circulació, prevé l’arteriosclerosi i ajuda a
disminuir el colesterol. Com que és un bon diürètic, estimula els ronyons i l’eliminació
d’orina. Aquesta propietat és beneficiosa per aquelles persones que pateixin malalties com
cistitis, obesitat, hidropesia (acumulació de líquids), etc. A més, té propietats sedants, és a
dir, ajuda a calmar els nervis i evita l’insomni gràcies al seu efecte tranquil·litzant.
Una altra propietat d’aquesta hortalissa és que ajuda a combatre els atacs d’asma i els
espasmes bronquials amb la decocció de les seves fulles, i preparant-ne un xarop, ajuda a
combatre la tos. En cas d’esquinços, cops, torcements i contusions, té propietats que
n’eviten el dolor. A més, pot utilitzar-se com a col·liri ocular per tractar la conjuntivitis,
lleganyes, ulls cansats, etc. Per a les dones també té propietats beneficioses, ja que
afavoreix la menstruació en cas de dismenorrea, regula el cicle menstrual i evita el dolor.
Per acabar, com ja s’ha dit, l’enciam té moltes propietats en el camp de l’alimentació. És un
aliment molt adequat per a dietes d’aprimament, ja que té un poder calòric d’entre 10 i 20
Kcal per cada 100 grams a causa del seu baix contingut en greixos i glúcids, i el seu alt
contingut en aigua.
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Malalties i plagues:
Com totes les plantes, els enciams són propensos a agafar malalties o a ser atacats per
plagues. Les malalties i plaques més comunes a aquesta espècie s’expliquen a continuació.

Malalties:
- Míldiu (Bremia lactucae). És una malaltia produïda
pel

fong

Bremia

lactucae.

Aquest

fong

ataca

principalment les fulles, que es tornen d’un color
groguenc. A mesura que avança la malaltia, les
taques groguenques van creixent fins a ocupar tota
la fulla, que s’acaba pansint. La tardor i la primavera
són les estacions més humides, i per tant, són les
estacions en les quals els atacs dels fongs són més
importants.

Imatge 25
Font:http://www.viarural.com.ar/viarural.com.a
r/agricultura/aa-enfermedades/bremialactucae-01.htm

- Virus del mosaic de l’enciam (LMV). És una malaltia causada pels virus que habiten a les
llavors o per pugons. Es manifesta amb unes taques verdoses a les fulles en forma de
mosaic que van creixent a mesura que ho fa la hortalissa.
- Virus del bronzejat del tomàquet (TSWV). És una virosis transmesa pel trips
Frankliniella occidentalis mitjançant la injecció de saliva als teixits vegetals produint necrosis
foliars: apareixen taques a les fulles que es van estenent fins que la planta s’acaba marcint.
-

Esclerotínia

(Sclerotinia

sclerotiorum).

És

una

malaltia causada per el fong Sclerotinia sclerotiorum,
que habita al sòl. La infecció comença a desenvoluparse als teixits que estan més a prop de la terra i acaba
afectant tota la planta. Les fulles acaben marcides i a
la tija s’hi pot apreciar el miceli del fong.
Imatge 26
Font:http://blogs.diariovasco.com/huerta/2
007/02/12/han_salido/

Plagues:
- Pugons (Myzus persicae, Macrosiphum solani y Narsonovia ribisnigri). És una plaga
sistemàtica d’insectes que ataquen l’enciam quan aquest està a punt de recollir-se. Els
pugons actuen xuclant la saba de les fulles, començant per les externes i avançant fins a les
interiors a mesura que les primeres es van marcint.
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- Trips (Frankliniella occidentalis). És una plaga de petits paràsits que, a part de nodrir-se
de les fulles de l’hortalissa, són els transmissors del virus del bronzejat del tomàquet
(TSWV).
- Minadors (Liriomyza trifolii y Liriomyza huidobrensis). És una plaga de petits paràsits que
formen galeries a les fulles de l’enciam. La planta queda debilitada si l’atac de la plaga és
molt fort.
- Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum).Es tracta d’unes petites mosques de color
blanc que debiliten la hortalissa absorbent la seva saba.

Imatge 27: Pugó
Font:http://macetohuertopasoapaso.blogsp
ot.com.es/2011/04/lechuga.html

Imatge 29: Minador
Font:http://www.infojardin.com/for
o/showthread.php?p=1841965

Imatge 28: Trips
Font:http://macetohuertopasoapaso.bl
ogspot.com.es/2011/04/lechuga.html

Imatge 30: Mosca blanca
Font:http://ocioloshuertos.blogspot.com.es
/2011/02/mosca-blanca-un-insecto-muydanino.html
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4.1. METODOLOGIA
Tal com s’ha concretat en el primer apartat, l’objectiu fonamental d’aquesta recerca és
esbrinar la presència de bacteris ens les hortalisses que utilitzem per preparar amanides i els
mètodes possibles per eliminar-ne la seva presència o com a mínim reduir-la. En concret,
s’ha escollit l’enciam per dur a terme la part pràctica.
En aquest apartat s’expliquen els mètodes que s’han utilitzat per fer els recomptes de les
colònies bacterianes i els valors de referència que s’han tingut en compte per determinar la
qualitat microbiològica de les diferents mostres d’enciam, així com tots els processos i
experiments puntuals que s’han seguit per determinar el gènere i l’espècie dels bacteris
estudiats.
Com s’explica més endavant a l’apartat 4.2. Mostres estudiades, per fer l’estudi comparant
l’eficàcia de diversos mètodes de rentat, el recompte s’ha executat tractant l’enciam de
quatre maneres diferents. Per tal de fer entrenador l’estudi de les mostres estudiades, s’ha
donat un color a cada un dels quatre tractaments:
-

Taronja per a la mostra d’enciam sense rentar.

-

Blau per a la mostra d’enciam rentada.

-

Verd per a la mostra d’enciam deixada en remull.

-

Vermell per a la mostra d’enciam deixada en remull amb lleixiu.

4.1.1. RECOMPTE
En aquest apartat s’expliquen amb detall els mètodes utilitzats per a realitzar els recomptes
tant de les sembres amb plaques com de les sembres amb laminocultius, així com la
normativa que s’ha seguit per valorar els resultats.
A l’hora de fer la sembra, el recompte i la posterior interpretació des resultats és molt
important conèixer els diferents medis de cultiu que estan explicats a l’apartat 3. Part teòrica
del treball. La utilització de medis diferencials i selectius fa possible la tipificació dels bacteris
presents, tot i que cal un procés posterior de confirmació que permet arribar fins a gènere i
espècie.

4.1.1.1. MÈTODE DE RECOMPTE PER DILUCIONS
Seguint els consells de SIGMA, s’ha utilitzat el mètode de recompte per dilucions. S’adjunta
un esquema del procediment en el full següent i tot seguit, es descriu detalladament el
procés.
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En tractar-se de mostres sòlides, cal un processament previ de la mostra per extreure’n els
bacteris i aconseguir que passin en suspensió a un medi tamponat i isotònic. Amb aquesta
finalitat, s’ha fet servir l’aparell anomenat “Stomacher”.
De cada enciam se n’obté una mostra de 25 grams i es submergeix en 225 ml d’aigua de
peptona. Per tant, es fa una dilució 1/10 o

10-1. Es passa durant uns deu segons per

l’”Stomacher” i tot seguit s’obté 1 ml de la mostra que es dilueix en un tub amb 9 ml de
Ringer per obtenir la dilució 1/100. Es repeteix el mateix procediment per obtenir les
dilucions 1/1000 i 1/10000.
Per sembrar les plaques es fan servir plaques de Petri de plàstic d’un sol ús. La sembra es fa
en plaques buides a les quals s’afegeix posteriorment el medi de cultiu líquid a uns 60 ºC. A
cada placa s’hi posa 1 ml de la suspensió preparada i, quan s’hi ha afegit el medi de cultiu,
es fan moviments horitzontals sobre la taula, en forma de vuit, per homogeneïtzar-ho.
S’utilitzen plaques d’un medi no selectiu, per el recompte de mesòfils totals, i de diversos
medis diferencials i selectius per esbrinar la possible presència d’Enterobacteris, de l’espècie
Escherichia coli, de l’espècie Staphylococcus aureus, i de bacteris del gènere Clostridium.
Totes les plaques es cultiven en condicions aeròbies excepte les de Clostridium, que es posen
a dins de gerres d’anaerobiosi. El temps i les temperatures d’incubació són diversos en cada
cas:
BACTERI

ºC D’INCUBACIÓ

TEMPS D'INCUBACIÓ

Clostridium

37

24 h.

Enterobacteris

30

24 h.

Escherichia coli

44

24 h.

Staphylococcus aureus

30

24 h.

Mesòfils totals

37

48 h.

Tant les dilucions com les sembres en placa s’han de fer utilitzant pipetes estèrils. Com que
els volums utilitzats són sempre d’un ml, s’han fet servir pipetes automàtiques de 1000, és a
dir, de 1000 microlitres que equivalen a un mil·lilitre; i s’han emprat puntes de pipeta
estèrils d’un sol ús. Per estalviar puntes, s’ha utilitzat la mateixa per fer, per exemple, la
dilució 1/100 (agafant un ml de la dilució 1/10) i per sembrar les diferents plaques a partir
de la dilució 1/10.
És fonamental retolar bé totes les plaques abans de fer les sembres. Un exemple de retolació
és: “dia x, mostra y, dilució z, medi de cultiu o grup bacterià w”.
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4.1.1.2. MÈTODE DE RECOMPTE AMB LAMINOCULTIUS URILINE
Com es pot deduir de les explicacions anteriors, aquest mètode de recompte per dilucions i
tipificació és laboriós i lent. A més, es necessiten moltes plaques i medis, i resulta car. En
conseqüència, s’ha pensat que hi

hauria el problema de poder fer poques rèpliques o

estudiar poques mostres. Per aquest motiu, la professora assessora ha aconsellat esbrinar la
fiabilitat d’un mètode simplificat; aquest mètode consisteix en la utilització de laminocultius
Uriline dels laboratoris Biomerieux.
Es tracta del material que es fa servir habitualment en els laboratoris d’anàlisis clíniques per
fer urinocultius. Conté només dos medis: el medi CLED, que no és selectiu i per tant, es pot
considerar comparable al que determina els Mesòfils totals, amb l’avantatge que és
diferencial i permet identificar les colònies de bacteris que fermenten la lactosa. L’altre medi
és McConkey, selectiu per a Enterobacteris i diferencial per a Coliforms, perquè conté lactosa
i un indicador de pH que fa possible diferenciar les colònies liles de bacteris fermentadors.
Podem considerar que aquest medi és comparable al de recompte general d’Enterobacteris i
al d’identificació d’Escherichia coli. De tota manera, cal tenir en compte que no és un medi
específic per Escherichia coli: les colònies liles del McConkey han de seguir un procés
d’identificació bioquímica per confirmar que corresponen a l’espècie esmentada. Per això
s’han hagut d’obtenir cultius purs i s’han fet galeries de proves bioquímiques “API”.
El mètode simplificat utilitzant Uriline s’ha fet servir només per sembrar la dilució 1/10. S’ha
fet així per qüestions d’economia i també per limitacions tècniques: els laminocultius Uriline
no es poden submergir a dins de tubs d’assaig com els de les dilucions 1/100, 1/1000 i
1/10000. El procés de sembra és el següent:
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LAMINOCULTIUS
Tècnica de sembra:
1. Desenroscar el tap del tub i extreure el laminocultiu evitant el contacte amb altre
medis.
2. Submergir totalment el laminocultiu a la bossa amb la mostra d’enciam passada per
l’”Stomaker”.
3. Deixar gotejar l’excés de líquid.
4. Absorbir les últimes gotes sobre un paper absorbent o de filtre.
5. Col·locar el laminocultiu en el tub i tancar el tap deixant-lo fluix.
6. Retolar l’etiqueta i enganxar-la al tub.
7. Incubar a temperatura ambient entre 24 i 48 hores.
8. Retirar el laminocultiu del tub i efectuar la lectura.

Lectura:
Per tal de fer una correcta lectura dels resultats obtinguts, hem d’estimar la concentració
bacteriana comparant la densitat de les colònies presents en el medi CLED amb l’esquema:

Imatge 31
Font: guia del test de laminocultius Uriline de la casa Biomerieux.

Si en el medi CLED les colònies i el medi del voltant de les colònies són groguenques, indica
que els bacteris són fermentadors de la lactosa. Si són verdes, blaves o incolores, no
fermenten la lactosa. Si en el medi McConkey les colònies són liloses o vermelloses, indica
que els bacteris són fermentadors de la lactosa. Si no canvien de color, no fermenten la
lactosa.
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4.1.1.3. COMPARACIÓ DELS DOS MÈTODES UTILITZATS
És important remarcar que tot aquest procés de recompte, tant seguint el mètode de
dilucions i sembra en placa com fent servir els laminocultius Uriline, s’ha repetit diverses
vegades per a cada un dels quatre tractaments, tal i com s’ha comentat a l’apartat 4.1.
Metodologia:
Enciam sense rentar.
Enciam rentat amb aigua corrent de l’aixeta.
Enciam deixat en remull durant uns minuts en aigua de l’aixeta.
Enciam deixat en remull amb unes gotes de lleixiu durant uns minuts.
Els recomptes fets amb diverses mostres comparant els dos mètodes han demostrat que els
laminocultius donen recomptes d’un ordre de deu vegades més elevats. Per tot plegat, a
partir del 15 de juny, s’ha decidit fer tots els recomptes simplificats amb laminocultius:
No s’han tingut en compte els resultats del recompte per qualificar la mostra de
satisfactòria o no satisfactòria.
Els laminocultius han estat de gran utilitat per esbrinar els mètodes de rentat més
eficaços de millora de la qualitat microbiològica dels aliments utilitzats per fer
amanides.
4.1.1.4. VALORS DE REFERÈNCIA
La normativa que s’ha utilitzat com a referència és la del Reial Decret 3484/2000, de 29 de
desembre, pel qual s’estableixen les normes d’higiene per a l’elaboració, la distribució i el
comerç de menjars preparats (BOE núm. 11, de 12/1/2001). Aquesta normativa és la que
s’utilitza en els controls microbiològics de menjars preparats.
Quan es diu menjars preparats es refereix als que se subministren en un servei públic, tant
si és en un bar o restaurant, com si és en un menjador escolar. Aquesta normativa estableix
que s’han d’analitzar 5 unitats de cada mostra. En aquest treball, per simplificar el procés i
abaratir els costos, només s’ha analitzat una unitat, tant amb el mètode de recompte per
dilucions com amb el mètode de recompte simplificat utilitzant laminocultius Uriline de la
casa Biomerieux.
La taula resum de normes microbiològiques de menjars preparats s’adjunta tot seguit:
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Imatge 32
Font: Reial Decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les normes d’higiene
per a l’elaboració, la distribució i el comerç de menjars preparats (BOE núm. 11, de 12/1/2001).

En aquesta recerca s’ha estudiat la qualitat microbiològica de vegetals per amanides. Per
tant, les dades de referència són les del grup A. La taula adaptada per fer la valoració dels
resultats d’aquest recerca és la següent:
Rèpliques: 1 o 2.
SATISFACTORI

NO SATISFACTORI

Mesòfils totals

<106

>106

Enterobacteris
(lactosa positius)

<104

>104

Escherichia coli

<102

>102

Staphylococcus aureus

<102

>102

Absència/25g

Presència/25g

Indicadors:

Testimonis de la falta d’higiene:

Patògens:
Salmonella
Listèria monocytogenes

<10

2

>102
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4.1.2. TIPIFICACIÓ I EXPERIMENTS PUNTUALS
De les mostres de recompte de bacteris s’han escollit unes colònies de les quals s’han fet
cultius purs en un medi McConkey. Aquestes colònies han estat escollides per les seves
característiques morfològiques i per la sospita que puguin ser Salmonelles. De fet, s’ha tingut
la seguretat que es tractava d’Enterobacteris perquè les colònies bacterianes han crescut en
medis selectius.
Els cultius purs s’han fet amb la finalitat de conservar la soca bacteriana per poder-ne fer el
procés d’identificació. L’objectiu ha estat arribar, com a mínim, a gènere i, si ha set possible,
a espècie. Periòdicament s’ha anat ressembrant els cultius purs, ja que tant per fer proves
bioquímiques com les d’identificació morfològica a nivell de microscopi és necessari tenir
colònies bacterianes recents. S’han escollit 7 colònies bacterianes, totes elles obtingudes en
el medi específic per Salmonella. Aquestes soques s’han nomenat amb números de l’1 al 7.
La identificació utilitza dos grans grups de tècniques: les tècniques d’estudi morfològic i les
tècniques bioquímiques, que determinen característiques del metabolisme dels bacteris.

4.1.2.1. OBTENCIÓ DE CULTIUS PURS
Un cultiu pur és un cultiu en el qual només hi ha una sola espècie de microorganisme, en el
meu cas, una sola espècie bacteriana.
La finalitat d’aquest experiment puntual és obtenir cultius de colònies bacterianes pures i
aïllades per tal de poder-les estudiar.
Material:
Bata.
Plaques mare amb colònies bacterianes de diferents espècies les quals volem aïllar.
Anses de Kolle estèrils (una per cada espècie bacteriana).
Plaques de cultiu pur amb medi McConkey (una per a cada espècie bacteriana).
Retolador permanent.

Material: placa mare amb colònies
bacterianes, dos plaques de cultiu amb
medi McConkey i dues anses de Kolle
estèrils.
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Tècnica:
1. Tocar la colònia bacteriana que es vol estudiar de la placa mare amb l’ansa de Kolle
estèril.
2. Sembrar les colònies en una placa de McConkey. Les
sembres es realitzen utilitzant la tècnica de sembra
per esgotament d’ansa. Aquesta tècnica consisteix
en tocar el medi amb l’ansa de la mateixa manera
que s’indica a la imatge.
3. Retolar la placa.
4. Repetir el procés per a cada una de les colònies
bacterianes que es volen estudiar.

Imatge 33
Font:http://agrega.educacion.es/galeri
aimg/fd/es_20080430_1_5042360/es_
20080430_1_5042360_captured.jpg

5. Incubar les sembres a uns 37ºC a l’estufa de cultiu.

4.1.2.2. PROVES MORFOLÒGIQUES

Les proves morfològiques d’aquest treball es basen en la realització d’extensions tenyides
posteriorment amb la tinció de Gram que permet determinar la morfologia del bacteri
problema i les agrupacions que forma. A més, permet saber si el bacteri és un Gram + o un
Gram -. Aquesta informació té molt d’interès perquè el Gram depèn de les característiques
de la paret bacteriana i aquestes són diferents en les diverses famílies de classificació dels
bacteris. Per exemple, els Enterobacteris són bacils Gram -. Tot i així, abans de realitzar les
proves i de determinar les característiques de cada bacteri, cal entendre en què consisteix
una prova morfològica.
Les proves morfològiques que s’apliquen a una colònia bacteriana per determinar-ne el
gènere, l’espècie i les seves característiques es divideixen en dues: les proves que permeten
determinar la morfologia macroscòpica i les que determinen la morfologia microscòpica.

4.1.2.2.1. MORFOLOGIA MACROSCÒPICA
La morfologia macroscòpica es basa en l’estudi del tipus de colònies formades en diferents
medis de cultiu, és a dir, les característiques que presenta una determinada colònia
bacteriana en relació amb el medi on s’ha desenvolupat.
L’estudi de la forma de les colònies només és orientatiu, ja que un mateix bacteri pot donar
colònies diferents en funció del medi, igual que, espècies bacterianes diferents poden formar
colònies similars.
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Els aspectes a estudiar en una colònia bacteriana són:

Imatge 34: Morfologia macroscòpica de microorganismes desenvolupats sobre un medi de
cultiu sòlid.
Font: dossier de pràctiques proporcionat per la professora Lluïsa Bertran.

En aquest treball només s’ha estudiat la forma, l’elevació, els contorns, la superfície i el color
de les colònies bacterianes aïllades en placa.

Imatge 35: Colònies bacterianes
fusiformes.
FONT:
http://courses.bio.indiana.edu/L1
04-Bonner/GenEngMPs.html

Imatge 36: Colònies bacterianes
puntiformes.
FONT:
http://biology.clc.uc.edu/fankhaus
er/labs/microbiology/yeast_plate_
count/spreading_technique.html

Imatge 37: Colònies bacterianes
rizoides.
FONT:
http://www.woodrow.org/teache
rs/bi/1999/projects/group8/sedi
ment1.html
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4.1.2.2.2. MORFOLOGIA MICROSCÒPICA
La morfologia microscòpica es basa en l’observació de la forma i la disposició dels bacteris al
microscopi òptic. Es pot realitzar observant la morfologia cel·lular individual o bé, observant
la disposició cel·lular d’un conjunt.
Anotació: la morfologia microscòpica dels bacteris es troba explicada a
les pàgines 14, 15 i 16, a l’apartat 3. Part teòrica.

4.1.2.2.2.1. EXTENSIÓ
La finalitat d’aquest experiment puntual és obtenir extensions fines de cada una de les
espècies bacterianes per tal de realitzar posteriorment la tinció de Gram.
Material:
Bata.
Plaques amb cultius purs de colònies bacterianes recents.
Paper de laboratori per desengreixar.
Anses de Kolle estèrils (una per a cada espècie bacteriana).
Portaobjectes (un per a cada espècie bacteriana).
Sèrum Fisiològic estèril.
Retolador permanent.
Tècnica:
1. Desengreixar bé el portaobjectes i retolar-los.
2. Col·locar una o dues gotes de sèrum fisiològic estèril, que és isotònic, a sobre el
portaobjectes.
3. Amb una ansa de Kolle estèril, tocar una o dues colònies bacterianes i estendre-les
sobre les gotes de sèrum fisiològic mirant de fer una capa fina.
4. Deixar assecar la preparació a l’aire.
5. Repetir el procés per a cada una de les espècies bacterianes.

Tècnica en fotografies:

Pas 1

Pas 2

Pas 3
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Pas 3

Pas 4 i 5

4.1.2.2.2.2. TINCIÓ DE GRAM
La tinció de Gram és una tinció diferencial perquè permet determinar les característiques de
la paret del bacteri i, d’aquesta manera, ajuda a la seva identificació.
La finalitat d’aquest experiment puntual és aprendre i aplicar la tinció de Gram, així com
determinar el Gram i la morfologia dels diferents bacteris utilitzant un microscopi òptic.

Material:
Bata i guants.
Plaques

de

cultius

purs

recents

amb

colònies

bacterianes joves.
Extensions seques de cada espècie bacteriana.
Renglera de portaobjectes.
Aigua de l’aixeta.

Renglera de portaobjectes

Retolador permanent.
Els quatre reactius que s’utilitzen per a realitzar la tinció de Gram: dos colorants, un
mordent i un decolorant. Són els següents:

1. CRISTALL VIOLETA o violeta de genciana. És el colorant bàsic de color lila que
s’uneix a la paret cel·lular bacteriana de tots els bacteris.
2. LUGOL. És el mordent que reforça la unió del colorant bàsic amb la paret del bacteri.
3. ALCOHOL. És el decolorant que dissol el contingut lipídic de la paret cel·lular dels
bacteris gram negatius, la qual havia quedat tenyida amb el colorant bàsic. Per tant,
mentre que els bacteris gram negatius queden decolorats, els bacteris gram positius
tenen la paret bacteriana tenyida de violeta.
4. SAFRANINA. És el colorant de contrast de color vermell que tenyeix la paret de tots
els bacteris. Per tant, els bacteris gram negatius quedaran tenyits només de color
vermell i la paret dels gram positius quedarà tenyida d’un color lila fosc a causa de
les dues tincions.
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Reactius que s’utilitzen per fer la tinció de Gram
Cristall violeta

Alcohol

Safranina

Lugol

Tècnica:
1. Cobrir la preparació amb violeta de genciana i deixar actuar un minut.
2. Decantar i rentar suaument amb aigua.
3. Cobrir la preparació amb lugol durant un minut. El lugol actua com a mordent.
4. Decantar i rentar suaument amb aigua.
5. Decolorar

amb

alcohol

fins

que

la

preparació

no

desprengui

colorant,

aproximadament 30 segons.
6. Decantar i rentar suaument amb aigua.
7. Cobrir l’extensió amb safranina i deixar actuar entre 30 segons i un minut.
8. Decantar i rentar suaument amb aigua.
9. Deixar eixugar la preparació sobre una superfície plana.
10. Retolar bé el portaobjectes amb un retolador que no s’esborri en manipular les
extensions.
11. Observar amb el microscopi, fer fotografies i classificar els bacteris segons el Gram.
Els resultats es troben a l’apartat 5. TAULES DE DADES I RESULTATS: comentaris i
discussió de dades del treball.

Tècnica en fotografies:

Pas 1

Pas 5

Pas 2, 4 i 6

Pas 3

Pas 7

Pas 8 i 9
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4.1.2.2.2.3. MUNTATGE AMB DPX
La finalitat d’aquest experiment puntual és muntar amb DPX les preparacions tenyides per
tal de guardar-les.
Material:
DPX.
Capil·lar de vidre no heparinitzat.
Cobreobjectes.
Tècnica:
1. Mitjançant una capil·lar de vidre no heparinitzat aplicar dues o tres gotes de DPX
sobre el portaobjectes i col·locar el cobreobjectes.
2. Deixar assecar la preparació amb DPX durant 24 hores en posició horitzontal. El DPX
permetrà segellar el cobreobjectes amb el portaobjectes.

Pas 1

Pas 2

La informació sobre els reactius que s’utilitzen per fer la tinció de Gram s’ha extret de la pàgina web:
http://www.facultadsalud.unicauca.edu.co/Documentos2010/DptoMedInt/Tencion_de_gram.pdf

4.1.2.3. PROVES BIOQUÍMIQUES
Les proves bioquímiques es basen en la investigació del metabolisme d’un microorganisme,
en aquest cas, d’un bacteri. Existeixen diversos medis de composició complexa i sistemes
comercials que permeten realitzar vàries proves bioquímiques simultàniament.
En aquesta recerca s’han utilitzat les galeries multiprova que faciliten la realització simultània
d’un nombre important de proves bioquímiques. Concretament, s’han fet servir les galeries
API dels laboratoris Biomerieux.
4.1.2.3.1. GALERIES MULTIPROVA
Les galeries multiprova són sistemes que consten de diversos microtubs que contenen els
medis deshidratats i que es cultiven amb una suspensió bacteriana que els rehidrata. Durant
la incubació, el metabolisme del microorganisme genera canvis de color en el medi, o bé es
produeixen quan s’afegeixen reactius. La interpretació d’aquests canvis es realitza a partir de
taules de lectura o altres sistemes, com pot ser a través d’un ordinador.
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La finalitat d’aquest experiment puntual és a prendre a preparar un inòcul i aprendre a
utilitzar galeries multiprova per identificar diverses soques bacterianes.
Material:
Plaques de cultiu amb colònies bacterianes recents.
7 anses de Kolle estèrils.
7 tubs amb Sèrum Fisiològic estèril.
Agitador de tubs.
Retolador permanent.
7 galeries multiprova amb 10 microtubs, Api 10s, per a Enterobacteris.
7 càmeres d’incubació.
Pipeta Pasteur.
Aigua destil·lada.
Pipeta automàtica i puntes de plàstic estèrils d’un sol ús.
Parafina.
Estufa de cultiu.
7 taules d’identificació i full amb la taula de resultats.
Reactius.
Tècnica:

Preparació de l’inòcul i les galeries multiprova: set plaques amb cultius purs, set anses de Kolle,
set tubs amb Sèrum Fisiològic estèril i set galeries multiprova: microtubs i càmeres d’incubació.

Preparació de l’inòcul:

Inòculs dels set cultius purs.

1. Agafar, amb una ansa de Kolle estèril, dues o tres colònies bacterianes del cultiu pur
de les plaques.
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2. Suspendre les colònies en un tub que conté una solució isotònica i tampó com Sèrum
Fisiològic estèril. Convé estandarditzar la concentració de l’inòcul utilitzant l’escala de
McFarland.
3. Agitar l’inòcul amb l’agitador de tubs per dispersar bé els bacteris del medi.
4. Retolar l’inòcul amb el número 1.
5. Repetir el procés per a cada un dels set cultius pus i retolar cada un dels inòculs amb
números de l’1 al 7.
Tècnica en fotografies:

Pas 1

Pas 2

Pas 3

Sembra de la galeria:
1. Preparar la cambra humida omplint d’aigua els petits pous de les càmeres
d’incubació de la galeria multiprova amb una pipeta Pasteur.
2. Mitjançant una pipeta automàtica, omplir cada un dels microtubs de la galeria amb la
quantitat adequada de suspensió bacteriana, aproximadament fins a la meitat del
microtub.

Galeria amb medi deshidratat

3. Cal tenir en compte les particularitats de sembra de cada medi. Per exemple, en
alguns microtubs cal tapar la cúpula amb parafina perquè les condicions siguin
anaeròbies. Aquests es diferencien dels altres perquè tenen el nom de la prova
subratllat.
4. Col·locar la galeria sembrada dins la cambra humida, tancar-la i retolar-la amb el
número 1.
5. Repetir el procés per a cada un dels set inòculs i retolar les galeries amb números de
l’1 al 7, igual que els inòculs.
6. Incubar les set galeries a l’estufa de cultiu durant 24 hores a 37ºC.
7. Llençar a les escombraries les plaques de cultiu i els tubs que contenien l’inòcul per
tal d’esterilitzar-los posteriorment, abans de llençar-los.
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8. Fer la lectura de resultats observant els canvis de color de cada un dels microtubs.
En alguns casos, cal afegir-hi reactiu.
9. Utilitzar el full amb la taula de lectura de resultats (es troba a l’apartat 9.Annexos)
que permet traduir els positius i negatius de cada prova de la taula d’identificació a
un valor numèric. D’aquesta manera s’obté una xifra de 4 dígits, en el cas de l’API
10s.

Taula d’identificació

10. Consultar el programa informàtic, el llibret de resultats o el servei de consulta
telefònica dels laboratoris per saber quina espècie bacteriana es correspon amb la
xifra determinada amb la galeria.

Tècnica en fotografies:

Pas 1

Pas 2

Pas 4

Pas 3

Pas 6

Pas 7
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Pas 8

Com a excepció, en la Mostra 1 s’ha utilitzat un altre tipus de galeria, proporcionada per els
laboratoris SIGMA, per a realitzar les proves bioquímiques. La galeria s’anomena BD™ BBL™
Enterotube™ II.
La finalitat d’utilitzar aquestes galeries és arribar a conèixer l’espècie bacteriana que ha
crescut a una placa de cultiu determinada.
Material:
Bata.
Placa de cultiu amb el bacteri problema.
Galeria BD™ BBL™ Enterotube™ II.
Taula d’identificació.
Full de resultats.
Tècnica:
1. Desenroscar els dos taps i treure la guia de la galeria.
2. Tocar la colònia del bacteri problema per la punta de la guia amb forma d’ansa de
Kolle.
3. Introduir la guia dins la galeria i tornar-la a treure.
4. Tornar-la a introduir fent moviments giratoris per tots els compartiments fins arribar
al final de la galeria.
5. Amb l’altre punta de la guia, fer forats a través del paper metal·litzat que cobreix les
entrades d’aire dels compartiments que afavoreixen el creixement de bacteris
aerobis.
6. Tornar a col·locar els taps a la galeria.
7. Incubar a 35 o 37ºC entre 18 i 24h sobre una superfície plana.
8. Efectuar la lectura i interpretació dels resultats observant els canvis de color de cada
un dels compartiments. Cal utilitzar un full de lectura que permet traduir els positius
i negatius de cada prova de la taula d’identificació a un valor numèric. En aquest cas,
s’obté una xifra de 5 dígits.
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Taula d’identificació

Full de lectura

Tècnica en imatges:

Pas 2

Pas 3

Pas 5

Pas 4

Pas 8

Imatges 38, 39, 40, 41 i 42
Font: http://www.bd.com/europe/regulatory/Assets/IFU/HB/CE/ETUT/ES-IA-273176.pdf

Molta de la informació que s’ha fet servir per redactar l’apartat de Proves morfològiques i Proves bioquímiques s’ha
extret d’un dossier que em va proporcionar la professora Lluïsa Bartrina per a tècnics de laboratori d’Anàlisis
Clíniques, així com el full de resultats de les galeries API 10s, que es troba a Annexos.
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4.2. MOSTRES ESTUDIADES
Tal i com ja s’ha explicat en apartats anteriors, aquest treball es basa en l’estudi dels
bacteris presents a les hortalisses que s’utilitzen per fer amanides. L’hortalissa que s’ha
escollit ha estat l’enciam.
En total s’ha realitzat l’estudi de 23 mostres d’enciam, les quals s’han obtingut
majoritàriament de l’hort del meu avi, que es troba a Sant Pau de Segúries, un poble petit
del Ripollès.
Per una major comoditat, he plantat enciams a
uns testos que he cuidat a casa. Per tal de reduir
al màxim les possibles diferències entre els
enciams de l’hort i els enciams dels testos, he
controlat diferents variables: la terra dels testos
s’ha obtingut de l’hort, les hores de llum han
estat molt semblants i l’aigua de reg dels enciams
l’he deixada reposar durant uns dies abans de
regar-los, tal i com m’ho ha indicat el meu avi.
Enciams plantats en testos

L’hort del meu avi està situat:

Catalunya
Imatge 43
Font:
http://cinquellorensbdn.blogspot.com.es/2011/01/co
marques-de-catalunya.html

El Ripollès
Imatge 44
Font:
http://municat.gencat.cat/?page=descarregamapes
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Sant Pau de Segúries

L’hort

Els enciams
Les dues primeres imatges d’aquesta pàgina (Imatge 45 i 46) estan extretes de la pàgina web:
http://maps.google.es/maps?hl=ca&tab=wl
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A part dels enciams de plantació pròpia, s’ha treballat amb mostres d’amanides de comerços
diversos preparats en bosses i que ja estan llestes per a menjar. També s’ha treballat amb
mostres d’enciams que provenen de menjadors escolars. Els resultats del recompte de les
mostres d’enciams provinents de menjadors escolars han estat proporcionats pels laboratoris
SIGMA d’Olot. Els laboratoris SIGMA fan el control habitual de la qualitat alimentària de
menjadors públics i s’ha considerat convenient comparar els resultats d’aquesta investigació
amb els que obtenen els tècnics d’aquests laboratoris de referència. Aquesta comparació,
que es troba a l’apartat 5.2. Mostres d’amanides provinents de menjadors escolars, s’ha
realitzat un cop s’han obtingut tots els resultats de les mostres estudiades en aquest treball.
En un principi, s’ha començat la recerca del treball amb una variable independent: tractar de
manera diferent cada mostra d’enciam. A partir del 15 de juny s’han afegit dues variables
més: la comparació de diferents tipus d’enciam i la comparació entre enciams de procedència
diversa: d’un hort familiar i de bosses d’amanida llestes per consumir.
A continuació, s’explica en detall en què consisteix cada una de les tres variables
independents:

3.3.1. Variable Independent 1: TRACTAMENT DE LA MOSTRA
Del mes de març al 15 de juny, s’ha utilitzat el mètode de recompte per dilucions amb
mostres d’enciams provinents de l’hort del meu avi i dels testos. D’aquests enciams s’ha
determinat el nombre de colònies bacterianes per mil·lilitre en quatre processos de rentat
diferents, dels quals ja se n’ha parlat anteriorment.
Mostres sense rentar.
Mostres rentades amb aigua corrent de l’aixeta.
Mostres deixades en remull en aigua de l’aixeta durant 10 o 15 minuts.
Mostres deixades en remull en aigua de l’aixeta i amb unes gotes de lleixiu (5 gotes
de lleixiu/1L d’aigua) durant 10 o 15 minuts.

A partir dels resultats s’ha determinat, mitjançant la normativa que s’utilitza en els controls
microbiològics de menjars preparats, si les mostres estudiades són o no satisfactòries. A
més, a les últimes mostres, s’ha utilitzat la tècnica simplificada de recompte amb els
laminocultius

Uriline

per

comprovar

si

els

resultats

són

comparables

utilitzant

indistintivament les dues tècniques.
A partir del 15 de juny s’ha utilitzat només la tècnica de recompte amb els laminocultius
Uriline. Aquesta tècnica no s’ha realitzat per determinar si una mostra és satisfactòria o no
des del punt de vista microbiològic, sinó per comparar resultats entre mostres d’enciams de
procedència diversa i entre mostres del mateix enciam tractades de manera diferent, és a
dir, tractades amb els quatre processos descrits anteriorment. Aquest mètode ha permès
determinar quina tècnica higiènica casolana és la més adient per reduir al màxim els
microorganismes a les amanides.
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A més, durant la recerca, s’han plantejat dues noves variables independents:

3.3.2. Variable Independent 2: ENCIAMS DE PROCEDÈNCIES DIFERENTS
Aquesta variable ha sorgit després de veure que al supermercat hi ha bosses preparades
amb amanides ja rentades i llestes per a menjar. Aquesta observació ha portat a pensar que
hi pot haver la possibilitat que els enciams de bossa estiguin més nets dels que preparem i
rentem a casa. Per aquesta raó, s’ha realitzat un estudi comparatiu entre els enciams de
bossa i els enciams de plantació pròpia utilitzant el mètode de recompte simplificat dels
laminocultius Uriline.
A priori, s’ha pensat que les amanides de bossa estan més netes que les amanides amb
enciams que preparem a casa pels productes microbicides que les empreses alimentàries
puguin afegir als aliments i pels controls microbiològics i sanitaris als quals puguin estar
sotmeses aquestes empreses.

3.3.3. Variable Independent 3: TIPUS D’ENCIAM
Aquesta variable ha sorgit després de plantar enciams d’un altre tipus als testos de casa. En
aquest moment s’ha qüestionat si el fet de ser enciams diferents influeix en el recompte de
bacteris. Per aquesta raó, s’ha decidit fer un estudi comparatiu entre els enciams distints
però de plantació pròpia, utilitzant laminocultius. S’ha realitzat l’estudi amb només dos tipus
d’enciams: l’enciam francès i l’enciam escarxofet.
Anotació: Les diferents varietats d’enciams estan explicades a la part
teòrica del treball.

Enciam francès o de fulla solta

Enciam escarxofet

La hipòtesi inicial és que no hi ha diferències significatives en el recompte de bacteris entre
els dos tipus d’enciams.
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És important remarcar que tot aquest procés de recompte, tant seguint el mètode de
dilucions i sembra en placa, com fent servir els laminocultius Uriline, s’ha anat repetint
diverses vegades per a les diverses mostres d’enciam. Les rèpliques augmenten la fiabilitat
dels resultats.
En la Variable 1, les rèpliques han estat:
Enciam sense rentar.
Enciam rentat amb aigua corrent de l’aixeta.
Enciam deixat en remull en aigua de l’aixeta durant 10 o 15 minuts.
Enciam deixat en remull en aigua de l’aixeta i amb unes gotes de lleixiu durant 10 o
15 minuts.
En les Variables 2 i 3, les rèpliques s’han efectuat mitjançant la repetició successiva de
l’estudi en diferents mostres d’enciams.
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4.3. FITXA DE RECOLLIDA DE DADES
Per tal d’anotar el recompte de les colònies bacterianes, s’ha preparat una fitxa de recollida
de dades que es troba a l’apartat 9. Annexos d’aquest treball. En un principi, la fitxa ha estat
pensada per a anotar-hi només els resultats obtinguts mitjançant el mètode de recompte per
dilucions és a dir, aquells resultats de mostres tractades amb la Variable 1: Tractament de la
mostra.
A cada mostra d’enciam li correspon una fitxa de recollida de dades d’una sola pàgina. Cada
fitxa està dividida principalment en tres apartats. El primer apartat consta de tres espais per
anotar-hi el tractament de la mostra, les característiques de l’enciam i la data en la qual s’ha
realitzat l’estudi.
El segon apartat està format per una taula amb tantes files com dilucions hi hagi per a cada
espècie bacteriana. A cada fila hi ha sis espais destinats a apuntar-hi el nom del bacteri, la
dilució que s’ha realitzat, la temperatura i el temps d’incubació, el número de colònies i el
recompte d’UFC/ml. A més, al final de les files, hi ha una cel·la per a cada espècie bacteriana
que té la finalitat de mostrar el resultat del recompte per a cada espècie que s’ha obtingut
fent la mitjana ponderada dels recomptes de cada dilució del mateix bacteri. Per últim, el
tercer apartat de la fitxa consta d’un espai destinat a anotar-hi comentaris complementaris,
si es dóna el cas o la necessitat.
Per a les mostres tractades amb els dos mètodes: el mètode de recompte per dilucions i el
mètode simplificat dels laminocultius Uriline, s’ha fet necessari afegir a la fitxa de recollida de
dades un quart apartat destinat a apuntar-hi els resultats obtinguts amb els laminocultius.
A partir del 15 de juny, al realitzar la recerca només amb el mètode dels laminocultius, s’ha
vist necessari recollir els resultats de les Mostres 9-23 en una taula de resultats totalment
diferent a l’anterior. Aquesta taula té dues parts. La primera part consta de dos espais per
anotar-hi el mètode que s’ha utilitzat i la data en la qual s’ha realitzat l’estudi. I la segona
part està formada per una taula amb tantes files com mostres s’estudiïn. Cada fila té sis
espais, els quals estan destinats a anotar-hi el nom de la mostra, les seves característiques,
la temperatura i el temps d’incubació, i el recompte de mesòfils totals i d’enterobacteris.
Aquesta segona taula també es troba a l’apartat 9. Annexos.
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Aquest apartat es divideix en dues grans parts. A la primera part: 5.1. Mostres d’enciams de
plantació pròpia i mostres d’amanides preparades en bosses, s’expliquen detalladament els
resultats que s’han obtingut de l’estudi de cada una de les 23 mostres d’enciam estudiades. I
a la segona part: 5.2. Mostres d’enciams provinents de menjadors escolars, es comparen els
resultats d’aquesta investigació amb els que obtenen els tècnics dels laboratoris SIGMA de
les amanides de menjadors escolars.

5.1. MOSTRES D’ENCIAMS DE PLANTACIÓ PRÒPIA I MOSTRES
D’AMANIDES PREPARADES EN BOSSES
Aquesta part, en la qual estan explicats els resultats des de la Mostra 1 a la Mostra 23, es
divideix en cinc subapartats, els quals inclouen els resultats de les mostres que es van
realitzar en una mateixa data; per tant, s’han definit a partir de les dates que es van
realitzar els estudis de les mostres.
A l’hora de redactar la informació, per tal de fer-ho més entenedor, s’ha seguit un mateix
ordre per a cada subapartat. Primer de tot es descriu l’estudi, és a dir, s’enumeren les
mostres que s’han estudiat, així com la seva procedència, el mètode de recompte que s’ha
utilitzat i les espècies bacterianes que s’han esperat trobar. A continuació, es nombra la taula
o taules annexes, les quals són fitxes de recollida de dades i, tot seguit, es fa el comentari i
discussió de dades a partir d’un resum dels resultats obtinguts per a cada mostra. Finalment,
s’expliquen les modificacions en la tècnica que s’han acordat per a les analítiques posteriors.
Cal dir que des d’un principi s’ha acordat que durant tot el treball es farien les mitjanes
aritmètiques dels recomptes de les UFC/ml per a cada paràmetre. També cal dir que per a
les Salmonelles i les Listèries no s’ha fet el recompte de colònies, sinó que s’ha determinat
quina és l’espècie de bacteri que creix a les plaques de cultiu amb medis especials per a cada
una de les dues espècies bacterianes patògens.

5.1.1. MOSTRA 1 (14/03/12)
DESCRIPCIÓ DE L’ESTUDI
La Mostra 1 s’ha obtingut a partir d’un enciam jove de plantació pròpia que mesura uns 12
centímetres d’alçada. Al ser la primera mostra, no se li ha aplicat cap tractament, és a dir,
no s’ha rentat l’enciam, sinó que s’ha fet el recompte de colònies bacterianes d’un enciam
brut.
S’ha fet servir el mètode de recompte per dilucions (veure esquema pàgina 34) i s’han
determinat les UFC/ml de les quatre dilucions (1/10, 1/100, 1/1.000 i 1/10.000) per a
Clostridium, enterobacteris, Escherichia coli, Staphylococcus aureus i per als mesòfils totals.
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Clostridium
mesòfils totals

Enterobacteris

Escherichia coli

Staphylococcus
aureus

Sembra utilitzant el mètode de recompte per dilucions

TAULA DE RESULTATS ANNEXA (Taula 1)
RESUM DE RESULTATS, COMENTARI I DISCUSSIÓ DE DADES

RECOMPTE en UFC/ml
TRACTAMENT de la
mostra

MESÒFILS
TOTALS

ENTEROBACTERIS

Enciam sense
rentar

7300

100

Clostridium

10

ALTRES:
- Staphylococcus
aureus
- Escherichia coli

0

Si es compara el nombre de mesòfils totals de la taula resum de la Mostra 1 amb els valors
de referència, es pot observar que la Mostra 1, l’enciam sense rentar, conté menys de
10.000 UFC/ml. Com que aquesta quantitat de colònies bacterianes entra a dins dels valors
de referència acceptats higiènicament, es pot afirmar que la mostra és alimentàriament
satisfactòria. El recompte d’enterobacteris també és satisfactori, ja que se’n troba en un
nombre molt reduït comparat amb el nombre de mesòfils totals i a més, el nombre de
colònies bacterianes es troba dins els valors de referència acceptats.
A part dels resultats anteriors, a la placa de cultiu amb
medi per a Clostridium hi ha crescut una colònia d’aquesta
espècie bacteriana. No obstant, la taula amb els valors de
referència continua indicant que la mostra és satisfactòria.

Colònia de Clostridium
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A la placa de cultiu amb el medi especial per a Salmonelles hi ha crescut una colònia. S’ha
decidit fer la identificació bioquímica del possible bacteri patogen utilitzant una galeria BD™
BBL™ Enterotube™ II, proporcionada per els laboratoris SIGMA. Els resultats que s’han
obtingut han estat:

Un cop llegida la galeria, s’ha determinat que el bacteri que ha crescut a la placa podria ser
un Proteus, però com que els resultats no estan massa clars, s’ha tornat a ressembrar la
colònia bacteriana per tal de poder repetir les proves bioquímiques utilitzant una galeria
diferent.
El procés que s’ha seguit es mostra en un esquema en la pàgina següent.
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MOSTRA 1:
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Quan s’ha realitzat la ressembra, s’ha observat que hi ha colònies de dos colors diferents:
unes de color blau clar i les altres de color blau fosc. Per tant, s’ha fet la ressembra i la
identificació bacteriana de cada una de les dues colònies diferents que se’ls ha donat de
nom: Bacteri 1 i Bacteri 2.

PROVES BIOQUÍMIQUES:
S’han efectuat dues proves bioquímiques tant per al bacteri 1 com per el bacteri 2. La
primera prova bioquímica és el color de les colònies bacterianes i del medi McConkey que,
com que és un medi diferencial i selectiu per enterobacteris, dóna molta informació. Com
s’ha explicat a l’apartat 3.2. Medis de cultiu d’aquest treball, el medi McConkey és selectiu
per enterobacteris i per tant, tots els bacteris que creixen en aquest medi són
necessàriament d’aquesta espècie bacteriana. A més, el medi McConkey és diferencial
perquè conté lactosa i un indicador de pH que és el vermell neutre.

BACTERI 1:

BACTERI 2:

El vermell neutre a pH àcid té un color

El vermell neutre a pH neutre té un color

rosat o lilós. Aquest color ens indica

marró. Aquest color ens indica que el pH

que el pH del medi baixa perquè el

del medi no baixa perquè el bacteri no és

bacteri produeix àcid làctic, ja que és

un fermentador de la lactosa, ja que no

un fermentador de la lactosa. Per

produeix àcid làctic. Per tant, el bacteri 2

tant, el bacteri 1 és un Enterobacteri

és un Enterobacteri no coliform, és a dir,

coliform, ja que fermenta la lactosa.

no fermenta la lactosa.

La segona prova bioquímica que s’ha efectuat ha estat la galeria multiprova api 10s. El
fonament d’aquesta prova està explicat a l’apartat 4.1.2.3.1. Galeries multiprova d’aquest
treball. Després de fer la lectura de la galeria observant els canvis de color de cada un dels
microtubs, s’ha omplert la taula d’identificació que ens ha permès obtenir un número.
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Les galeries i les taules d’identificació dels Bacteris 1 i 2 han estat les següents:
BACTERI 1:

El número de quatre xifres que s’ha obtingut per al bacteri 1 ha estat el 3414. Consultant el
llibret de resultats, s’ha determinat que el bacteri 1 és un Citrobacter freundi amb un 92,8%
de probabilitat.

BACTERI 2:

El número que s’ha obtingut per al bacteri 2 ha estat 6414, que correspon a un Citrobacter
freundi amb un 91,7% de probabilitat o a una Salmonella amb un 8,1% de probabilitat.
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PROVES MORFOLÒGIQUES:
-

Morfologia macroscòpica:

Les colònies que formen el bacteris 1 i 2 tenen les següents característiques:

BACTERI 1

BACTERI 2

FORMA

ELEVACIÓ

CONTORN

SUPERFÍCIE

COLOR

BACTERI 1

Puntiforme

Convexa

Sencer

Llisa i mate

Lila

BACTERI 2

Puntiforme

Convexa

Sencer

Llisa i mate

Marró

-

Morfologia microscòpica:

Després d’efectuar l’extensió i la tinció de Gram, s’ha determinat, mitjançant un microscopi
òptic, la morfologia microscòpica de cada un dels dos bacteris.

Imatges realitzades amb un microscopi òptic a 1000X.

El bacteri 1 és un bacil Gram -.

El bacteri 2 és un coccobacil Gram -.
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Com a resultat final, podem afirmar que:
El bacteri 1 és un enterobacteri coliform, bacil Gram - que presenta unes colònies
puntiformes de color lila que tenen el contorn sencer, una elevació convexa i
presenten una superfície llisa i mate. Aquest bacteri és un Citrobacter freundi.
El bacteri 2 és un enterobacteri no coliform, coccobacil Gram - que presenta unes
colònies puntiformes de color marró que tenen el contorn sencer, una elevació
convexa i presenten una superfície llisa i mate. Aquest bacteri és un Citrobacter
freundi.

Cal comentar que el dia 17 de maig s’han repetit les ressembres del bacteri 1 i 2 de la
Mostra 1 per tal de fer les proves bioquímiques amb colònies recents.
La Mostra 1 ha estat la primera de totes i, per tant, ha servit de prova per demostrar que el
mètode de recompte per dilucions és útil per a realitzar bona part de l’experimentació del
treball. Com que només s’ha volgut comprovar l’eficàcia d’aquest mètode no s’ha plantejat
una hipòtesi inicial per a aquesta mostra.

MODIFICACIONS ACORDADES
A partir dels resultats obtinguts s’ha acordat posar en pràctica la Variable 1: Tractament de
la mostra. Les mostres posteriors a la Mostra 1, és a dir, la Mostra 2, 3 i 4 han estat
tractades segons els processos de rentat:
Mostra deixada en remull en aigua de l’aixeta i amb unes gotes de lleixiu durant 15
minuts (Mostra 2).
Mostra deixada en remull en aigua de l’aixeta durant 15 minuts (Mostra 3).
Mostra sense rentar (Mostra 4).
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5.1.2. MOSTRES 2, 3 i 4 (02/05/12)
DESCRIPCIÓ DE L’ESTUDI
El dia 2 de maig s’ha iniciat l’estudi de tres mostres d’enciam: la Mostra 2, la Mostra 3 i la
Mostra 4. Les tres mostres s’han obtingut a partir de tres enciams joves de plantació pròpia i
que mesuren uns 12 centímetres d’alçada. A més, per a totes tres s’ha fet servir el mètode
de recompte per dilucions (veure esquema pàgina 34) i s’han determinat les UFC/ml de
Clostridium, enterobacteris, Escherichia coli i de mesòfils totals.
Els tractaments que s’han aplicat a les mostres s’han estat els següents:
-

La Mostra 2 s’ha deixat en remull amb aigua de l’aixeta i amb unes gotes de lleixiu
durant 15 minuts. D’aquesta mostra s’han realitzat tres dilucions per a cada espècie
bacteriana estudiada: la dilució 1/10, 1/100 i 1/1.000.

-

La Mostra 3 s’ha deixat en remull amb aigua de l’aixeta durant 15 minuts. D’aquesta
mostra s’han realitzat tres dilucions per a cada espècie bacteriana estudiada: la
dilució 1/10, 1/100 i 1/1.000.

-

La Mostra 4 no ha estat tractada de cap manera. Per a aquesta mostra s’han realitzat
quatre dilucions per a cada espècie bacteriana estudiada: la dilució 1/10, 1/100,
1/1.000 i 1/10.000. S’han fet més dilucions per aquesta mostra perquè, al tractar-se
d’una mostra bruta, s’ha suposat que hi ha molts més bacteris i per tant, el fet de
tenir més dilucions facilita el recompte.

TRES TAULES DE RESULTATS ANNEXES (Taula 2, Taula 3 i Taula 4)
RESUM DE RESULTATS, COMENTARI I DISCUSSIÓ DE DADES

RECOMPTE en UFC/ml
ALTRES:
- Clostridium
- Staphylococcus
aureus
- Escherichia coli

TRACTAMENT de la mostra

MESÒFILS
TOTALS

ENTEROBACTERIS

Mostra 2: Enciam en
remull + lleixiu

52.050

1.635

0

Mostra 3: Enciam en
remull

70.600

82.550

0

Mostra 4: Enciam sense
rentar

70.600

735

0

La taula resum dels resultats obtinguts de l’estudi de les mostres d’enciam mostra uns valors
que poden semblar sorprenents i, en certa manera, inesperats.
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Les hipòtesis prèvies són les següents:
1. La mostra sense rentar donarà els recomptes més elevats.
2. La mostra posada en remull donarà un recompte inferior perquè s’haurà rentat la
mostra.
3. Els recomptes més baixos s’obtindran en la mostra submergida en aigua i lleixiu.
4. S’espera trobar bacteris Mesòfils totals i també enterobacteris.
5. No s’espera trobar ni Escherichia coli, ni Clostridium, ni Staphylococcus aureus.

Els resultats ens confirmen les hipòtesis 4 i 5; és a dir, les mostres d’enciam estudiades
presenten Mesòfils totals i enterobacteris. Les tres primeres hipòtesis no s’han pogut
confirmar. Com a conseqüència, s’ha fet la següent valoració:
-

El recompte de Mesòfils totals dóna el mateix valor en la mostra sense rentar i en la
mostra posada en remull. Per tant, el remullat no redueix la presència de bacteris.

-

El recompte de Mesòfils dóna un valor inferior en la mostra remullada en lleixiu. És a
dir, es comprova que el lleixiu té efectes bactericides parcials.

-

Els resultats més sorprenents s’han obtingut en el recompte d’enterobacteris:
o

La mostra posada en remull té cent vegades més enterobacteris que la
mostra sense rentar.
S’ha suposat que l’aigua ha diluït nutrients que porta la terra de l’enciam
brut i ha creat un medi que ha afavorit la reproducció bacteriana. També s’ha
plantejat la possibilitat de fer errors de tècnica provocats pel fet que la
mostra posada en remull conté més terra que la no rentada. En tot cas,
sembla evident que el remullat no millora la qualitat microbiològica, sinó que
té just l’efecte contrari, ja que s’aporta aigua que millora les condicions de
cultiu dels bacteris.

o

La mostra remullada en lleixiu dóna un recompte d’enterobacteris inferior al
de la mostra remullada amb aigua, però lleugerament superior a la mostra
no rentada.
Sembla que el lleixiu té efectes bactericides sobre els enterobacteris, però
només parcials. S’ha plantejat la possibilitat que la presència d’aigua ha
afavorit la reproducció bacteriana, malgrat la presència de lleixiu.

També és sorprenent el fet que totes les mostres han estat satisfactòries menys una. Els
enterobacteris de la Mostra 3, és a dir, de l’enciam deixat en remull, donen un recompte més
alt que els valors de referència. Pels enterobacteris, uns valors de recompte més alts que 104
indiquen que la mostra d’aliment no és satisfactòria. Com que la Mostra 3 té un recompte
d’unes 80.000 UFC/ml, podem afirmar que deixar l’enciam en remull és una mala tècnica de
rentat.
68

Mengem bacteris?

Per tal de sintetitzar el màxim els resultats obtinguts, s’ha fet un breu resum:
L’enciam presenta un nombre elevat de bacteris Mesòfils totals. La presència
d’enterobacteris és significativa, però es descarta la presència de Escherichia coli,
Staphylococcus aureus i Clostridium.
El remull no redueix la presència de Mesòfils, que només disminueix parcialment si
s’afegeix lleixiu a l’aigua.
De manera sorprenent i inesperada, s’observa que el remullat incrementa el
recompte d’enterobacteris. El remullat amb lleixiu també provoca un cert increment,
però molt menor. Potser no s’han controlat bé totes les variables independents.
Totes les mostres són satisfactòries menys una: la Mostra 3. Deixar l’enciam en
remull no és una bona tècnica per rentar les hortalisses, ja que incrementa el
nombre d’enterobacteris.

De les possibles Salmonelles i Listèries de les Mostres 2, 3 i 4, s’ha seguit el mateix
procediment que la Mostra 1; és a dir, s’ha fet un cultiu pur per tal de poder realitzar, més
tard, les proves bioquímiques d’identificació bacteriana. El nom que s’ha donat a les colònies
bacterianes de les tres mostres han estat:
Bacteri 3 de la placa de cultiu 3 per a les colònies bacterianes blau clares de la
Mostra 3.
Bacteri 4 de la placa de cultiu 4 per a les colònies bacterianes liles de la Mostra 3.
Bacteri 5 de la placa de cultiu 5 per a les colònies bacterianes blau fosques de la
Mostra 3.
Bacteri 6 de la placa 6 per a les colònies bacterianes de la Mostra 2.
Bacteri 7 de la placa 7 per a les colònies bacterianes de la Mostra 4.

El dia 15 de maig s’han sembrat els cultius purs de les plaques mare amb possible
Salmonella de les mostres 2, 3 i 4, i s’han posar a l’estufa de cultiu. A causa de les altes
temperatures de l’estufa, han crescut poques colònies bacterianes. Fins i tot, sembla que
l’agar del medi McConkey s’ha fet malbé. Per aquesta raó, el dia 17 de maig s’ha realitzat
una rèplica de cultius purs de les plaques mare amb possible Salmonella de les Mostres 2, 3 i
4.
El procés que s’ha seguit es troba a la pàgina següent.
Un cop s’han obtingut correctament els cultius purs de cada espècie bacteriana de les
Mostres 2, 3 i 4, s’ha pogut identificar cada bacteri mitjançant proves bioquímiques i proves
morfològiques.
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MOSTRES 2, 3 I 4
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PROVES BIOQUÍMIQUES:
Igual que la Mostra 1, les sembres de cultius purs dels Bacteris 3, 4, 5, 6 i 7 s’han fet a
plaques de cultiu amb medi McConkey. La taula que hi ha a continuació ens indica que tots
els bacteris són enterobacteris perquè han crescut en el medi McConkey. A més, el color
marró de les colònies bacterianes dels Bacteris 3, 4, 5, 6 i 7 ens indica que el pH dels medis
és neutre i que per tant, els bacteris no són coliforms, doncs no fermenten la lactosa.
BACTERI

FOTO

ENTEROBACTERI

COLOR

COLIFORM

Bacteri 3

Sí

Marró

No

Bacteri 4

Sí

Marró

No

Bacteri 5

Sí

Marró

No

Bacteri 6

Sí

Marró

No

Bacteri 7

Sí

Marró

No

Aquests bacteris també se’ls ha identificat bioquímicament mitjançant les galeries multiprova
api 10s. Els resultats d’aquestes proves es troben a continuació.
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BACTERI

BACTERI 3

BACTERI 4

TAULA
D'IDENTIFICACIÓ

GALERIA

TAULA
D'IDENTIFICACIÓ

GALERIA

PROVA BIOQUÍMICA

7605

7605

NÚMERO

Citrobacter diversus amb un
95,2% de probabilitat.

Citrobacter diversus amb un
95,2% de probabilitat.

ESPÈCIE BACTERIANA

BACTERI 5

BACTERI 6

TAULA
D'IDENTIFICACIÓ

GALERIA

TAULA
D'IDENTIFICACIÓ

GALERIA

7045

7605

Ent. agglomerans amb un
99,3% de probabilitat.

Citrobacter diversus amb un
92,5% de probabilitat.

BACTERI 7

TAULA
D'IDENTIFICACIÓ

GALERIA

7605

Citrobacter diversus amb un
92,5% de probabilitat.
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PROVES MORFOLÒGIQUES:
-

Morfologia macroscòpica:

Les colònies que formen el Bacteris 3, 4, 5, 6 i 7 tenen les següents característiques:

Bacteri 3

Bacteri 4

Bacteri 6

Bacteri 5

Bacteri 7

FORMA

ELEVACIÓ

CONTORN

SUPERFÍCIE

COLOR

BACTERI 3

Puntiforme

Convexa

Sencer

Llisa i mate

Marró

BACTERI 4

Puntiforme

Convexa

Sencer

Llisa i mate

Marró

BACTERI 5

Puntiforme

Convexa

Sencer

Llisa i mate

Marró

BACTERI 6

Puntiforme

Convexa

Sencer

Llisa i mate

Marró

BACTERI 7

Puntiforme

Convexa

Sencer

Llisa i mate

Marró

-

Morfologia microscòpica:

Després d’efectuar l’extensió i la tinció de Gram, s’ha determinat, mitjançant un microscopi
òptic, la morfologia microscòpica de cada un dels cinc bacteris.
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BACTERI

FOTO

MORFOLOGIA

BACTERI 3

Bacil Gram -

BACTERI 4

Coccobacil Gram -

BACTERI 5

Bacil Gram -

BACTERI 6

Coccobacil Gram -

BACTERI 7

Bacil Gram -
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Com a resultat final, es pot dir que:
El bacteri 3 és un enterobacteri no coliform, bacil Gram - que presenta unes colònies
puntiformes de color marró que tenen el contorn sencer, una elevació convexa i
presenten una superfície llisa i mate. Aquest bacteri és un Citrobacter diversus.
El bacteri 4 és un enterobacteri no coliform, coccobacil Gram - que presenta unes
colònies puntiformes de color marró que tenen el contorn sencer, una elevació
convexa i presenten una superfície llisa i mate. Aquest bacteri és un Citrobacter
diversus.
El bacteri 5 és un enterobacteri no coliform, bacil Gram - que presenta unes colònies
puntiformes de color marró que tenen el contorn sencer, una elevació convexa i
presenten una superfície llisa i mate. Aquest bacteri és un Citrobacter diversus.
El bacteri 6 és un enterobacteri no coliform, coccobacil Gram - que presenta unes
colònies puntiformes de color marró que tenen el contorn sencer, una elevació
convexa i presenten una superfície llisa i mate. Aquest bacteri és un Ent.
agglomerans.
El bacteri 7 és un enterobacteri no coliform, bacil Gram - que presenta unes colònies
puntiformes de color marró que tenen el contorn sencer, una elevació convexa i
presenten una superfície llisa i mate. Aquest bacteri és un Citrobacter diversus.

MODIFICACIONS ACORDADES
A partir de la discussió de dades dels resultats de les Mostres 2, 3 i 4, s’han fet les següents
modificacions en la tècnica de les posteriors analítiques:
S’ha afegit una mostra d’enciam rentat amb aigua corrent, sota l’aixeta.
S’ha canviat la concentració de lleixiu per esbrinar si augmentant la dosis de lleixiu
augmenta també l’efecte bactericida.
Només s’han determinat les UFC/ml d’enterobacteris i mesòfils totals.
Per tal de fer la segona modificació sense errors, s’ha demanat informació als laboratoris
SIGMA que ens han proporcionat la taula que hi ha a continuació.
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Imatge 47
Font: Manual de control analítico proporcionat per els laboratoris SIGMA d’Olot.

Aquesta taula ens mostra les concentracions de lleixiu comercial que cal afegir en un volum
determinat

d’aigua

perquè

les

fruites,

verdures

i

hortalisses

estiguin

netes

microbiològicament parlant.
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5.1.3. MOSTRES 5, 6, 7 i 8 (22/05/12)
DESCRIPCIÓ DE L’ESTUDI
El dia 22 de maig s’ha posat en pràctica els acords presos al final de l’estudi de les Mostres
2, 3 i 4, de manera que s’ha realitzat un nou estudi tractant les mostres de quatre formes de
rentat diferents:
Mostra 5: Mostra d’un enciam rentat amb aigua corrent de l’aixeta.
Mostra 6: Mostra d’un enciam deixat en remull en aigua de l’aixeta durant 10 minuts.
Mostra 7: Mostra d’un enciam deixat en remull en aigua de l’aixeta i amb 5 gotes de
lleixiu/1L d’aigua durant 10 minuts.
Mostra 8: Mostra d’un enciam sense rentar.
Totes i cada una de les mostres s’han obtingut a partir de 25 grams del mateix enciam.
Aquest enciam és un enciam adult, de plantació pròpia i mesura uns 25 centímetres d’alçada.
Per tal que les mostres siguin el més iguals possibles, s’han seleccionat les fulles de l’enciam
més semblants entre si per als 25 grams de cada mostra.

MOSTRES 5, 6, 7 I 8
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Tal com s’indica a l’esquema anterior, l’estudi de les mostres 5, 6, 7 i 8 es basa en el
recompte de colònies bacterianes d’enterobacteris i de mesòfils totals utilitzant els dos
mètodes de recompte descrits anteriorment a l’apartat 4.1.1. Recompte: el mètode de
recompte per dilucions i el mètode de recompte simplificat utilitzant laminocultius Uriline.
Si es comparen els resultats del recompte fet amb el mètode de recompte per dilucions amb
els resultats del recompte fet amb el mètode simplificat amb els laminocultius Uriline, es
poden donar tres possibilitats o suposicions:
1. Resultats similars amb els dos mètodes. Aquesta seria la situació ideal i permetria fer
l’estudi de moltes mostres, aplicant variables diverses amb resultats comparables
amb les dades de referència de la normativa alimentària, explicada a l’apartat
4.1.1.4. Valors de referència.
2. Resultats amb recomptes més baixos en el mètode simplificat. Aquesta situació
portaria a descartar el mètode de recompte simplificat amb Uriline perquè donaria
recomptes falsament inferiors als reals i seria molt poc fiable.
3. Resultats amb recomptes més alts en el mètode de laminocultius. Aquest fet
indicaria una major capacitat de captació dels bacteris de medi i de formació de
colònies en l’Uriline. Si la situació és aquesta, no es podria utilitzar el recompte
simplificat per establir si una mostra és o no satisfactòria, però sí que seria útil per
esbrinar quin és el tractament de rentat més adequat per una mostra alimentària si
volem millorar la seva qualitat microbiològica.
QUATRE TAULES DE RESULTATS ANNEXES (Taula 5,Taula 6,Taula 7 i Taula 8)
RESUM DE RESULTATS, COMENTARI I DISCUSSIÓ DE DADES

RECOMPTE en UFC/ml
MOSTRA

MESÒFILS TOTALS

ENTEROBACTERIS

Dilucions

Laminocultius

Dilucions

Laminocultius

Mostra 5

6.555 UFC/ml

105 UFC/ml

3.405 UFC/ml

104-105 UFC/ml

Mostra 6

6.635 UFC/ml

105 UFC/ml

8.400 UFC/ml

104-105 UFC/ml

Mostra 7

1.550 UFC/ml

104 UFC/ml

4.880 UFC/ml

103-104 UFC/ml

Mostra 8

150.710 UFC/ml

>106 UFC/ml

170.000 UFC/ml

105 UFC/ml

Les hipòtesis prèvies són les següents:
1. La mostra d’enciam que no s’hagi rentat serà la que presentarà el recompte més
elevat de bacteris.
2. El fet de rentar l’enciam amb aigua corrent de l’aixeta redueix el nombre de bacteris.
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3. La mostra d’enciam posada en remull donarà uns recomptes més baixos que la
mostra d’enciam sense rentar, però a la vegada, donarà uns recomptes més elevats
que la mostra d’enciam rentada amb aigua corrent de l’aixeta.
4. La mostra d’enciam que s’hagi tractat amb lleixiu serà la que presentarà un
recompte de bacteris més baix.
5. En totes i cada una de les mostres, el recompte d’enterobacteris serà més baix que
el recompte de mesòfils totals.
6. Els resultats dels recomptes de colònies bacterianes dels dos mètodes de recompte:
el mètode de recompte per dilucions i el mètode de recompte amb laminocultius,
seran molt semblants.
Els resultats confirmen les hipòtesis 1, 2 i 3. Les tres últimes hipòtesis, és a dir, les hipòtesis
4, 5 i 6 no s’han pogut confirmar, i per tant, s’han valorat de la següent manera:
-

Hipòtesi 4: En el recompte d’enterobacteris, mitjançant el mètode per dilucions, es
pot comprovar que la Mostra 5 (la mostra d’enciam rentada amb aigua corrent de
l’aixeta) dóna uns valors més baixos que la Mostra 7 (la mostra d’enciam tractada
amb lleixiu). Aquest fet indica que el lleixiu no redueix la presència d’enterobacteris.
En canvi, tal i com s’ha comprovat en mostres anteriors, el lleixiu redueix la
presència d’aquest gènere bacterià. Per tant, calen rèpliques.

-

Hipòtesi 5: El recompte d’enterobacteris de les mostres 6, 7 i 8 mitjançant el mètode
de recompte per dilucions surt més elevat que el recompte de mesòfils totals.
No es considera els resultats des del punt de vista estrictament matemàtic o
numèric, sinó valorant l’orde de magnitud. És a dir, es valora com a equivalents
recomptes de l’ordre de:
-

5.000 a 9.000 UFC/ml per la mostra 6.

-

1.000 a 5.000 UFC/ml per la mostra 7.

-

150.000 a 170.000 UFC/ml per la mostra 8.

Amb aquest punt de vista, es pot considerar que el recompte de mesòfils totals i el
d’enterobacteris són similars. Per tant, es pot afirmar que tots els mesòfils presents a
les mostres 6, 7 i 8 corresponen a enterobacteris.
En aquest cas també cal realitzar rèpliques ja que les mostres anteriors a les mostres
6, 7 i 8 donen uns resultats contradictoris a aquests: el lleixiu redueix la presència
d’enterobacteris.

En aquest punt es pot pensar que els resultats que s’han obtingut de les mostres 5, 6, 7 i 8,
mitjançant el mètode de recompte per dilucions, no són satisfactoris i que en calen rèpliques,
doncs els resultats d’aquestes mateixes mostres mitjançant el mètode de recompte amb
laminocultius sí que són satisfactoris. Per tant, s’ha decidit que l’estudi de les mostres
posteriors servirà com a rèplica de les mostres 5, 6, 7 i 8.
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Un cop aclarides dues de les tres hipòtesis no comprovades, es procedeix a comparar els dos
mètodes de recompte que s’han utilitzat per tal d’explicar la última hipòtesi no verificada: la
Hipòtesi 6. Es comença per analitzar el recompte de colònies bacterianes mitjançant el
mètode per dilucions:
Tot i que el recompte de les mostres pot semblar molt elevat, si es compara amb els valors
de referència de qualitat microbiològica, es pot comprovar que corresponen a una qualificació
satisfactòria. Cal tenir en compte que els bacteris són microorganismes presents en el nostre
entorn i de manera molt abundant. De tota manera, el recompte d’enterobacteris de la
Mostra 8 permet classificar-la com a no satisfactòria perquè és superior a 10.000 UFC/ml.
Pel que fa al mètode amb laminocultius, el recompte de mesòfils totals indica uns valors en
el límit de la consideració de satisfactori. Però si es té en compte el recompte
d’enterobacteris, el valor és superior al llindar i permet classificar la mostra com a no
satisfactòria.
Es pot saber més coses sobre els bacteris que han crescut als laminocultius si s’observa els
colors dels medis:
MOSTRA

MEDI

FOTOGRAFIA

COLOR

BACTERI

CLED

Groc

Fermentadors de la
lactosa.

McConkey

Vermell

No coliforms.

CLED

Verd

No fermentadors de
la lactosa.

McConkey

Vermell

No coliforms.

CLED

Groc i verd

Fermentadors i no
fermentadors de la
lactosa.

McConkey

Vermell

No coliforms.

CLED

Groc

Fermentadors de la
lactosa.

McConkey

Vermell

No coliforms.

Mostra 5

Mostra 6

Mostra 7

Mostra 8
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Si es comparen els dos mètodes, el recompte de la mateixa mostra utilitzant el mètode
simplificat dels laminocultius Uriline dóna uns valors d’un ordre de deu vegades superior als
resultats obtinguts amb el mètode de recompte per dilucions. Per exemple: per la Mostra 6,
s’obtenen uns resultats de 100.000 UFC/ml amb l’Uriline, mentre que per recompte per
dilucions, els resultats són d’entre 5.000 i 9.000 UFC/ml.
Per tant, queda demostrada la validesa de la tercera suposició, fet que indica que els
laminocultius no serveixen per determinar si una mostra és o no satisfactòria, sinó per
determinar quin és el tractament de rentat més adequat per una mostra si volem millorar la
seva qualitat microbiològica.

Per tal de concloure i sintetitzar els resultats, es resumeixen els resultats obtinguts de les
Mostres 5, 6, 7 i 8:
-

Tant el rentat, com el remullat com el remullat amb lleixiu redueixen la presència de
bacteris, però continua havent-hi enterobacteris.

-

El recompte de la mostra d’enciam deixat en remull és similar a la mostra d’enciam
rentat. Aquesta afirmació la podem fer tant amb els resultats obtinguts amb el
recompte per dilucions com amb els resultats del recompte simplificat amb Uriline.

-

Els laminocultius donen recomptes d’un ordre de deu vegades més elevats que els
que s’obtenen utilitzant el mètode de recompte per dilucions.

MODIFICACIONS ACORDADES
Per els resultats obtinguts, a partir del 15 de juny, s’ha decidit fer tots els recomptes
simplificats amb laminocultius:
No s’han tingut en compte els resultats del recompte per qualificar la mostra de
satisfactòria o no satisfactòria.
Els laminocultius són de gran utilitat per esbrinar quins són els mètodes de rentat
més eficaços de millora de la qualitat microbiològica dels aliments utilitzats per fer
amanides.
També s’ha acordat posar en pràctica la Variable 2: Enciams de procedències diferents, i la
Variable 3: Tipus d’enciam. És a dir, s’ha fet l’estudi microbiològic de dos tipus d’enciams de
plantació pròpia i d’amanides de supermercat preparades en bosses. A més, com ja s’ha
esmentat, s’ha decidit que l’estudi de les mostres posteriors serveix com a rèplica de les
mostres 5, 6, 7 i 8.

83

Mengem bacteris?

5.1.4. MOSTRES 9-17 (20/06/12)
DESCRIPCIÓ DE L’ESTUDI

El dia 20 de juny s’ha iniciat l’estudi de nou mostres: les Mostres 9-17, que provenen
d’enciams diferents:
-

Les Mostres 9, 10, 11 i 12 s’han obtingut a partir de 25 grams d’enciam del tipus
francès. Aquests enciams són joves, de plantació pròpia i mesuren uns 10
centímetres d’alçada.

-

Les Mostres 13, 14, 15 i 16 s’han obtingut a partir de 25 grams d’enciam del tipus
escarxofet. Aquests enciams són joves, de plantació pròpia i mesuren uns 15
centímetres d’alçada.

-

La Mostra 17 s’ha obtingut a partir de 25 grams d’enciam d’una bossa d’amanida de
la marca Bonpreu del supermercat Esclat. Aquesta amanida està feta només
d’enciam iceberg tallat en trossos i preparat per a menjar.

Tal i com s’ha acordat, l’estudi d’aquestes nou mostres s’ha realitzat mitjançant el mètode de
recompte simplificat amb laminocultius Uriline i s’han determinat les UFC/ml d’enterobacteris
i mesòfils totals.
Els tractaments que se’ls ha aplicat a cada mostra han estat els següents:
Mostres 9 i 13: Mostres d’enciams rentats amb aigua corrent de l’aixeta.
Mostra 10 i 14: Mostres d’enciams sense rentar.
Mostra 11 i 15: Mostres d’enciams deixats en remull en aigua de l’aixeta durant 10
minuts.
Mostra 12 i 16: Mostres d’enciams deixats en remull en aigua de l’aixeta i amb 5
gotes de lleixiu/1L d’aigua durant 10 minuts.
Mostra 17: Mostra d’enciam sense tractar.
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El següent esquema mostra l’estudi de les Mostres 9-17:
MOSTRES 9-17

TAULA DE RESULTATS ANNEXA (Taula 9)
RESUM DE RESULTATS, COMENTARI I DISCUSSIÓ DE DADES

MOSTRA

RECOMPTE
Mesòfils totals

Enterobacteris

10 UFC/ml

103-104 UFC/ml

Mostra 10- Enciam 1: no rentat.

105-106 UFC/ml

105 UFC/ml

Mostra 11- Enciam 1: en remull (10 min).

104-105 UFC/ml

103-104 UFC/ml

Mostra 12- Enciam 1: en lleixiu (10 min).

103-104 UFC/ml

103 UFC/ml

Mostra 13- Enciam 2: rentat.

104-105 UFC/ml

104 UFC/ml

Mostra 14- Enciam 2: no rentat.

106 UFC/ml

105-106 UFC/ml

Mostra 15- Enciam 2: en remull (10 min).

105 UFC/ml

104 UFC/ml

Mostra 16- Enciam 2: en lleixiu (10 min).

104 UFC/ml

103 UFC/ml

106-107 UFC/ml

106-107 UFC/ml

Mostra 9- Enciam 1: rentat.

Mostra 17- Enciam de bossa.

4
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Les hipòtesis prèvies a l’estudi d’aquestes mostres són:
1. L’enciam 1 i l’enciam 2 tindran els mateixos recomptes de mesòfils totals i
d’enterobacteris.
2. L’enciam de bossa tindrà recomptes de colònies bacterianes més baixos que els
enciams 1 i 2 pels productes microbicides que hagin pogut afegir les empreses
alimentàries.
3. Les mostres d’enciams presentaran els recomptes següents (de més elevats a
menys):
-

Mostres 10 i 14: enciams no rentats.

-

Mostres 11 i 15: enciam en remull.

-

Mostres 9 i 13: enciams rentats.

-

Mostres 12 i 16: enciams en lleixiu.

-

Mostra 17: enciam de bossa.

4. A les mostres 9-16 hi haurà un nombre significatiu d’enterobacteris en els recomptes
del medi McConkey. En canvi, a la Mostra 17 (enciam de bossa) el recompte
d’enterobacteris no serà significatiu, és a dir, hi haurà un recompte d’enterobacteris
baix en comparació amb el recompte de mesòfils totals.

De les quatre hipòtesis prèvies, no se n’ha pogut confirmar cap al cent per cent. Analitzemles a fons:
-

Hipòtesi 1: L’enciam 2, és a dir, l’enciam del tipus escarxofet presenta recomptes
més elevats que l’enciam 1, l’enciam del tipus francès. Aquest fet el podem observar
en cada un dels quatre tractaments que s’han aplicat a les mostres 9-16. Per
exemple, mentre que la Mostra 9 presenta un recompte de mesòfils totals de 10.000
UFC/ml, la Mostra 13, que ha rebut el mateix tractament que la Mostra 9, presenta
un recompte d’entre 10.000 i 100.000 UFC/ml.

-

Hipòtesi 2: L’enciam de bossa presenta els recomptes més elevats de tots. Des d’un
bon

principi

s’ha

suposat

que

les

amanides

de

bossa

estan

més

netes

microbiològicament que les que preparem a casa pels productes amb els que puguin
haver estat tractades. La Mostra 17 d’aquest estudi ens ha demostrat que no és així.
Per tant, en el proper estudi s’analitzaran mostres d’amanides de supermercat
preparades en bosses.

-

Hipòtesi 3: L’ordre dels recomptes d’aquesta hipòtesi és el correcte excepte per la
Mostra 17, que és la mostra que presenta els recomptes més elevats. Per tant,
l’ordre dels recomptes de les mostres 9-17 són (de més elevats a menys):
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-

-

Mostra 17: enciam de bossa.

-

Mostres 10 i 14: enciams no rentats.

-

Mostres 11 i 15: enciam en remull.

-

Mostres 9 i 13: enciams rentats.

-

Mostres 12 i 16: enciams en lleixiu.

Hipòtesi 4: El recompte d’enterobacteris de les mostres 9-16 és significatiu, tal com
esperàvem. Per tant, la majoria de mesòfils presents als enciams 1 i 2 són
enterobacteris, doncs no hi ha gaire diferència entre el recompte de mesòfils totals i
el recompte d’enterobacteris d’una mateixa mostra.
El recompte d’enterobacteris de la Mostra 17 és el mateix que el recompte de
mesòfils totals d’aquesta mateixa mostra. Per tant, podem dir que tots els bacteris
del la Mostra 17, és a dir, tots els bacteris presents a l’enciam de bossa són
enterobacteris.

En conclusió:
L’enciam francès és més net microbiològicament parlant que l’enciam escarxofet.
Les amanides d’enciam de supermercat preparades en bosses tenen recomptes molt
elevats de bacteris, els quals tots són enterobacteris.

Podem conèixer millor els bacteris que han crescut als laminocultius de les Mostres 9-17 si
ens fixem en el color del seu medi. La taula amb la informació de cada un dels bacteris i la
fotografia pertinent es troba a la pàgina següent (pàgines 88 i 89).

MODIFICACIONS ACORDADES
A partir dels resultats obtinguts s’ha acordat que l’últim estudi es farà sobre mostres
obtingudes a partir de tres amanides diferents preparades en bosses i que provenen d’un
supermercat.
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Francès

ENCIAM

Mostra 12

Mostra 11

Mostra 10

Mostra 9

MOSTRA

Vermell

Verd

CLED

McConkey

Vermell

Verd

Vermell

McConkey

CLED

McConkey

Verd

CLED

Verd

COLOR

Vermell

FOTOGRAFIA

McConkey

CLED

MEDI

No coliforms.

No fermentadors de la lactosa.

No coliforms.

No fermentadors de la lactosa.

No coliforms.

No fermentadors de la lactosa.

No coliforms.

No fermentadors de la lactosa.

BACTERI

Bossa

Escarxofet

Mostra 17

Mostra 16

Mostra 15

Mostra 14

Mostra 13

Vermell

Verd clar / Groc

CLED

McConkey

Vermell

Verd

CLED

McConkey

Vermell

Verd

McConkey

CLED

Vermell

Verd clar

CLED

McConkey

Vermell

Verd

McConkey

CLED

No coliforms.

Semifermentadors de la
lactosa.

No coliforms.

No fermentadors de la lactosa.

No coliforms.

No fermentadors de la lactosa.

No coliforms.

Semifermentadors de la
lactosa.

No coliforms.

No fermentadors de la lactosa.
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5.1.5. MOSTRES 18-23 (27/06/12)
DESCRIPCIÓ DE L’ESTUDI
El dia 27 de juny s’ha iniciat l’estudi de sis mostres: les Mostres 18-23, que provenen de tres
amanides diferents preparades en bosses. Les bosses són:

BOSSA 1
MARCA

Dimmidisi

AMANIDA

Quatre estacions
- Enciam iceberg
- Col llombarda
- Pastanaga

INGREDIENTS
DATA DE CADUCITAT

01/07/12

LOT

L: 173 0401

Imatge 48
Font: http://www.dimmidisi.es

BOSSA 2
MARCA

Mioorto

AMANIDA

Amanida mixta
-

INGREDIENTS

Xicoira
Escarola
Endívia
Radicchio

DATA DE CADUCITAT

03/07/12

LOT

L: 52325 1100

Imatge 49
Font: http://www.mioorto.it

BOSSA 3
MARCA

Dimmidisi

AMANIDA

Gourmet

INGREDIENTS

- Escarola arrissada
- Radicchio
- Canonges

DATA DE CADUCITAT

30/06/12

LOT

L: 17303

Imatge 50
Font: http://www.dimmidisi.es

Tal i com es mostra a l’esquema que hi ha a continuació, de cada bossa d’amanida s’han
obtingut dues mostres diferents: una primera mostra que ha estat 30 minuts en repòs
després de passar per l’aparell Stomacher, i una segona mostra que no ha estat en repòs
després de passar per l’Stomacher. Aquest canvi en la tècnica del sembrat s’ha dur a terme
per determinar si hi ha diferències en el recompte de bacteris entre mostres tractades amb
tècniques diferents.
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MOSTRES 18-23

sense REPÒS

amb REPÒS

BOSSA 1

Mostra 18

Mostra 19

BOSSA 2

Mostra 20

Mostra 21

BOSSA 3

Mostra 22

Mostra 23

TAULA DE RESULTATS ANNEXA (Taula 10)
RESUM DE RESULTATS, COMENTARI I DISCUSSIÓ DE DADES
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RECOMPTE
BOSSA

MOSTRA
Mostra 18: Enciam de la bossa 1 (sense repòs).

1

Mostra 19: Enciam de la bossa 1 (amb 30
minuts de repòs).
Mostra 20: Enciam de la bossa 2 (sense repòs).

2

Mostra 21: Enciam de la bossa 2 (amb 30
minuts de repòs).
Mostra 22: Enciam de la bossa 3 (sense repòs).

3

Mostra 23: Enciam de la bossa 3 (amb 30
minuts de repòs).

Mesòfils totals

Enterobacteris

106-107 UFC/ml

106-107 UFC/ml

106-107 UFC/ml

106-107 UFC/ml

106 UFC/ml

106 UFC/ml

106 UFC/ml

106 UFC/ml

106-107 UFC/ml

106-107 UFC/ml

106-107 UFC/ml

106-107 UFC/ml

Les hipòtesis inicials són:
1. Els recomptes bacterians de les tres bosses d’aquest estudi seran molt semblants al
recompte de la Mostra 17.
2. Els recomptes de les mostres 18-23 seran molt semblants entre si.
3. Hi haurà diferències entre els recomptes de les mostres que han estat tractades amb
30 minuts de repòs després d’estar triturades amb l’Stomacher i les mostres que no.
4. Igual que la Mostra 17, els recomptes d’enterobacteris seran iguals als recomptes de
mesòfils totals. Per tant, tots els bacteris presents a les amanides de bossa seran
enterobacteris.

Els resultats demostren que les hipòtesis 1, 2 i 4 són correctes. En canvi, la tercera no s’ha
pogut comprovar. Estudiem-les amb detall:
-

Hipòtesi 1: Els recomptes de les amanides de les tres bosses d’aquest estudi són
molt semblants al recompte de la Mostra 17 de l’estudi anterior. La Mostra 17 prové
d’una bossa d’amanida ja preparada de la marca Bonpreu feta només d’enciam
iceberg. Aquesta mostra ha obtingut un recompte d’entre 1.000.000 i 10.000.000
UFC/ml, tant pels mesòfils totals com pels enterobacteris. Tal i com indiquen els
resultats d’aquest estudi, els recomptes de les Mostres 18-23 també donen valors de
1.000.000 i 10.000.000 UFC/ml.

-

Hipòtesi 2: Els recomptes de les tres bosses han estat molt semblants entre sí. Els
recomptes de mesòfils totals de les bosses 1 i 3, és a dir, els de les bosses de la
marca Dimmidisi, són iguals: entre 1.000.000 i 10.000.000 UFC/ml. El recompte de
mesòfils totals de la bossa 2, que és de la marca Mioorto, és inferior a les altres
bosses ja que s’hi troben 1.000.000 UFC/ml. En conclusió, l’Amanida mixta de la
marca Mioorto conté menys bacteris que les amanides Quatre estacions i Gourment
de marca Dimmidisi i per tant, aquesta primera està més neta microbiològicament
parlant.
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-

Hipòtesi 3: Aquesta hipòtesi no és correcta, doncs els resultats demostren que no hi
ha diferències entre els recomptes de les mostres que han estat en repòs durant 30
minuts després de passar per l’Stomacher i les que no han estat en repòs. Per
exemple, la Mostra 20, que no ha estat en repòs, té un recompte de

1.000.000

UFC/ml i la Mostra 21, que ha estat en repòs, també té un recompte de 1.000.000
UFC/ml.
-

Hipòtesi 4: Els recomptes d’enterobacteris són iguals que els recomptes de mesòfils
totals. Aquests resultats demostren que tots els bacteris presents a aquestes tres
bosses d’amanida són enterobacteris. Com que també vam obtenir aquests mateixos
resultats a la Mostra 17, podem afirmar que tots els bacteris presents a les bosses
d’amanides preparades per a menjar dels supermercats són enterobacteris. Inclús,
podríem pensar que el fet de tancar les amanides en bosses durant un cert temps
afavoreix la proliferació de bacteris i, en concret, d’enterobacteris.

En conclusió:
Les bosses d’amanida obtenen uns recomptes de bacteris molt elevats.
Tots els bacteris de les amanides de bossa són enterobacteris.
El repòs o no repòs de les mostres no influeix en els recomptes bacterians.
L’Amanida mixta de la marca Mioorto està més neta que les amanides Quatre
estacions i Gourment de marca Dimmidisi.

Tots els bacteris d’aquest estudi són fermentadors de la lactosa, doncs el color del medi
CLED de cada laminocultiu és de color groc. En canvi, els enterobacteris no són coliforms, ja
que el color del medi McConkey és de color vermell intens. La taula i les fotografies que hi ha
a continuació en faciliten la comprensió.
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3

2

1

BOSSA

Mostra 23

Mostra 22

Mostra 21

Mostra 20

Mostra 19

Mostra 18

MOSTRA

McConkey

CLED

Vermell

Groc

Vermell

Groc

CLED
McConkey

Vermell

Groc

Vermell

McConkey

CLED

McConkey

Groc

CLED

Groc

Vermell

Groc

COLOR

Vermell

FOTOGRAFIA

McConkey

CLED

McConkey

CLED

MEDI

No coliforms.

Fermentadors de la lactosa.

No coliforms.

Fermentadors de la lactosa.

No coliforms.

Fermentadors de la lactosa.

No coliforms.

Fermentadors de la lactosa.

No coliforms.

Fermentadors de la lactosa.

No coliforms.

Fermentadors de la lactosa.

BACTERI
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5.2. MOSTRES D’AMANIDES PROVINENTS DE MENJADORS ESCOLARS
En aquest apartat es valoren els resultats dels recomptes de mostres d’amanides provinents
de menjadors escolars. És important remarcar que aquests recomptes han estat efectuats
pels laboratoris SIGMA d’Olot, els quals han proporcionat els informes que s’adjunten a
continuació.

Anotació: Cal tenir present que cada informe equival a una mostra
d’amanida d’un menjador escolar concret. No es donen els noms d’aquests
menjadors per temes de confidencialitat.

INFORME 1
DATA de l'anàlisi: 17/01/2012
PARÀMETRE

VALORS NORMALS

Clostridium perfringens

Nivell guia Absència/ml-g

Coliforms totals 30ºC

Màx. Permès 10.000 ufc/ml-g

Escherichia coli

VALOR

UNITATS

Absència

ufc/ml-g

3.360

ufc/ml-g

Màx. Permès 100 ufc/ml-g

Absència

ufc/ml-g

Listeria monocytogenes

Màx. Permès Absència/25g

Absència

en 25g

Mesòfils totals 37ºC

Màx. Permès 1.000.000 ufc/ml-g

Psicrotròfs a 7ºC

37.180

ufc/ml-g

Nivell guia 10.000 ufc/ml-g

2.450

ufc/ml-g

Salmonella spp.

Màx. Permès Absència/25g

Absència

en 25g

Staphylococcus aureus

Màx. Permès 100 ufc/ml-g

Absència

ufc/ml-g

INFORME 2
DATA de l'anàlisi: 13/03/2012
PARÀMETRE

VALORS NORMALS

VALOR

UNITATS

Clostridium perfringens

Nivell guia Absència/ml-g

Absència

ufc/ml-g

Coliforms totals 30ºC

Màx. Permès 10.000 ufc/ml-g

Absència

ufc/ml-g

Escherichia coli

Màx. Permès 100 ufc/ml-g

Absència

ufc/ml-g

Listeria monocytogenes

Màx. Permès Absència/25g

Absència

en 25g

Mesòfils totals 37ºC

Màx. Permès 1.000.000 ufc/ml-g

Psicrotròfs a 7ºC

1.910

ufc/ml-g

Nivell guia 10.000 ufc/ml-g

730

ufc/ml-g

Salmonella spp.

Màx. Permès Absència/25g

Absència

en 25g

Staphylococcus aureus

Màx. Permès 100 ufc/ml-g

Absència

ufc/ml-g
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INFORME 3
DATA de l'anàlisi: 13/03/2012
PARÀMETRE

VALORS NORMALS

VALOR

UNITATS

Clostridium perfringens

Nivell guia Absència/ml-g

Absència

ufc/ml-g

Coliforms totals 30ºC

Màx. Permès 10.000 ufc/ml-g

Absència

ufc/ml-g

Escherichia coli

Màx. Permès 100 ufc/ml-g

Absència

ufc/ml-g

Listeria monocytogenes

Màx. Permès Absència/25g

Absència

en 25g

Mesòfils totals 37ºC

Màx. Permès 1.000.000 ufc/ml-g

Psicrotròfs a 7ºC

180

ufc/ml-g

Nivell guia 10.000 ufc/ml-g

Absència

ufc/ml-g

Salmonella spp.

Màx. Permès Absència/25g

Absència

en 25g

Staphylococcus aureus

Màx. Permès 100 ufc/ml-g

Absència

ufc/ml-g

INFORME 4
DATA de l'anàlisi: 13/03/2012
PARÀMETRE

VALORS NORMALS

Clostridium perfringens

Nivell guia Absència/ml-g

Coliforms totals 30ºC

Màx. Permès 10.000 ufc/ml-g

Escherichia coli

VALOR

UNITATS

Absència

ufc/ml-g

790

ufc/ml-g

Màx. Permès 100 ufc/ml-g

Absència

ufc/ml-g

Listeria monocytogenes

Màx. Permès Absència/25g

Absència

en 25g

Mesòfils totals 37ºC

Màx. Permès 1.000.000 ufc/ml-g

2.820

ufc/ml-g

Psicrotròfs a 7ºC

Nivell guia 10.000 ufc/ml-g

1.880

ufc/ml-g

Salmonella spp.

Màx. Permès Absència/25g

Absència

en 25g

Staphylococcus aureus

Màx. Permès 100 ufc/ml-g

Absència

ufc/ml-g

INFORME 5
DATA de l'anàlisi: 26/03/2012
PARÀMETRE

VALORS NORMALS

VALOR

UNITATS

Clostridium perfringens

Nivell guia Absència/ml-g

Absència

ufc/ml-g

Coliforms totals 30ºC

Màx. Permès 10.000 ufc/ml-g

Absència

ufc/ml-g

Escherichia coli

Màx. Permès 100 ufc/ml-g

Absència

ufc/ml-g

Listeria monocytogenes

Màx. Permès Absència/25g

Absència

en 25g

Mesòfils totals 37ºC

Màx. Permès 1.000.000 ufc/ml-g

Psicrotròfs a 7ºC

630

ufc/ml-g

Nivell guia 10.000 ufc/ml-g

Absència

ufc/ml-g

Salmonella spp.

Màx. Permès Absència/25g

Absència

en 25g

Staphylococcus aureus

Màx. Permès 100 ufc/ml-g

Absència

ufc/ml-g
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INFORME 6
DATA de l'anàlisi: 27/03/2012
PARÀMETRE

VALORS NORMALS

Clostridium perfringens

Nivell guia Absència/ml-g

Coliforms totals 30ºC

Màx. Permès 10.000 ufc/ml-g

Escherichia coli

VALOR

UNITATS

Absència

ufc/ml-g

3.600

ufc/ml-g

Màx. Permès 100 ufc/ml-g

Absència

ufc/ml-g

Listeria monocytogenes

Màx. Permès Absència/25g

Absència

en 25g

Mesòfils totals 37ºC

Màx. Permès 1.000.000 ufc/ml-g

144.500

ufc/ml-g

Psicrotròfs a 7ºC

Nivell guia 10.000 ufc/ml-g

1.900

ufc/ml-g

Salmonella spp.

Màx. Permès Absència/25g

Absència

en 25g

Staphylococcus aureus

Màx. Permès 100 ufc/ml-g

Absència

ufc/ml-g

Tal i com es pot observar a les pàgines anteriors, tots els recomptes de bacteris de totes les
mostres d’amanides dels menjadors escolars estudiats entren a dins els valors normals. Per
tant, es pot afirmar que les amanides d’aquests menjadors són satisfactòries, és a dir,
microbiològicament estan netes.
Cap

mostra

d’amanida

presenta

Clostridium

perfringens,

Escherichia

coli,

Listeria

monocytogenes, Salmonella spp. ni Staphylococcus aureus. Els valors normals per a
aquestes espècies bacterianes són Absència, menys per Escherichia coli que es permet la
presència de 100ufc/ml-g.
Encara que en cap informe no hi ha presència d’Eschericia coli, els informes 1, 4 i 6
presenten colònies bacterianes d’enterobacteris coliforms que han crescut a 30ºC. No
obstant, tal i com s’ha dit, els recomptes d’ufc/ml d’aquestes bacteris entren a dins dels
valors normals.
Si es comparen les sis mostres d’amanides (els sis informes) entre elles, es pot veure que la
mostra més neta és la mostra de l’informe 3, doncs en tot el recompte només presenta 180
ufc/ml-g de mesòfils totals a 37ºC. Després de l’informe 3 ve l’informe 5, ja que presenta
només 630 ufc/ml-g de mesòfils totals a 37ºC. Els informes que els segueixen, per ordre de
més nets a menys nets, són l’informe 2, l’informe 4 i per últim els informes 1 i 6. La mostra
de l’informe 1 presenta 3.360 ufc/ml-g d’enterobacteris coliforms a 30ºC, 37.180 ufc/ml-g
de mesòfils totals a 37ºC i 2.450 ufc/ml-g de bacteris psicrotròfs a 7ºC. La mostra de
l’informe 6 presenta 3.600 ufc/ml-g d’enterobacteris coliforms a 30ºC, 144.500 ufc/ml-g de
mesòfils totals a 37ºC i 1.900 ufc/ml-g de bacteris psicrotròfs a 7ºC.
Si es comparen aquests dos últims informes, els més bruts microbiològicament parlant, es
pot observar que el primer no presenta tantes colònies bacterianes de mesòfils totals que
l’últim informe, el qual en presenta quasi quatre vegades més que el primer. Però en canvi,
l’informe 1 presenta una diferència de 550 d’ufc/ml-g de bacteris psicrotròfs en comparació
amb l’’informe 6.
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Per altra banda, si es comparen els resultats dels recomptes d’aquestes mostres d’amanides
procedents de menjadors escolars amb els resultats dels recomptes de les mostres
d’enciams amb els quals s’ha fet l’estudi experimental utilitzant el mètode per dilucions,
podem observar que presenten recomptes semblants.
Per acabar, cal dir que després d’anys d’insistència i formació en el camp de la manipulació
d’aliments, s’ha aconseguit obtenir resultats acceptables en la càrrega bacteriana de les
amanides.
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Aquest Treball de Recerca es basa en l’estudi de les comunitats bacterianes presents en les
hortalisses que utilitzem per preparar amanides. En concret, s’ha escollit l’enciam com a
hortalissa d’estudi. En aquesta petita recerca s’han realitzat tots els objectius marcats en un
principi i s’han respost totes les preguntes inicials:
Per determinar la qualitat alimentària d’una mostra d’amanida o d’enciam convé
analitzar mesòfils totals, enterobacteris, Escherichia coli, Clostridium, Staphylococcus
aureus, Salmonella i Listèria monocytogenes.
Algunes parts de l’experimentació s’han realitzat utilitzant dos mètodes de recompte
diferents: el mètode de recompte per dilucions i el mètode simplificat dels
laminocultius Uriline.
Un cop comparats els dos mètodes s’ha demostrat que el mètode de recompte amb
laminocultius Uriline de la casa Biomerieux dóna recomptes d’un ordre de deu
vegades més elevats que els recomptes fets amb el mètode de recompte per
dilucions. Per tant, en aquest estudi, els laminocultius no han servit per determinar si
una mostra és o no satisfactòria, sinó per determinar quina és la tècnica de rentat
més adequada per tractar-la si volem millorar la seva qualitat microbiològica.
En total, en aquesta petita recerca, s’han estudiat set bacteris. A tots set se’ls ha
aplicat la prova morfològica de la Tinció de Gram i proves bioquímiques mitjançant
les galeries multiprova api 10s. Els resultats que s’han obtingut són:
-

Bacteri 1: Enterobacteri coliform bacil Gram -: Citrobacter freundi.

-

Bacteri 2: Enterobacteri no coliform coccobacil Gram -: Citrobacter freundi.

-

Bacteri 3: Enterobacteri bacil Gram -: Citrobacter diversus.

-

Bacteri 4: Enterobacteri coccobacil Gram -: Citrobacter diversus.

-

Bacteri 5: Enterobacteri bacil Gram -: Citrobacter diversus.

-

Bacteri 6: Enterobacteri coccobacil Gram -: Ent. agglomerans.

-

Bacteri 7: Enterobacteri bacil Gram -: Citrobacter diversus.

S’han descobert quins són els mètodes de rentat més adients per tal d’eliminar la
presència de bacteris o com a mínim reduir-la. Segons els tractament de la mostra
s’han obtingut els resultats següents:
-

Les mostres que se’ls ha aplicat el mètode de recompte per dilucions són
satisfactòries, és a dir, els recomptes d’ufc/ml entren dins els valors normals.
Aquesta afirmació es dóna per als recomptes de totes les mostres menys pel
recompte d’enterobacteris de la Mostra 3, a la qual se li ha aplicat el tractament:
en remull en aigua de l’aixeta durant 15 minuts; i pel recompte d’enterobacteris
de la Mostra 8, que pertany a un enciam sense rentar. Aquestes dues mostres se
les classifica de no satisfactòries perquè els seus recomptes d’enterobacteris són
superiors a 10.000 UFC/ml.
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Tal i com s’ha dit, a part d’aquests dos valors no satisfactoris, el altres són tots
satisfactoris. Els recomptes de mesòfils totals de les Mostres 1-8 es troben entre
1.550 i 150.710 UFC/ml i els recomptes d’enterobacteris de les Mostres 1, 2, 4,
5, 6 i 7 es troben entre 100 i 8.400 UFC/ml.
-

Les mostres que no se’ls ha aplicat cap tractament, és a dir, les que no han estat
rentades són les més brutes microbiològicament parlant. Els seus recomptes
mitjançant el mètode per dilucions són 110.000 UFC de mesòfils totals/ml i
170.000 UFC d’enterobacteris/ml; i mitjançant el mètode amb laminocultius són
500.000-1.000.000

UFC

de

mesòfils

totals/ml

i

100.000-500.000

UFC

d’enterobacteris/ml.
-

Tant el rentat com el remullat amb lleixiu redueixen la presència de bacteris.

-

El lleixiu, a part de reduir la presència de mesòfils totals,

també redueix la

presència d’enterobacteris. Per tant, té efectes bactericides. Els seus recomptes
mitjançant el mètode per dilucions són 27.000 UFC de mesòfils totals/ml i 3.000
UFC d’enterobacteris/ml; i mitjançant el mètode amb laminocultius són 5.00010.000 UFC de mesòfils totals/ml i 1.000-5.000 UFC d’enterobacteris/ml.
-

El remullat no redueix la presència de bacteris, ja que dóna recomptes de
mesòfils totals més elevats que les mostres rentades amb aigua corrent de
l’aixeta i recomptes similars a les mostres sense rentar. A més, la Mostra 3
demostra que el remullat incrementa el recompte d’enterobacteris. Per tant,
deixar l’enciam en remull, sense rentar-lo prèviament, no és una bona tècnica
per rentar les hortalisses, ja que no redueix la concentració d’ufc/ml.

-

Segons els tractaments que han rebut les mostres, l’ordre dels recomptes
d’ufc/ml són (de més elevats a menys):
o

Mostres d’enciams no rentats.

o

Mostres d’enciams deixats en remull en aigua corrent de l’aixeta durant
uns minuts.

o

Mostres d’enciams rentats amb aigua corrent de l’aixeta.

o

Mostres d’enciams deixats en lleixiu en aigua corrent de l’aixeta i amb
lleixiu (5 gotes de lleixiu / 1L d’aigua) durant uns minuts.

S’ha comparat la presència i el nombre de colònies bacterianes en enciams de
procedència diversa, és a dir, entre enciams de plantació pròpia i amanides de bossa
netes i preparades per a menjar:
-

Per fer aquesta part del treball s’han utilitzat els laminocultius. Per tant, no s’ha
pogut determinar la qualitat alimentària de les amanides, sinó que s’han
comparat els diferents mètodes de rentat, doncs el recomptes que s’han obtingut
101

Mengem bacteris?

utilitzant aquest mètode són més elevats que els que dóna el mètode per
dilucions.
-

Les amanides preparades en bosses són les mostres que presenten els
recomptes de bacteris més elevats de tots els enciams que s’han estudiat. A
més, tots els bacteris presents en aquestes amanides són enterobacteris, ja que
els recomptes d’aquesta família bacteriana són iguals als recomptes de mesòfils
totals.

-

No hi ha diferències entre els recomptes de les mostres que han estat tractades
amb repòs durant 30 minuts després de passar per l’Stomacher i les que no han
estat en repòs.

-

L’Amanida mixta de la marca Mioorto està més neta que les amanides Quatre
estacions i Gourmet de marca Dimmidisi.

S’han comparat dos tipus d’enciam de plantació pròpia (enciam escarxofet i enciam
francès) i s’ha pogut determinar que l’enciam del tipus escarxofet presenta més
ufc/ml de mesòfils totals i d’enterobacteris que l’enciam de tipus francès. Per tant,
l’enciam francès és més net microbiològicament parlant que l’enciam escarxofet.
S’han estudiat mostres d’amanides provinents de menjadors escolars i s’ha pogut
concloure que:
-

Les mostres d’enciams de plantació pròpia i les mostres d’amanides de
menjadors escolars presenten recomptes similars.

-

Els menjadors escolars preparen les amanides de manera diferent a com es
sol fer a les cuines particulars, ja que n’han de rentar un volum més gran.

-

En els recomptes de colònies bacterianes d’amanides de menjadors escolars
es fan servir les unitats ufc/ml-g.

S’han complert totes les hipòtesis formulades a l’inici de l’estudi menys la cinquena:
-

Hipòtesi 1: En una amanida hi ha un nombre considerable de bacteris.

-

Hipòtesi 2: És habitual la presència d’enterobacteris a les amanides.

-

Hipòtesi 3: La presència de bacteris potencialment patògens és poc habitual.

-

Hipòtesi 4: Els mètodes de recompte de microorganismes en una mostra d’aliment
utilitzen tècniques laborioses i poc estandarditzades. N’és un exemple em mètode de
recompte per dilucions que s’ha fet servir durant una part d’aquesta recerca.

-

Hipòtesi 5: Els mètodes de recompte simplificats, com els que s’utilitzen per fer un
urinocultiu, poden ser útils per fer control microbiològic de la qualitat alimentària.
Tal i com s’ha dit, els laminocultius no han servit per determinar la qualitat
alimentària d’una mostra, és a dir, si és satisfactòria o no, sinó per comparar les
diferents tècniques de rentat.

-

Hipòtesi 6: El rentat més efectiu per reduir la presència de bacteris és el que utilitza
substàncies microbicides com el lleixiu diluït en aigua de rentat.
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Un cop finalitzat el treball, s’ha vist que en cas que es volgués repetir l’estudi o bé, es
volgués fer un treball similar a aquest s’haurien de tenir en compte els següents aspectes:
Controlar totes les variables, ja que fer molt bé les analítiques en una mostra mal
presa no ens permet obtenir els resultats esperats. Per tal de controlar totes les
variables és important:
o

Prendre bé la mostra. És a dir, les mostres s’haurien d’obtenir d’un mateix
enciam i d’una mateixa zona: fulles de la perifèria de l’enciam o fulles del
centre de l’enciam.

o

Tenir en compte l’aigua de reg dels enciams: hauria de ser la mateixa per a
tots, i les condicions ambientals com les pluges, la temperatura i les hores de
llum solar.

Fer almenys una segona rèplica de cada mostra.
Fer més repliques dels dos mètodes de recompte pel tal de poder comparar-los amb
una major fiabilitat.
Estudiar amanides preparades en bosses de diferents marques i determinar quines
són les marques més netes. O bé, determinar si hi ha diferències entre els recomptes
de marques d’amanides conegudes i marques blanques.
Estudiar d’una mateixa marca diferents classes d’amanides: amanida mixta, amanida
gourmet, amanida d’enciam iceberg, etc.
Determinar si la data de caducitat de les amanides preparades en bosses influeix en
la càrrega bacteriana d’aquestes.

Per a concloure aquest treball podem dir que una possible explicació de la càrrega bacteriana
en els enciams deixats uns minuts en remull és que el temps d’espera en aigua pot
augmentar el creixement bacterià i accelerar la contaminació. Per tant, queda demostrat que
el fet de deixar l’enciam en remull, tal i com solem fer a casa quan preparem una amanida,
no és una tècnica massa bona per rentar aquesta hortalissa. En canvi, el fet de deixar
l’enciam en remull amb unes gotes de lleixiu durant uns minuts redueix el nombre de
bacteris presents en aquesta hortalissa. Per tant, aquest mètode de rentat és el més eficaç
(Hipòtesi 6).
Hem de tenir en compte que al nostre entorn hi ha molts bacteris i que la seva presència no
forçosament indica falta de qualitat, però la presència de bacteris de determinades famílies sí
que és significativa: els enterobacteris són habitants habituals de la flora intestinal i la seva
presència a una mostra d’enciam pot ser indicativa de contaminació fecal. Per això, a l’hora
de rentar i preparar els aliments que ens mengem crus, com les amanides, hauríem de
prendre les màximes mesures higièniques.
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que m’han ajudat en tot moment i que han fet possible que la meva recerca seguís
endavant.
Primer de tot, m’agradaria donar les gràcies a les meves dues assessores del Treball de
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dilucions i per les hores que li he robat. Així com a la Lluïsa Bartrina, professora de
Microbiologia, que em va ajudar en el procés d’identificació bacteriana.
A la Laura Sayol Torres, que encara que ella no ho sàpiga, el seu Treball de Recerca Diners
Bruts (2011) m’ha ajudat a orientar-me i a fer-me una idea de quina manera podia
encaminar el meu. Igual que a la Cristina Berenguer Millanes, una companya de classe i
amiga, que m’ha ajudat a realitzar bona part de la recerca del meu treball.
Al meu avi Joan Descamps Mallarach, de Sant Pau de Segúries, per aconseguir-me enciams,
per plantar-me’ls i cuidar-me’ls quan jo no tenia temps, per proporcionar-me’n quan li’n
demanava i per la seva enorme paciència davant totes les meves exigències.
Per acabar, m’agradaria donar les gràcies a la meva família per donar-me suport, com han
fet sempre, per seguir endavant amb els meus propòsits i les meves idees.

Eva Magret Descamps
Octubre 2012
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TAULA DE LECTURA DE
RESULTATS DE L’API 10s

113
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FITXA DE RECOLLIDA DE
DADES (MOSTRES 1-8)

115

MOSTRA
DESCRIPCIÓ
DATA

MESÒFIL

DILUCIÓ

ºC
TEMPS
D’INCUBACIÓ D'INCUBACIÓ

Clostridium

10 (-1)

37

24 h.

Clostridium

10 (-2)

37

24 h.

Clostridium

10 (-3)

37

24 h.

Clostridium

10 (-4)

37

24 h.

Enterobacteris

10 (-1)

30

24 h.

Enterobacteris

10 (-2)

30

24 h.

Enterobacteris

10 (-3)

30

24 h.

Enterobacteris

10 (-4)

30

24 h.

E.coli

10 (-1)

44

24 h.

E.coli

10 (-2)

44

24 h.

E.coli

10 (-3)

44

24 h.

E.coli

10 (-4)

44

24 h.

10 (-1)

30

24 h.

Staphylococcus
aureus
Staphylococcus
aureus
Staphylococcus
aureus
Staphylococcus
aureus

10 (-2)

30

24 h.

10 (-3)

30

24 h.

10 (-4)

30

24 h.

Mesòfils totals

10 (-1)

37

48 h.

Mesòfils totals

10 (-2)

37

48 h.

Mesòfils totals

10 (-3)

37

48 h.

Mesòfils totals

10 (-4)

37

48 h.

COMENTARIS:

Núm.
COLÒNIES

RECOMPTE RESULTAT
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FITXA DE RECOLLIDA DE
DADES (MOSTRA 9-23)

117

MOSTRA

DATA

MÈTODE

DESCRIPCIÓ

Laminocultius Uriline

Tª
D'INCUBACIÓ

25-30ºC

ºC
D'INCUBACIÓ

24h.

RECOMPTE de
MESÒFILS TOTALS

RECOMPTE
d'ENTEROBACTERIS

Mengem bacteris?

TAULA 1

119

MOSTRA 1

Enciam sense rentar

DESCRIPCIÓ

Enciam jove de plantació pròpia, d’uns 12 cm d’alçada.

DATA

Sembra realitzada el 14/03/12

MESÒFIL

DILUCIÓ

ºC
TEMPS
D’INCUBACIÓ D'INCUBACIÓ

Núm.
COLÒNIES

RECOMPTE
10 UFC/ml

Clostridium

10 (-2)

37

24 h.

0

0 UFC/ml

Clostridium

10 (-3)

37

24 h.

0

0 UFC/ml

Clostridium

10 (-4)

37

24 h.

0

0 UFC/ml

Enterobacteris

10 (-1)

30

24 h.

10

100 UFC/ml

Enterobacteris

10 (-2)

30

24 h.

1

100 UFC/ml

Enterobacteris

10 (-3)

30

24 h.

0

0 UFC/ml

Enterobacteris

10 (-4)

30

24 h.

0

0 UFC/ml

Escherichia coli

10 (-1)

44

24 h.

0

0 UFC/ml

Escherichia coli

10 (-2)

44

24 h.

0

0 UFC/ml

Escherichia coli

10 (-3)

44

24 h.

0

0 UFC/ml

Escherichia coli

10 (-4)

44

24 h.

0

0 UFC/ml

Staphylococcus
aureus

10 (-1)

30

24 h.

0

0 UFC/ml

Staphylococcus
aureus

10 (-2)

30

24 h.

0

0 UFC/ml

Staphylococcus
aureus

10 (-3)

30

24 h.

0

0 UFC/ml

Staphylococcus
aureus

10 (-4)

30

24 h.

0

0 UFC/ml

Mesòfils totals

10 (-1)

37

48 h.

594

5.940 UFC/ml

Mesòfils totals

10 (-2)

37

48 h.

73

7.300UFC/ml

Mesòfils totals

10 (-3)

37

48 h.

2

2.000 UFC/ml

Mesòfils totals

10 (-4)

37

48 h.

4

40.000 UFC/ml

7300 UFC/ml

1

0 UFC/ml

24 h.

0 UFC/ml

37

100 UFC/ml

10 (-1)

10 UFC/ml

Clostridium

RESULTAT
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TAULA 2

121

MOSTRA 2

Enciam deixat en remull amb unes gotes de lleixiu (15 minuts)

DESCRIPCIÓ

Enciam jove de plantació pròpia, d’uns 12 cm d’alçada.

DATA

Sembra realitzada el 02/05/12

MESÒFIL

DILUCIÓ

ºC
TEMPS
D'INCUBACIÓ D'INCUBACIÓ

Núm.
COLÒNIES

RECOMPTE

0

0 UFC/ml

Clostridium

10 (-2)

37

24 h.

0

0 UFC/ml

Clostridium

10 (-3)

37

24 h.

0

0 UFC/ml

Enterobacteris

10 (-1)

30

24 h.

117

1.170 UFC/ml

Enterobacteris

10 (-2)

30

24 h.

21

2.100 UFC/ml

Enterobacteris

10 (-3)

30

24 h.

(4)

(4.000 UFC/ml)

Escherichia coli

10 (-1)

44

24 h.

0

0 UFC/ml

Escherichia coli

10 (-2)

44

24 h.

0

0 UFC/ml

Escherichia coli

10 (-3)

44

24 h.

0

0 UFC/ml

Mesòfils totals

10 (-1)

37

48 h.

(890)

(8.900 UFC/ml)

Mesòfils totals

10 (-2)

37

48 h.

641

64.100 UFC/ml

Mesòfils totals

10 (-3)

37

48 h.

40

40.000 UFC/ml

COMENTARIS:
Els resultats agafats amb un parèntesi no s’han tingut en compte.

52.050
UFC/ml

24 h.

0 UFC/ml

37

1.635
UFC/ml

10 (-1)

0 UFC/ml

Clostridium

RESULTAT
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TAULA 3

123

MOSTRA 3

Enciam deixat en remull (15 minuts)

DESCRIPCIÓ

Enciam jove de plantació pròpia, d’uns 12 cm d’alçada.

DATA

Sembra realitzada el 02/05/12

MESÒFIL

DILUCIÓ

ºC
TEMPS
D'INCUBACIÓ D'INCUBACIÓ

Núm.
COLÒNIES

RECOMPTE

0

0 UFC/ml

Clostridium

10 (-2)

37

24 h.

0

0 UFC/ml

Clostridium

10 (-3)

37

24 h.

0

0 UFC/ml

Enterobacteris

10 (-1)

30

24 h.

( 8.000)

(80.000 UFC/ml)

Enterobacteris

10 (-2)

30

24 h.

871

87.100 UFC/ml

Enterobacteris

10 (-3)

30

24 h.

78

78.000 UFC/ml

Escherichia coli

10 (-1)

44

24 h.

0

0 UFC/ml

Escherichia coli

10 (-2)

44

24 h.

0

0 UFC/ml

Escherichia coli

10 (-3)

44

24 h.

0

0 UFC/ml

Mesòfils totals

10 (-1)

37

48 h.

(640)

(6.400 UFC/ml)

Mesòfils totals

10 (-2)

37

48 h.

552

55.200 UFC/ml

Mesòfils totals

10 (-3)

37

48 h.

86

86.000 UFC/ml

COMENTARIS:
Els resultats agafats amb un parèntesi no s’han tingut en compte.

70.600
UFC/ml

24 h.

0 UFC/ml

37

82.550
UFC/ml

10 (-1)

0 UFC/ml

Clostridium

RESULTAT
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TAULA 4

125

MOSTRA 4

Enciam sense rentar

DESCRIPCIÓ

Enciam jove de plantació pròpia, d’uns 12 cm d’alçada.

DATA

MESÒFIL

Sembra realitzada el 02/05/12

DILUCIÓ

ºC
TEMPS
D'INCUBACIÓ D'INCUBACIÓ

Núm.
COLÒNIES

RECOMPTE

0

Clostridium

10 (-2)

37

24 h.

0

0 UFC/ml

Clostridium

10 (-3)

37

24 h.

0

0 UFC/ml

Clostridium

10 (-4)

37

24 h.

0

0 UFC/ml

Enterobacteris

10 (-1)

30

24 h.

47

470 UFC/ml

Enterobacteris

10 (-2)

30

24 h.

10

1.000 UFC/ml

Enterobacteris

10 (-3)

30

24 h.

(2)

(2.000 UFC/ml)

Enterobacteris

10 (-4)

30

24 h.

0

0 UFC/ml

Escherichia coli

10 (-1)

44

24 h.

0

0 UFC/ml

Escherichia coli

10 (-2)

44

24 h.

0

0 UFC/ml

Escherichia coli

10 (-3)

44

24 h.

0

0 UFC/ml

Escherichia coli

10 (-4)

44

24 h.

0

0 UFC/ml

Mesòfils totals

10 (-1)

37

48 h.

(721)

(7.210 UFC/ml)

Mesòfils totals

10 (-2)

37

48 h.

542

54.200 UFC/ml

Mesòfils totals

10 (-3)

37

48 h.

87

87.000 UFC/ml

Mesòfils totals

10 (-4)

37

48 h.

(10)

(0 UFC/ml)

COMENTARIS:
Els resultats agafats amb un parèntesi no s’han tingut en compte.

0 UFC/ml

70.600 UFC/ml

24 h.

0 UFC/ml

37

735 UFC/ml

10 (-1)

0 UFC/ml

Clostridium

RESULTAT
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TAULA 5

127

10 (-1)

10 (-2)

Mesòfils totals

Mesòfils totals

CLED

McConkey

Enterobacteris

MEDI

Mesòfils totals

MESÒFIL
Groc
Vermell

105 UFC/ml
104-105 UFC/ml

48 h.

48 h.

24 h.

24 h.

COLOR DEL MEDI

37

37

30

30

RECOMPTE

Laminocultius Uriline

10 (-2)

Enterobacteris

MÈTODE

10 (-1)

Enterobacteris

TEMPS
D'INCUBACIÓ

89

421

46

221

Núm. COLÒNIES

8.900 UFC/ml

4.210 UFC/ml

4.600 UFC/ml

2.210 UFC/ml

RECOMPTE

Dilucions

MÈTODE

ºC D’INCUBACIÓ

Sembra realitzada el 22/05/12

DATA

DILUCIÓ

25 grams de mostra d'un enciam adult, de plantació pròpia, d'uns 25 centímetres d'alçada.

DESCRIPCIÓ

MESÒFIL

Enciam rentat amb aigua corrent de l’aixeta.

MOSTRA 5

6.555 UFC/ml

3.405 UFC/ml

RESULTAT
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TAULA 6

129

10 (-1)

10 (-2)

Mesòfils totals

Mesòfils totals

CLED

McConkey

Enterobacteris

MEDI

Mesòfils totals

MESÒFIL
Verd
Vermell

105 UFC/ml
104-105 UFC/ml

48 h.

48 h.

24 h.

24 h.

COLOR DEL MEDI

37

37

30

30

RECOMPTE

Laminocultius Uriline

10 (-2)

Enterobacteris

MÈTODE

10 (-1)

Enterobacteris

TEMPS
D'INCUBACIÓ

70

627

97

710

Núm. COLÒNIES

7.000 UFC/ml

6.270 UFC/ml

9.700 UFC/ml

7.100 UFC/ml

RECOMPTE

Dilucions

MÈTODE

ºC D’INCUBACIÓ

Sembra realitzada el 22/05/12

DATA

DILUCIÓ

25 grams de mostra d'un enciam adult, de plantació pròpia, d'uns 25 centímetres d'alçada.

DESCRIPCIÓ

MESÒFIL

Enciam deixat en remull durant 10 minuts.

MOSTRA 6

6.635 UFC/ml

8.400 UFC/ml

RESULTAT
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TAULA 7

131

10 (-1)

10 (-2)

Mesòfils totals

Mesòfils totals

CLED

McConkey

Enterobacteris

MEDI

Mesòfils totals

MESÒFIL
Groc i verd
Vermell

104 UFC/ml
103-104 UFC/ml

48 h.

48 h.

24 h.

24 h.

COLOR DEL MEDI

37

37

30

30

RECOMPTE

Laminocultius Uriline

10 (-2)

Enterobacteris

MÈTODE

10 (-1)

Enterobacteris

TEMPS
D'INCUBACIÓ

15

160

51

466

Núm. COLÒNIES

1.500 UFC/ml

1.600 UFC/ml

5.100 UFC/ml

4.660 UFC/ml

RECOMPTE

Dilucions

MÈTODE

ºC D’INCUBACIÓ

Sembra realitzada el 22/05/12

DATA

DILUCIÓ

25 grams de mostra d'un enciam adult, de plantació pròpia, d'uns 25 centímetres d'alçada.

DESCRIPCIÓ

MESÒFIL

Enciam deixat en remull amb 5 gotes/ml de lleixiu durant 10 minuts.

MOSTRA 7

1.550 UFC/ml

4.880 UFC/ml

RESULTAT

Mengem bacteris?

TAULA 8

133

10 (-3)

10 (-4)

10 (-1)

10 (-2)

10 (-3)

10 (-4)

Enterobacteris

Enterobacteris

Mesòfils totals

Mesòfils totals

Mesòfils totals

Mesòfils totals

CLED

McConkey

Enterobacteris

MEDI

Mesòfils totals

MESÒFIL

37

37

37

37

30

30

30

30

Groc
Vermell

105 UFC/ml

COLOR DEL MEDI

48 h.

48 h.

48 h.

48 h.

24 h.

24 h.

24 h.

24 h.

>10 UFC/ml

6

RECOMPTE

Laminocultius Uriline

10 (-2)

Enterobacteris

MÈTODE

10 (-1)

Enterobacteris

TEMPS
D'INCUBACIÓ

28

313

67

314

21

130

Incontable

Incontable

Núm. COLÒNIES

280.000 UFC/ml

313.000 UFC/ml

6.700 UFC/ml

3.140 UFC/ml

210.000 UFC/ml

130.000 UFC/ml

-

-

RECOMPTE

Dilucions

MÈTODE

ºC D’INCUBACIÓ

Sembra realitzada el 22/05/12

DATA

DILUCIÓ

25 grams de mostra d'un enciam adult, de plantació pròpia, d'uns 25 centímetres d'alçada.

DESCRIPCIÓ

MESÒFIL

Enciam sense rentar.

MOSTRA 8

150.710 UFC/ml

170.000 UFC/ml

RESULTAT

Mengem bacteris?

TAULA 9

135

d’uns 10 cm d’alçada.

Enciam francès, jove, de plantació pròpia,

d’uns 10 cm d’alçada.

Enciam francès, jove, de plantació pròpia,

d’uns 10 cm d’alçada.

Enciam francès, jove, de plantació pròpia,

d’uns 10 cm d’alçada.

Enciam escarxofet, jove, de plantació pròpia,

d’uns 15 cm d’alçada.

Enciam escarxofet, jove, de plantació pròpia,

d’uns 15 cm d’alçada.

Enciam escarxofet, jove, de plantació pròpia,

d’uns 15 cm d’alçada.

Enciam escarxofet, jove, de plantació pròpia,

d’uns 15 cm d’alçada.

Enciam iceberg tallat en trossos i preparat

per a menjar.

rentat.

Mostra 10- Enciam 1:

no rentat.

Mostra 11- Enciam 1:

en remull (10 min).

Mostra 12- Enciam 1:

en lleixiu (10 min).

Mostra 13- Enciam 2:

rentat.

Mostra 14- Enciam 2:

no rentat.

Mostra 15- Enciam 2:

en remull (10 min).

Mostra 16- Enciam 2:

en lleixiu (10 min).

Mostra 17- Enciam de

bossa.

Mostra 9- Enciam 1: Enciam francès, jove, de plantació pròpia,

DESCRIPCIÓ

20/06/2012

DATA

MOSTRA

Laminocultius Uriline

MÈTODE

24h.

25-30ºC

ºC
Tª
D'INCUBACIÓ D'INCUBACIÓ

106-107 UFC/ml

104 UFC/ml

105 UFC/ml

106 UFC/ml

104-105 UFC/ml

103-104 UFC/ml

104-105 UFC/ml

105-106 UFC/ml

104 UFC/ml

RECOMPTE de
MESÒFILS

106-107 UFC/ml

103 UFC/ml

104 UFC/ml

105-106 UFC/ml

104 UFC/ml

103 UFC/ml

103-104 UFC/ml

105 UFC/ml

103-104 UFC/ml

RECOMPTE
d'ENTEROBACTERIS

Mengem bacteris?

TAULA 10

137

3

2

1

BOSSA

Enciam de la bossa 3 (amb 30 minuts
de repòs).

Enciam de la bossa 3 (sense repòs).

Mostra 22

Mostra 23

Enciam de la bossa 2 (amb 30 minuts
de repòs).

Enciam de la bossa 2 (sense repòs).

Mostra 20

Mostra 21

Enciam de la bossa 1 (amb 30 minuts
de repòs).

Enciam de la bossa 1 (sense repòs).

Mostra 19

Mostra 18

DESCRIPCIÓ

27/06/2012

DATA

MOSTRA

Laminocultius Uriline

MÈTODE

24h.

25-30ºC

TEMPS
ºC
D'INCUBACIÓ D'INCUBACIÓ

106-107 UFC/ml

106-107 UFC/ml

106-107 UFC/ml
106-107 UFC/ml

106 UFC/ml

106 UFC/ml

106 UFC/ml
106 UFC/ml

106-107 UFC/ml

106-107 UFC/ml

106-107 UFC/ml
106-107 UFC/ml

RECOMPTE
d'ENTEROBACTERIS

RECOMPTE de MESÒFILS
TOTALS

