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RESUM 

Tradicionalment en els laboratoris d’anàlisis de qualitat d’aigües s'utilitzen tècniques de 

microbiològica clàssica seguint els Reials decrets depenent del tipus d’aigües. Per a la 

detecció de microorganismes patògens destaca la sembra en medis de cultiu específics per 

a cadascun dels patògens. No obstant això,  els temps d'incubació de les mostres i les 

posteriors confirmacions que s'han de dur a terme en algunes ocasions fa que sigui un 

procés llarg. En el cas de les aigües per al consum aquest temps que triga en poder tenir 

els resultats depenen del microorganismes a detectar, el mètode emprat, el tipus de 

mostra i l’ús previst, però en qualsevol cas supera les 24 hores.  

En aquest treball de final de grau es presenta, com a possible alternativa dels mètodes de 

microbiologia clàssica, l’aplicació de tècniques moleculars per a una ràpida detecció del 

bacteri Escherichia coli en aigües. En concret, l’aplicació de la reacció en cadena de la 

polimerasa (PCR) utilitzant encebadors específics per amplificar una seqüència específica 

de l’ADN en aquesta espècie. 

Per tal de dur-lo a terme es van utilitzar diferents mostres (inoculació en aigua MilliQ amb 

diferents concentracions d’E. coli i una aigua residual), es van fer extraccions d’ADN i 

posteriorment es van dur a terme les PCR amb dos parells d’encebadors: els que 

amplifiquen la regió V3-V4 del gen 16S rRNA,  regió que contenen la gran majoria de 

microorganismes, i els que amplifiquen el gen ybbW que es específic d’E. coli. Per tal de 

comparar els resultats es van fer les anàlisis per mitjà de tècniques de microbiologia 

clàssica: filtració i sembra en placa tal com marca la ISO 9308-1. 

En les aigües on la càrrega microbiana es molt baixa no va haver detecció amb els 

encebadors específics d’E. coli, en canvi, en la mostra ambiental (aigua residual) hi va haver 

detecció amb els dos parells d’encebadors. A partir de soques d’ Escherichia coli, 

Enterococcus faecium i Pseudomonas aeruginosa es va realitzar la tècnica de la PCR a partir 

d’una colònia (colony-PCR). Amb els encebadors que amplifiquen la regió 16S va haver 

amplificació en totes les colònies, en canvi, amb els encebadors específics d’E. coli només 

hi va haver amplificació de les colònies d’E. coli. 

Paraules clau: Anàlisi d’aigües, Escherichia coli, ISO 9308-1 i PCR.   



RESUMEN 

Tradicionalmente en los laboratorios de análisis de calidad del agua se utilizan técnicas de 

microbiología clásica siguiendo los Reales decretos dependiendo del tipo de agua. Para la 

detección de microrganismos patógenos destaca la siembra en medios de cultivo 

específicos para cada uno de ellos. No obstante, el tiempo de incubación de las muestras y 

las posteriores confirmaciones que se deben de llevar a cabo en algunas ocasiones hace 

que sea un proceso largo. En el caso de las aguas para el consumo este tiempo que se tarda 

en poder obtener los resultados depende de los microrganismos a detectar, el método 

utilizado, el tipo de muestra y el uso previsto, pero en cualquier caso supera las 24 horas.   

En este trabajo de final de grado se presenta como posible alternativa a los métodos de 

microbiología clásica, la aplicación de técnicas moleculares para una rápida detección de la 

bacteria Eshcerichia coli en aguas. En concreto, la aplicación de la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) utilizando cebadores específicos para amplificar una secuencia específica 

del ADN en esta especie.  

Con tal de llevarlo a cabo, se utilizaron diferentes muestras (inoculación en agua MilliQ con 

diferentes concentraciones de E. coli y agua residual) y se hicieron extracciones del ADN y 

posteriormente se llevaron a cabo las PCR con dos pares de cebadores. Los que amplifican 

la región V3-V4 del gen 16S rRNA, región que contienen la gran mayoría de microrganismo, 

i los que amplifican el gen ybbW que es específica de E. coli. Con tal de comparar los 

resultados se hicieron los análisis mediante técnicas de microbiología clásica: filtración y 

siembra en placa tal como marca la ISO 9308-1. 

En las aguas donde la carga microbiana es muy baja no hubo detección con los cebadores 

específicos de E. coli, sin embargo, en la muestra ambiental (agua residual) hubo detección 

con los dos pares de cebadores. A partir de cepas de Escherichia coli, Enterococcus faecium 

y Pseudomonas aeruginosa se realizó la técnica de la PCR a partir de una colonia (colony-

PCR). Con los cebadores que amplifican la región 16S hubo amplificación en todas las 

colonias, en cambio, con los cebadores específicos de E. coli solo hubo amplificación en las 

colonias de E. coli. 

Palabras clave: Análisis de aguas, Escherichia coli, ISO 9308-1 y PCR.   



ABSTRACT 

Traditionally in water quality analysis laboratories it is used classic microbiological 

techniques following the Reial decrets depending on the type of water. To detect 

pathogenic microorganisms stand out the seed in specifics culture media for each 

pathogen. However, the time of incubation of the samples and the subsequent 

confirmations that must be carried out in some occasions makes it a long process. In the 

case of water for consumption, the time it takes to obtain the results depends on the 

microorganism to be detected, the method used, the type of sample and the intended use. 

In no case exceeds 24 hours. 

In this TFG we give a possible alternative of the methods of classic microbiology, the 

application of molecular techniques for a rapid detection of the bacteria Escherichia coli in 

waters. Specifically, the application of the polymerase chain reaction (PCR) using specific 

primers to amplify a specific sequence of DNA in this specie.  

In order to carry the project out, different samples (MilliQ inoculation with different 

concentrations of E. coli and a residual water sample) were used. DNA extractions were 

made and the PCRs were then carried out with two pairs of primers. One amplifies the V3-

V4 region of 16S rRNA gene, a region that contains the vast majority of microorganisms, 

and the other amplifies the ybbW gene that is specific to E. coli. In order to compare the 

results, the analysis was done using classic microbiology techniques: filtration and seed in 

culture media, as indicated by ISO 9308-1. 

Those waters whose microbial load was very low, there was no detection with the specific 

primers of E. Coli, on the other hand, in the environmental sample (residual water) there 

was a detection in the two pairs of primers. Based on strains of Escherichia coli, 

Enterococcus faecium and Pseudomonas aeruginosa, the PCR technique was performed 

from a colony (colony-PCR). With primers that amplified the 16S region, there was an 

amplification in all colonies, on the other hand, with the primers specific of E. coli there 

was only an amplification of colonies of E. coli. 

 

Keywords: Water analysis, Escherichia coli, ISO 9308-1 and PCR.   
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1.INTRODUCCIÓ 

1.1 Importància de la qualitat de l’aigua 

L’aigua és un element essencial per a la vida no només des del punt de vista biològic, sinó 

també pel seu paper en la indústria, l'agricultura i per poder realitzar activitats quotidianes. 

Les aigües superficials o subterrànies presenten unes característiques que han permès la 

vida vegetal i animal al llarg de tots els temps. Però les contaminacions degut a 

l’enriquiment en productes químics a l'agricultura, la utilització de certs productes 

contaminants en la indústria  o el clavegueram urbà han anat canviant les seves propietats 

i avui en dia és necessari el control de la seva qualitat (Agència de Salut Pública de 

Catalunya, 2018). Les característiques microbiològiques, fisicoquímiques  i radiològiques 

de l’aigua són les que estan relacionades en aquesta qualitat. Per això ens veiem en la 

necessitat d’utilitzar uns certs paràmetres de controls, específics depenent de l’origen i ús 

previst de l’aigua, per tal de garantir una bona qualitat.  

Una mala qualitat de l’aigua pot ser degut a causes tant naturals com antropològiques. Si 

el sanejament no és l’adequat o l'aigua està contaminada, és un bon mitjà per transmetre 

malalties i infeccions que posen en risc la vida de les persones. Es calcula que cada any 

moren unes 842 mil persones a nivell mundial  per la presencia de patògens en l’aigua per 

al consum (Organización Mundial de la Salud, 2019).  

D’altra banda els metalls pesats en l’aigua són un problema greu ja que són bioacumulatius 

i provoquen una creixent problemàtica de contaminació que compromet severament la 

salut, la seguretat alimentària i el medi ambient. Hi ha estudis que demostren que la llet de 

boví que pastura i ingereix aigua, pastures o farratges contaminats amb metalls pesats com 

Hg, As, Cd i Pb influeixen sobre les concentracions dels elements de la llet i la carn. De la 

mateixa manera les condicions de cultiu influeixen en la concentració de metalls pesats 

sobre les diferents matrius: aire, aigua, sòl i plantes (Reyes et al., 2016). 

Entre els patògens que poden estar presents en l’aigua, els de la família de 

Enterobacteriaceae són els més freqüents. Degut a que aquests bacteris viuen als intestins 
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dels mamífers, en les aigües dedicades al consum humà, un dels principals focus de 

contaminació es la fecal.  

 

1.1.1 Indicadors de contaminació fecal  

Generalment, els majors riscos microbians estan associats a la ingesta d’aigua contaminada 

amb excrements humans o animals. Les descàrregues d'aigües residuals a les aigües dolces 

i costaneres constitueixen la principal font de contaminació amb microorganismes fecals 

(Madigan, Martinko i Parker, 2004) .  Dins dels microorganismes patògens que suposen un 

potencial risc de transmissió de malalties podem diferenciar:  

 

• Coliforms totals: són bacils gram negatiu. Els 

bacteris poden viure sense oxigen i obtenir 

energia gràcies a la fermentació dels sucres 

(metabolisme anaeròbic)  o utilitzar-lo 

depenent de les condicions (metabolisme 

anaeròbics facultatiu). Una propietat 

enzimàtica dels coliformes és que 

produeixen un enzim, la β-galactosidasa. 

Aquest enzim és un proveïdor clau per a 

obtenir energia. Aquesta classificació no té 

caràcter taxonòmic (Madigan, Martinko i 

Parker, 2004), és a dir, que no es tracta d’una classificació que s’aplica a la biologia 

per a ordenar sistemàticament i jeràrquicament els éssers vius. Podem incloure 

quatre gèneres: Escherichia, Klebsiella, Enterobacter i Citrobacterare (Rompré et 

al., 2002).   

 

• Escherichia coli: són bacils gram negatiu. És la principal espècie del grup dels 

coliforms fecals tal com mostra la figura 1. Com que generalment no es troba en 

creixement i reproduint-se en l’ambient, es considera que és el millor indicador de 

contaminació fecal (veure apartat 1.2.1) (Department of Health New York State, 

2017).  

Figura 1. Classificació dels coliformes. FONT:pròpia. 
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• Enterococs (veure figura 2): són cocos 

gram positius i facultatius aerobis que 

conformen el gènere Enterococcus i inclou 

espècies com E.  faecalis,  E.  faecium, E. 

gallinarum i E. avium. Tenen una elevada 

resistència al pH i la temperatura per això 

són considerats indicadors de 

contaminació a llarg termini; a diferència 

dels coliformes que són considerats de 

curt termini (Ríos-Tobón, Agudelo-Cadavid 

i Gutiérrez-Builes, 2017).  

 

• Clostridium perfringens (veure figura 3): El gènere Clostridium és un dels més grans 

dels procariotes. Cl. perfringens és l’espècie 

d’aquest gènere més aïllat i poques vegades 

causa infeccions greus. Les seves principals 

característiques són que són sulfits 

reductors, bacils gram positius, anaerobis, no 

mòbils i formadors d’espores. Són més 

freqüents en els excrements animals que en 

els dels humans (Cabral, 2010). Com que és 

formadora d’espores i aquestes són molt 

resistents és un indicador per comprovar que el procés de desinfecció és efectiu.   

 

1.1.2 Legislació 

Existeix una legislació que regula la qualitat de l’aigua, des dels criteris sanitaris fins a la 

seva comercialització (Sociedad Española de Sanidad Ambiental, 2017). En tots els països 

del món existeix legislació per tal de regular que no hi hagi cap perill per a la salut pública. 

A Espanya existeixen cinc reials decrets que s’encarreguen de controlar-ho que es mostren 

a la taula 1.  

Figura 2.Imatge amb microscopi d’Enterococcus faecalis. 
FONT:http://www.bacteriainphotos.com/bacteria%20under%20microsc
ope/gram%20positive%20bacteria/enterococcus%20faecalis.jpg 

Figura 3.Imatge amb microscopi de Clostridium perfringens. 
FONT:  
http://www.bacteriainphotos.com/light%20microscopy%20of%20bacteria/
clostridium%20perfringens.jpg 
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Taula 1. Reials decrets que estableixen els criteris de la qualitat de l’aigua de consum humà a Espanya. 

Reial decret Descripció 

Reial decret 
140/2003 

Estableix criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum 
humà. 

Reial decret 
1798/2010 

Regula l'explotació i comercialització d'aigües minerals naturals 
i de brollador envasades. 

Reial decret 
1799/2010 

Regula el procés d'elaboració i comercialització d'aigües 
preparades envasades. 

Reial decret 
902/2018 

Modifica els reials decrets anteriors (RD140/2003, 
RD1798/2010 i RD 1799/210). 

Reial decret 
1620/2007 

Estableix el règim jurídic de la reutilització d'aigües depurades. 

 

Per tal de classificar les aigües dins d’una d’aquestes categories han de complir el que 

s’estipula en els Reials decrets. Les freqüències de mostratge, les substàncies que es poden 

utilitzar en el tractament de l’aigua, els paràmetres a analitzar i els mètodes d'anàlisis 

també dependran d’aquesta classificació. En cas d’incomplir aquesta legislació s’ha 

d’investigar les possibles causes i garantir que s’apliquen les mesures correctores 

corresponents. 

La legislació contempla tant paràmetres microbiològics, fisicoquímics com indicadors de 

radioactivitat. Però en aquest treball només és objecte d’anàlisi un paràmetre 

microbiològic, E. coli. 
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1.2 Escherichia coli 

1.2.1 Característiques 

El bacteri E. coli viu als intestins dels humans i 

animals de sang calenta (Canal Salut, 2017) i 

és necessari per al bon funcionament de 

l'organisme (Consell Superior d’Investigacions 

Científiques, 2016). La seva presència en 

aigües és indicador de contaminació fecal 

(Edberg et al., 2000) .  Tot i això hi ha una 

sèrie de soques que pertanyen a serotips 

específics que són patogènics i poden causar 

greus malalties, com per exemple, gastroenteritis i infeccions generals. Un exemple és E. 

coli O157:H7 (figura 4) que s’atribueix a infeccions (Chalmers, Aird i Bolton, 2000). Als 

països catalans els serotips més freqüents són els O-111: B-4 i O-125: B-15 (Gran 

enciclopèdia catalana, 2018).  

La primera soca O-111: B-4 va ser descoberta el 1945 com la principal causa de 

gastroenteritis inespecífica en nadons i és interessant per la seva utilitat en investigació 

bàsica i patogenicitat (Coleman et al., 1977). La soca O-125: B-15 està associada a diarrea, 

colitis hemorràgica i síndrome urèmic hemolític. Els productes càrnics constitueixen una 

font de contaminació important amb aquest microorganisme (Jure et al., 2015).  

Una característica que el fa diferent dels altres microorganismes coliformes és que té 

capacitat de produir un enzim, la β-glucuronidasa. Aquestes propietats enzimàtiques són 

utilitzades per a poder identificar-los en un mateix medi.  

E. coli és una espècie molt fàcil de conrear en un laboratori, susceptible a manipulació 

genètica i és l’organisme model procariota  més estudiat (NCBI, 2017). A més, es pot dividir 

cada 20 minuts al laboratori en condicions aeròbiques i riques en nutrients. Un estudi 

suggereix que el temps de duplicació dels bacteris a la naturalesa són substancialment més 

grans que als laboratoris (Gibson et al., 2018).   

Figura 4. Imatge de microscopi d’Escherichia coli O157. 

FONT: https://pixnio.com/free-images/science/microscopy-
images/escherichia-coli/escherichia-coli-o157-h7-is-an-emerging-cause-
of-foodborne-illness-an-estimated-73000-cases-of-infection-725x493.jpg 
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1.2.2 Mètodes de detecció  

En el processos d’anàlisis influeixen tant les condicions ambientals com la naturalesa de les 

mostres per això hi ha un ampli ventall de mètodes d'anàlisis. Però per a poder establir una 

uniformitat dels criteris de qualitat a nivell internacional s’ha d’adoptar un mètode 

universal. L’Associació Espanyola de Normalització (UNE) és l’únic organisme de 

normalització espanyol i s’encarrega de homogeneïtzar les característiques i paràmetres 

de qualitat. En molts casos hi ha una relació entre les normes UNE i les normes ISO, normes 

internacionals desenvolupades per l’Organització Internacional de Normalització (ISO). 

Pel que fa a la detecció i enumeració d’E. coli existeixen diferents ISO vigents actualment 

que es mostren a la taula 2.  

Taula 2. Normes ISO per a la detecció i recompte d’E. coli. 

Norma 
ISO 

Descripció de la norma Descripció del mètode 

ISO 
9308-1 

Recompte d’E. coli i bacteris 
coliformes. Mètode de 

filtració per membrana per a 
aigües amb baixa flora 

bacteriana. (UNE, 2018a) 

Es basa en la filtració per membrana i 
sembra del filtre en un agar cromogènic 

per tal d’identificar simultàniament E. coli 
i coliforms. Pot aplicar-se en aigües amb 

baixa flora bacteriana. 

ISO 
9308-2 

Recompte d’E. coli i bacteris 
coliforms. Mètode del nombre 

més probable. (UNE, 2018b) 

Es basa en el creixement de 
microorganismes diana en un medi líquid i 
en el càlcul del “Nombre més probables” 

(NMP) de microorganismes per referència 
a taules del NMP. Pot aplicar-se a tot tipus 

d’aigües excepte en aigua marina. 

ISO 
9308-3 

Detecció i recompte d’E. coli i 
bacteris coliforms en aigües 
superficials i residuals. (UNE, 

2018c) 

Es basa en la sembra en un medi líquid. 
Pot aplicar-se en aigües superficials i 

residuals amb una quantitat abundant de 
matèries en suspensió. 

 

Cada norma utilitza mètodes que es basen en diferents procediments, però en tots els 

casos els resultats s’obtenen passades les 24 hores.  

En la taula 3  hi ha un resum dels valors màxims fixats que es permet respecte E. coli, 

paràmetre a estudiar, i els mètodes per als diferents tipus d’aigües. També existeixen 

mètodes alternatius que poden ser utilitzats sempre i quan estiguin validats i els resultats 

siguin tan fiables com amb els mètodes de referència.  
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Taula 3. Valors paramètrics i mètodes d’assaig per als diferents tipus de mostres. 

Tipus 

d’aigües 

Valor 

paramètric 

Mètode d’assaig 

de referència 
Mètode alternatiu 

Reial 

Decret 

Aigua de 

consum 

humà 

0 UFC en 

100 ml 

ANNEX IV Part 

A.: 

“UNE-EN ISO 

9308-1 o UNE-EN 

ISO 9308-2.” 

Contemplats en la SCO 

/778/2009: “NMP 

(nombre més 

probable) en medi 

líquid utilitzant la 

tecnologia del substrat 

definit® (DST).” 

RD 

140/2003 

Text 

consolidat 

Aigües 

envasades 

per al 

consum 

humà 

0 UFC en 

250 ml 

ANNEX II: “1. Paràmetres per als quals 

s’especifiquen mètodes d’assaig: per a les 

anàlisis dels paràmetres microbiològics 

s’ha de tenir en compte el que estableix el 

punt A de l’annex IV del Reial decret 

140/2003, de 7 de febrer, pel qual 

s’estableixen els criteris sanitaris de la 

qualitat de l’aigua de consum humà, així 

com l’Ordre SCO/778/2009, de 17 de març, 

sobre mètodes alternatius per a l’anàlisi 

microbiològica de l’aigua de consum 

humà.” 

RD 

1779/2010 

Reutilització 

d’aigües 

(depenent 

del seu ús 

previst) 

Des de 0 

UFC / 100 

ml fins a 

10.00 UFC / 

100 ml 

Annex I.C: 

“Recompte de 

Bacteris 

Escherichia Coli 

β-Glucuronidasa 

positiva.”  

Annex I.C:  “Es podran 

utilitzar mètodes 

alternatius sempre que 

estiguin validats i 

donen resultats 

comparables als 

obtinguts amb els de 

referència.”  

RD 

1620/2007 

 

Aquests mètodes de microbiologia clàssica per a la detecció d’E. coli són les tècniques 

rutinàries i que estan àmpliament acceptades però tenen limitacions. La durada de la 

incubació, la interferència d’organismes, la falta d’especificitat i la no detecció de 

microorganismes viables però no cultivables (VBNC) són alguns exemples (Rompré et al., 

2002).  
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Els recents avenços que s’han dut a terme en el camp de la biologia molecular promet una 

millora per a la seguretat de l’aigua per al consum humà, ja que permetrà una detecció 

precisa de patògens (Brettar i Höfle, 2008). Depenent de l’objectiu final de l’anàlisi, es 

poden triar diferents camins per tal de dur a terme l’anàlisi de la mostra. Engloba un pas 

d’enriquiment, extracció dels àcids nucleics o realització d’una detecció directa per PCR, tal 

com mostra la figura 5, exemple dels diferents passos a seguir per tal de detectar E. coli en 

mostres d’aigua.  

 

Figura 5. Possibles procediments a dur a terme per a analitzar mostres d’aigua mitjançant l’amplificació del ADN.  FONT: 
(Mendes Silva i Domingues, 2015). 
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2. OBJECTIUS 

L’objectiu principal d’aquest treball de final de grau és la detecció d’E. coli mitjançant 

tècniques moleculars en diferents tipus d’aigües. Aquest objectiu es pot subdividir en els 

següents objectius específics: 

- Extracció d’ADN dels microorganismes presents en aigües. 

- Aplicació de la reacció en cadena de la polimerasa per a determinar 

la presència d’E. coli en diferents tipus d’aigües. 

- Comprovar que els resultats obtinguts mitjançant tècniques 

moleculars corresponen amb els resultats obtinguts mitjançant   

tècniques clàssiques de microbiologia.  
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3. MATERIALS I MÈTODES 

3.1 Bacteris utilitzats  

Per a dur a terme algunes parts d’aquest treball de fi de grau  es va utilitzar una soca 

bacteriana d’E. coli de la col·lecció Espanyola de cultius tipus (CECT). Les característiques es 

mostren a la taula 4.  

Per a dur a terme la tècnica de PCR a partir d’una colònia bacteriana (colony-PCR) a part de 

la soca d’E. coli, també es van utilitzar soques d’Enterococcus faecium i Psedomonas 

aeruginosa i les seves característiques també es mostren a la taula 4. 

Taula 4. Característiques de les  soques d’E. coli, E. faecium i P. aeruginosa utilitzades. 

Espècie 
Referència de 

la col·lecció 
Referència 
de la soca 

Gram 
Grup 

de 
risc 

Referència 

Escherichia 
coli 

CECT 516 
ATCC 
19433 

Gramnegatiu 
Grup 

1 

(Col·lecció 
Espanyola 
de Cultius 

Tipus, 
2019c) 

Enterococcus 
faecium 

CECT 481 
ATCC 
19433 

Grampositiu 
Grup 

2 

(Col·lecció 
Espanyola 
de Cultius 

Tipus, 
2019b) 

Pseudomonas 
aeruginosa 

CECT 111 ATCC 90 Gramnegatiu 
Grup 

2 

(Col·lecció 
Espanyola 
de Cultius 

Tipus, 
2019a) 

 

3.2 Medis de cultiu 

Els medi CCA (Agar Cromogènic per a Coliformes, BIOKAR) és un medi selectiu que permet 

detectar simultàniament colònies de coliformes i d’E. coli. És un agar cromogènic que 

utilitza dos substrats cromàtics que fa que sigui fàcil diferenciar-les (figura 6). Un substrat 

cromàtic reacciona amb un enzim específic sintetitzat pels microorganismes (en aquest cas 

la β-galactosidasa per part dels coliforms i la β-glucuronidasa per part d’E. coli) i en 
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degradar-se allibera compostos d'un color diferent. Així doncs com a resultat obtenim una 

colònia que presenta un color molt viu i fàcilment detectable degut a aquesta reacció entre 

els enzims específics sintetitzats pels microorganismes i el medi cromàtic. (Farfour, 2019) 

A continuació s’explica quins són aquests dos substrats cromàtics: 

• Substrat Salmon-GAL: reacciona amb l’activitat de l’enzim β-D-galactosidasa que es 

característic dels bacteris coliforms. El resultat és que les colònies que són coliforms 

es vegin d’un color rosat-vermell. 

 

• Substrat X-glucuronide: reacciona amb l’activitat de l’enzim β-D-glucuronidasa que 

és característic d’E. coli. Les colònies positives es posen de color blau fort-violeta. 

Entre un 3-4% d’E. coli és β-D-glucuronidasa negatiu i apareixen de color rosat-

vermell. 

 

 

Figura 6. Tonalitat de les colònies en medi CCA. La placa on les colònies són blau-fort/violeta són colònies d’Escherichia 
coli ATCC 11775 i la placa que les colònies es veuen de color rosat-vermell són colònies de Citrobacter freundii ATCC 8090 

que és un coliform total. FONT: Chromocult® Millipore. 

 

La composició del medi CCA es mostra a la taula 5.  

Taula 5. Composició del medi CCA (Agar Cromogènic per a Coliformes, BIOKAR). 

Component g/L 

Caseïna 1.0 

Extracte de llevat 2.0 

Clorur sòdic 5.0 

Sodi di hidrogen fosfat x 2H20 2.2 

Di-sodi hidrogen fosfat 2.7 
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5-Brom-4 Clor-3indoxyl-β-D-glucurònic 
àcid 

0.1 

Agar bacteriològic 12.0 

Piruvat sòdic 1.0 

Sorbitol 1.0 

Triptòfan 1.0 

Tergitol 7 0.15 

6-chloro-3-indoxyl- β-D-
galactopyranoside 

0.2 

Isopropil- β-D-galactopyranoside 0.1 

 

El medi TSA (Tryptic Soy Agar, VWR) és un medi no selectiu que permet cultivar una gran 

varietat de microorganismes. La seva preparació consisteix en diluir 40g del producte en 

pols i dissoldre’l amb 1L d’aigua (purificada i desionitzada) i esperar que arribi a l’ebullició. 

Un cop ben dissolt, per tal d’esterilitzar-lo, s’autoclava  a 121ºC durant 15min. Un cop 

autoclavat, en  una cabina de flux laminar es transfereixen 9 mL a plaques de petri de 50 

mm de diàmetre (Plaques de petri Sterilin™, Thermo Scientific™). La composició del medi 

TSA es mostra a la taula 6.  

Taula 6. Composició del medi TSA (Tryptic Soy Agar, VWR). 

Component g/L 

Peptona de caseïna 15 

Peptona de soja 5 

Clorur de sodi 5 

Agar-Agar 15 

 

Per a les mostres ambientals amb molta càrrega microbiana, com és el cas de les aigües 

residuals, s’utilitza també el medi cromogènic CCA però amb vancomicina i cefalosporina 

(Agar Cromogènic per a Coliformes, BIOAGAR). Són dos antibiòtics que impedeix la 

formació de les parets bacterianes de les pseudomones, enterococs gram negatiu oxidasa 

positiu i altres bacteris gram positiu. La composició del medi CCA amb antibiòtics es mostra 

a la taula 7.  

Taula 7. Composició del medi CCA amb vancomicina i cefalosporina (Agar Cromogènic per a Coliformes, BIOAGAR). 

Component g/L 

Peptona 3.000 

Clorur sòdic 5.000 
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Sodi di hidrogen fosfat x 2H20 2.200 

Di-sodi hidrogen fosfat 2.700 

Piruvat sòdic 1.000 

L-Triptòfan 1.000 

Sorbitol 1.000 

Tergitol 7 0.150 

Cefalosporina 0.005 

Vancomicina 0.005 

Cromogènic β  GLU substrat 0.200 

Cromogènic Salmon  GLU substrat 0.200 

Agar 13.000 

 

3.3  Tipus de mostres 

Les mostres utilitzades per a dur a terme els experiments d’aquest treball de final de grau 

són les següents: 

• Mostra 1: en una ampolla Schott amb 500 mL d’aigua purificada i desionitzada 

(MilliQ) i autoclavada es van afegir 0,15 mL de la soca d’E. coli CECT 516 amb una 

concentració de 96 UFC/ 100 µL per a obtenir així una concentració final 

d’aproximadament 0,3 UFC / mL. 

 

• Mostra 2: en una ampolla Schott amb 1L d’aigua MilliQ autoclavada es van afegir 

2mL de de la soca d’E. coli CECT 516 amb una concentració de 96 UFC/ 100µL per a 

obtenir així una concentració final d’aproximadament 2 UFC / mL. 

 

• Mostra 3: a partir d’un tub de microcentrífuga amb un contingut de 1mL de la soca 

d’E. coli CECT 516, amb una concentració de 9x104 UFC / mL,  es van fer dos 

dilucions tal com mostra la figura 7. Es va fer per duplicat i en la taula 8 s’indiquen 

les concentracions de cada dilució. Per a fer les dilucions es va utilitzar solució salina 

(SS) (0,95% NaCl). 
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Figura 7. Esquema del procés de dilució de la Mostra 3. FONT: pròpia. 

Per tal de comprovar que la concentració era l’esperada, a partir del Tub 3.1 i del 

Tub 3.2  es van sembrar per superfície 0,1mL en medi TSA (Tryptic Soy Agar, VWR) 

per duplicat. 

Taula 8. Concentració d’E. coli en els tubs de microcentrifuga.  

Mostra Concentració (UFC / mL) 

Tub 1.1 90.000 

Tub 2.1 9.000 

Tub 3.1 900 

Tub 1.2 90.000 

Tub 2.2 9.000 

Tub 3.2 900 

 

• Mostra 4: en aquest cas és una mostra de 250 mL d’aigua residual de la sortida 

de una depuradora amb una concentració d’E. coli de 1 UFC / mL. 

 

3.4 Filtració per membrana 

La quantitat de microorganismes presents en aigües de consum sol ser molt baixa i per això 

és necessari concentrar-los. El mètode més utilitzat és la filtració per membrana d’un 

volum determinat, 250mL en el cas de les aigües envasades i 100mL per a la resta d’aigües.  

El mètode de filtració és el que marca la ISO 9308-1. Es basa en determinar el nombre de 

microorganismes presents en un volum determinat d’aigua fent-lo passar per un filtre de 

nitrocel·lulosa amb porus de 0,45 µM i 47mm de diàmetre (Membranas EZ-Pak®, 

Millipore). Per tal de poder-ho filtrar es va utilitzar una bomba de buit (Merck™ 

WP6122050, Millipore) i una rampa de filtració (Merck™ MIAC01P01, Millipore). Els embuts 
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utilitzats van ser de 250mL (Embudos Microfil™, Millipore) d’un sol ús. Després de filtrar el 

volum desitjat, es va afegir una petita quantitat de tampó fosfat per tal d’arrastrar les 

possibles restes de microorganismes a les parets dels embuts. Tots els procediments es van 

dur a terme en condicions de màxima asèpsia.  

 

Mostra 1: Es va filtrar per duplicat una volum de 100 mL de la mostra. Un filtre es va 

sembrar en placa tal com s’indica en l’apartat 3.5.1 i l’altre es va posar en 9 mL de solució 

salina (0,95% NaCl). Aquest tub es va posar al bany d’ultrasons (Ultrasons 6L, Selecta) 

(veure apartat 3.6.1), i després es va filtrar 8 mL en un filtre i 1 mL en un altre filtre (veure 

figura 8). L’objectiu principal d’aquesta mostra és comprovar l’efectivitat de la recuperació 

d’E. coli en un medi líquid (solució salina (SS)).   

 

Figura 8. Esquema del procés de filtració de la Mostra 1. FONT: pròpia. 
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Mostra 2: A partir d’aquesta mostra es va filtrar 100 mL per a obtenir una  concentració 

desitjada, 21 UFC / mL. La filtració es va fer per duplicat. Un filtre es va sembrar en placa 

tal com s’indica en l’apartat 3.5.1 i l’altre es va posar en 9 mL de solució salina (veure figura 

9). 

 

Figura 9. Esquema del procés de filtració de la Mostra 2. FONT: pròpia. 

Mostra 3: En aquesta mostra no hi va haver cap procés de filtració. 

Mostra 4: Es va filtrar per duplicat una volum de 100 mL de la mostra. Un filtre es va 

sembrar en placa tal com s’indica en l’apartat 3.5.1 i l’altre es va posar en 9 mL de solució 

salina (0,95% NaCl). El procés de filtració és idèntic al de la Mostra 2 (veure figura 9). 

 

3.5 Tècniques de microbiologia clàssica  

Aquests procediments, junts amb la preparació i filtració de mostres, es va dur a terme al 

laboratori de microbiologia del Laboratorio Dr. Oliver Rodés.  

Per a la detecció d’E. coli en el laboratori el mètode emprat és el que marca la ISO 9308-

1:2014. El mètode consisteix en filtrar una volum determinat, depenent de la mostra 

d’aigua 100mL o 250mL, a través d’una membrana amb un diàmetre de porus de 0,45 µm 

que reté els bacteris. Aquest filtre es col·loca en medi CCA i s’incuba a 37ºC durant 24h.  
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3.5.1 Sembra del filtre en placa 

Consisteix en col·locar el filtre en la superfície del medi de la placa de petri tal com mostra 

la figura 10. Un cop sembrat, s’incuba a una temperatura i un temps determinat. En aquest 

treball de final de grau la temperatura d’incubació ha estat 37°C durant 24h en tots els 

casos.  

 

Figura 10. Sembra del filtre en placa. FONT: 
http://coli.usal.es/Web/demo_fundacua/demo2/FiltraMembColiT_auto.html 

 

Mostra 1: en el filtre on es va filtrar 100 mL i en el filtre on es va filtrar 1 mL el medi utilitzat 

va ser el CCA. En el filtre on es va filtrar 8 mL el medi utilitzat va ser el medi TSA. Un cop 

incubades les plaques si hi ha colònies blau-fort o violeta podem afirmar que és E. coli.  

Mostra 2: en el filtre on es va filtrar 100 mL el medi utilitzat va ser el CCA. Un cop incubades 

les plaques si hi ha colònies blau-fort o violeta podem afirmar que és E. coli.  

Mostra 3: no va haver sembra en placa dels filtres.  

Mostra 4: el filtre on es va sembrar en CCA amb vancomicina i cefalosporina (Agar 

Cromogènic per a Coliformes, BIOAGAR).  

Un cop acabat el temps d’incubació, es va fer el recompte en placa.  

 

http://coli.usal.es/Web/demo_fundacua/demo2/FiltraMembColiT_auto.html


 

  

Aplicació de tècniques moleculars per a la detecció d’Escherichia coli en diferents tipus d’aigües - 18 - 

 

3.6 Tècniques de biologia molecular 

3.6. 1 Recuperació dels bacteris en un medi líquid 

Per tal de poder comparar els resultats obtinguts mitjançant tècniques clàssiques (tal com 

indica la ISO 9308-1) amb les tècniques moleculars, el volum filtrat ha de ser el mateix. 

El que permet la filtració d’un volum d’aigua és concentrar tota la càrrega microbiana al 

filtre. Per això, per a fer l’anàlisi per mitjà de tècniques molecular un cop filtrada la mostra, 

s’ha d’intentar traspassar aquesta càrrega microbiana del filtre a un medi líquid.  

La segona rèplica dels filtres de la Mostra 2 i la Mostra 4 es va posar al bany d’ultrasons 

(Ultrasons 6L, Selecta) amb un tub de 9 mL amb SS i amb una freqüència de 40KHz durant 

5 min, per tal de que els microorganismes del filtre passessin al medi líquid.  

En el cas de la Mostra 1, un cop acabada la sonicació es va sembrar 1mL del contingut del 

tub en medi CCA (Agar Cromogènic per a Coliformes, BIOKAR) i 8mL del contingut del tub 

en medi TSA (Tryptic soy agar, VWR). La sembra es va fer en els dos medis per a mostrar 

que E. coli pot créixer en un medi selectiu, com es el cas del CCA, i en un medi no selectiu, 

com es el cas del TSA. Aquestes plaques van ser incubades a 37°C durant 24 hores. Passat 

aquest temps es va realitzar el recompte en placa. La raó per la qual en aquesta mostra 

després de la sonicació es torna a filtrar és comprovar l’eficiència de la recuperació dels  

bacteris en un medi líquid.  

En el cas dels tubs de la Mostra 2 i la Mostra 4 després de la sonicació es va dur a terme 

l’extracció d’ADN.   

 

3.6.2 Extracció d’ADN 

Prèviament a les  extraccions de ADN, per tal de concentrar en un tub de microcentrífuga 

tota la càrrega microbiana els 9 mL de la Mostra 2 i el tub de la Mostra 4 es van dividir en 

1,5 mL en 6 tubs de microcentrífuga i es van centrifugar (MIKRO 120, Hettich) a 14000 rpm 

durant 10 min. Els pellets dels 6 tubs de microcentrífuga es van recuperar en un sol tub de 

microcentrífuga.  
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Per a obtenir  l’ADN de les mostres es va utilitzar el kit MasterPureTM Complete DNA and 

RNA Purification Kit (Lucigen). El contingut de mostra del qual s’ha fet l’extracció de ADN 

és de 150 µL. Es va fer servir el següent protocol indicat en les instruccions del fabricant: 

1. Diluir 1 µL de la Proteinase K en 150 µL de 2X T and C Lysis Solution.  

2. Transferir 150 µL del contingut de la mostra en un tub de microcentrífuga i afegir 

150 µL de la dilució anterior i mesclar.  

3. Incubar el tub de microcentrifuga amb la barreja a 65°C durant 15 minuts a 1.400 

rpm. En aquest pas es va utilitzar un thermomixer (Thermomixer comfort 1,5 mL, 

eppendorf). 

4. Deixar durant 5 minuts el tub de microcentrifuga en gel.  

5. Afegir 150 µL de MPC Protein Precipitation Reagent a la mostra anterior i agitar 

durant 10 segons.  

6. Introduir els tubs en una centrifuga (MIKRO 22 R, Hettich) a 4°C durant 15 minuts a 

10.000 rpm per a fer precipitar el pellet amb els restos bacterians. 

7. Transferir el sobrenedant a un tub de microcentrifuga i descartar el pellet.  

8. Afegir al tub anterior 500 µL de isopropanol i deixar 1 hora a -20°C. Després 

centrifugar a 4°C durant 15minuts a 10.000 rpm per a fer precipitar els àcids 

nucleics.  

9. Retirar el sobrenedant i netejar dues vegades amb etanol al 70%. I retirar tot 

l’etanol.   

10. Resuspendre l’ADN en 35 µL de TE buffer. 

Un cop feta l’extracció d’ADN es congelaven a -20°C per a posteriorment quantificar l’ADN 

i dur a terme les PCR. 

 

3.6.3 Quantificació de l’ADN 

La quantificació de l’ADN de les mostres es va dur a terme mitjançant un 

espectrofotòmetre Nanodrop (NanoDropTM 1000, ThermoFisher Scientific). De cadascuna 

de les mostres es va utilitzar 1 µL per a quantificar l’ADN.  
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3.6.4 Reacció en cadena de la polimerasa (PCR) 

La PCR permet amplificar de forma exponencial una fragment d’ADN específic. És una 

tècnica senzilla però molt potent, aprofita la capacitat de l’ADN polimerasa de fer copies 

d’una cadena d’ADN motlle mitjançant la incorporació de nucleòtids a partir dels 

encebadors. Aquests encebadors estan dissenyats específicament per a hibridar 

específicament amb els extrems de la regió del ADN que ens interessa. Els passos bàsics 

que es duen a terme quan es realitza un cicle són els següents (veure figura 11):

 

Figura 11. Passos bàsics de la PCR. FONT:  pròpia. 

1. Desnaturalització (96°C): el que es vol aconseguir en aquest pas és la separació de 

la ADN, obtenint així les dos cadenes simples.  

2. Alineament: En aquest pas s’assoleix la temperatura necessària per a que els 

encebadors s’uneixin a les regions complementàries de les cadenes simples de 

l’ADN. La temperatura del alineament varia en funció de la seqüència dels 

encebadors. 
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3. Extensió (72°C): l’augment de temperatura fa que l’ADN polimerasa comenci a 

sintetitzar la còpia de l’ADN. 

 Els reactius necessaris per a realitzar la PCR són: 

• La Taq polimerasa, obtinguda de Thermus aquaticus, és la polimerasa més 

utilitzada habitualment ja que aguanta les altes temperatures que ha d’assolir 

durant el procés. 

 

• Els encebadors. Han de ser específics per a la regió d’interès. Hibriden amb els 

extrems de la regió que volem amplificar. En l’apartat 3.6.6 s’exposen els dos parells 

d’encebadors que s’han utilitzat en aquest treball de final de grau. 

 

• L’ADN motlle que conté la regió d’ADN que es vol amplificar. En aquest cas 

utilitzarem com a ADN motlle les extraccions d’ADN de les mostres, per a 

comprovar si amplifica el fragment específic d’E. coli. 

 

• Els nucleòtids que dormen part de l’ADN que són: adenina (A), citosina (C), guanina 

(G) i timina (T). 

 

• MgCl2, un cofactor de la polimerasa.  

En la taula 9 es mostra la concentració dels diferents reactius que es van utilitzar per a fer 

les PCR i les colony-PCR. En els dos casos es van utilitzar els dos parells d’encebadors.  

Taula 9. Concentració dels reactius utilitzats per a fer la PCR. 

Reactiu Concentració (µL) Volum 

Mix PCR (KAPA HiFi HotStart ReadyMix, Roche) 
Stock 2X 

1X 5 

Encebador Forward 0,1 µM 0,1 

Encebador Reverse 0,1 µM 0,1 

ADN 50 ng 4,8 µL 
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Per tal d’observar els resultats es va preparar un gel d’electroforesi (al 1,5% d’agarosa) amb 

TBE (45 mM Tris, 1,3 mM EDTA, 45 mM àcid bòric) i es va afegir 4 µL de SYBR Safe DNA Gel 

Stain (ThermoFisher Scientific) per a poder veure el ADN. El marcador utilitzat va ser el 

GeneRulerTM 1kb Plus DNA Ladder i en cada pou del gel es va afegir 5 µL del producte de 

la PCR i 1 µL el tampó de càrrega (DNA Gel Loading Dye (6X), ThermoFisher Scientific) per a 

visualitzar la migració de l’ADN durant l’electroforesi. Les condicions de l’electroforesi va 

ser 45min a 90V.  

 

3.6.5 Colony-PCR  

A partir de soques de les soques de d’Escherichia coli, Enterococcus faecium i Pseudomonas 

aeruginosa (veure característiques a l’aparat 3.1) es va sembrar 0,1 mL per superfície en 

medi  TSA (Tryptic Soy Agar, VWR). Consisteix en pipetejar 0,1mL de la mostra sobre la 

superfície del agar de la placa i estendre uniformement la sobre la superfície amb una 

nansa estèril. Les plaques van ser incubades a 37° durant 24h. 

Després de la incubació, amb les colònies aïllades d’E. coli, E. faecium i P. aeruginosa en 

medi TSA (Tryptic Soy Agar, VWR) es va dur a terme la tècnica de colony-PCR. Consisteix en 

resuspendre una colònia en 150µL d’aigua destil·lada. 5µL de les anteriors suspensions van 

ser afegits en 25 µL Mix PCR , 0,2 µL de l’encebador forward (0,2 µM) i 0,2 µL de l’encebador 

reverse (0,2 µM) (Heijnen i Medema, 2006). I a partir d’aquesta barreja dur a terme les PCR 

i gels d’electroforesi per a poder visualitzar els resultats. Les condicions de la PCR estan 

especificats a la taula 9.  

 

3.6.6 Encebadors 

En aquest treball de final de grau s’han utilitzat dos parells d’encebadors diferents, en 

primer lloc els V3-V4-Forward i V3-V4-Reverse que són específics per a una gran varietat 

de microorganismes; i els 401_F i 611_R que són específics per a E. coli.  

Les característiques del V3-V4-Forward i el V3-V4-Reverse es mostren a la taula 10. 

Amplifiquen la regió V3-V4 del gen 16S rRNA i és una regió funcionalment indispensable. 
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És l’objectiu més comú d’anàlisi de la diversitat de comunitats microbianes, ja que 

l’enfocament més comú es basa en l’agrupació de similitud (Větrovský i Baldrian, 2013).  

Taula 10. Nom, regió que amplifica i seqüència dels encebadors de la PCR. 

Encebadors 
Regió 

d’amplificació 
Mida de la 

banda 
Seqüència (5’ – 3’) Referència 

Programa 
PCR 

V3-V4-
Forward 

16S rRNA 500pb 

TCGTCGGCAGCGTCA
GATGTGTATAAGAGA
CAGCCTACGGGNGGC

WGCAG 
(Willis et 
al., 2018) 

95°C 3 min,  
95°C 30 

segons, 55°C 
30 segons, 

72°C 30 
segons, 29 

cicles a 95°C 
3min, 72°C 5 

min 

V3-V4-
Revers 

16S rRNA 500pb 

GTCTCGTGGGCTCGG
AGATGTGTATAAGAG
ACAGGACTACHVGGG

TATCTAATCC 

 

El que es mostra a la taula 11 amplifica el gen ybbW pertanyent a E. coli. Aquesta seqüència 

està present en més del 95% dels genomes de les soques seqüenciades d’aquest bacteri 

(Walker et al., 2017). 

Taula 11. Nom, regió que amplifica i seqüència dels encebadors per a la detecció d’E. coli. 

Encebadors 
Regió 

d’amplificació 
Mida de la 

banda 
Seqüència (5’ – 3’) Referència 

Programa 
PCR 

401_F ybbW 200pb 
TGATTGGCAAAA

TCTGGCCG 

(Walker et 
al., 2017) 

95°C 2min, 
40 cicles de 
95°C 15seg, 

55-70°C 
20seg, 72°C 
45seg, 72°C 

2min 

611_R ybbW 200pb 
GAAATCGCCCAA

ATCGCCAT 

 

Els dos parells d’encebadors s’han utilitzat tant per a les PCR de les mostres com per a les 

colony-PCR. 
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4. RESULTATS 

4.1 Recompte en placa de les unitats formadores de colònies (UFC) 

Els resultats del recompte en placa després de les incubacions dels filtres de la Mostra 1 

(mostra amb una concentració de 0,3 UFC / mL) es mostren a la taula 12.   

Taula 12. Resultats del recompte en placa de la Mostra 1.   

El percentatge de recuperació és d’un 83,3%. Com que el percentatge es superior al 80%, 

el procés és efectiu. En canvi, en el mètode filtració-sonicació-filtració, el percentatge de 

recuperació és d’un 66,6% en medi CCA i 55,5% en medi TSA. El mètode de filtració-

sonicació-filtració per tant, en general no és gaire efectiu. Amb el procés de filtració es perd 

bastanta càrrega microbiana i en aquest procés hi ha dos processos de filtració. Un abans 

de la sonicació i l’altre després.  

A la figura 12 es poden observar els resultats de la filtració després de la sonicació de la 

Mostra 1. Es mostra la morfologia de les colònies en el medi TSA i en el medi CCA.  

 

Figura 12. Filtre on s’ha filtrat 8 mL (sembrat en TSA) i filtre on s’ha filtrat 1 mL (sembrat en CCA) a partir de la Mostra 1  
després de 24h d’incubació a 37°C.  

 

Mostres 
Nombre  esperat 

de UFC 
Recompte real de 

UFC 
Percentatge de 

recuperació 

Medi CCA (filtració 
de 100mL) 

30 25 83,3 

Medi CCA (filtració 
de 1mL) 

3 2 66,6 

Medi TSA (filtració 
de 8mL) 

27 15 55,5 

TSA 
CCA 

8mL 1mL 
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Pel que fa a la Mostra 2, els resultats obtinguts es mostren a la taula 13. En tots els  casos 

el recompte obtingut és acceptable perquè la recuperació és superior al 80%. 

Taula 13. Resultats dels recomptes en placa de la Mostra 2. 

Volum filtrat 

(mL) 

Recompte  

esperat de 

UFC 

Recompte 

real de  UFC 

Percentatge 

de 

recuperació 

100 190 170 89,5 

 

Pel que fa als resultats obtingut a la Mostra 4 (aigua residual) el recompte en placa del TSA 

va ser de 100 UFC en filtrar 100 mL de la mostra, una concentració de 1 UFC / mL.  

 

4.2 Quantificació de l’ADN 

Per a la quantificació de l’ADN, els resultats obtinguts es mostren a la taula 14. La segona 

columna de la taula indica la concentració d’ADN, l’índex 260/280 determina la puresa de 

l’ADN enfront possibles contaminacions per proteïnes  i els valors acceptables són entre 

1,7 i 1,9. L’índex 260/230 determina la puresa de l’ADN enfront possibles contaminacions 

per altres compostos com fenols, carbohidrats, sals... en aquest cas però, els valors 

acceptables són entre 2 i 2,2.  

Taula 14. Resultats de les quantificació d’ADN amb NanoDrop de les mostres. 

Sample ID ng/µl 260/280 260/230 

Mostra 2 11,73 1,47 0,25 

Mostra 4 29,30 1,76 0,53 

Mostra 3: Tub 3.1 8,37 2,01 0,16 

Mostra 3: Tub 2.1 4,67 2,46 0,10 

Mostra 3: Tub 1.1 7,71 1,30       0,13 0,13 
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Mostra 3: Tub 3.1_rep 1,62 3,60       0,57 0,57 

Mostra 3: Tub 1.1_rep 5,48 1,58       0,32 0,32 

Mostra 3: Tub 3.2 3,16 4,28       0,36 0,36 

Mostra 3: Tub 2.2 7,25 2,0       0,18 0,18 

Mostra 3: Tub 1.2 9,31 2,02       0,98 0,98 

 

4.3 Detecció d’E. coli  

4.3.1 Encebadors 16S 

Els resultats obtinguts per a les PCR amb els encebadors 16S de la Mostra 2 (amb una 

concentració de 21 UFC / mL) , i la Mostra 4 (aigua residual) s’observen a la figura 13. 

Només es va detectar banda en el cas de l’aigua residual. En tots els gels s’ha afegit un 

control negatiu per visualitzar possibles contaminacions en els reactius de la PCR. 

 

Figura 13. Gel d’electroforesi ( agarosa al 1,5%) de la mostres: Marcadors (M), Mostra 2 (M2), Mostra 4 (M4) i control 
negatiu (C-). 

 

Els resultats obtinguts per PCR del Tub 1.1, Tub 2.1 i Tub 3.1 es mostren a la figura 14. Es 

pot contemplar que l’única banda que s’observa es quan la concentració és de 900 UFC / 
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100 µL (Tub 2.1). El fet que només es detecti banda al Tub 2.1 cosa és sobtant ja que en la 

concentració més alta, 9.000 UFC / 100 µL (Tub 1.1) no s’observa banda.  

 

Figura 14. Gel d’electroforesi ( agarosa al 1,5%) de les mostres on les concentracions son 900, 9.000 i 90.000 UFC / mL: 
Marcadors (M), mostra concentració 900 UFC / mL (Tub 3.1), mostra concentració 9.000 UFC / mL (Tub 2.1) i  mostra 

concentració 90.000 UFC / mL (Tub 1.1), control negatiu (C-) i marcadors (M). 

 

Els resultats obtinguts del Tub 1.2, Tub 2.2 i Tub 3.2 es mostren a la figura 15. Del Tub 1.1 i 

el Tub 3.1 es va fer una repetició. Es pot observar que en aquest cas hi ha amplificació en 

tots els casos excepte en la repetició de la mostra de 90.000 UFC / mL. Això pot ser degut 

a alguna inhibició.  
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Figura 15. Gel d’electroforesi ( agarosa al 1,5%) de les repeticions de les  mostres de 900, 9.000 i 90.000 UFC / mL: 
Marcadors (M), Repetició extracció ADN 900 UFC / mL (Tub 3.1), Mostra 900 UFC / mL (Tub 3.2), 9.000 UFC / mL (Tub 

2.2), Repetició extracció ADN  90.000 UFC / mL (Tub 1.1), Mostra 90.000 UFC / mL (Tub 1.2), control negatiu (C-) i 
marcadors (M). 

 

Els resultats obtinguts amb la colony-PCR de les colònies van ser els que es mostren a la 

figura 16. S’observen bandes molt definides a 500pb (banda esperada amb l’encebador 

16S) en tots els casos. 

 

Figura 16. Gel d’electroforesi ( agarosa al 1,5%) de les colony- PCR: Marcadors (M), E. coli (1 i 2), E. faecium (3 i 4), P. 
aeruginosa (5 i 6), control negatiu (C-) i marcadors (M). 
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4.3.2 Encebadors específic d’E. coli 

Els resultats obtinguts per a les PCR amb els encebadors específics per a E. coli de la Mostra 

4 s’observen a la figura 17. La banda esperada per a la detecció d’E. coli és 200pb, per tant, 

hi ha detecció. A més, també detecta altres bandes però no tenen cap relació amb E. coli. 

 

Figura 17. Gel d’electroforesi ( agarosa al 1,5%) de la PCR de l’aigua residual (Mostra 4): Marcadors (M), Mostra 4 (M4), 
control negatiu (C-) i marcadors (M). 

 

En el cas de les mostres dels Tub 1.1, Tub 2.1, Tub 3.1, Tub 1.2, Tub 2.2 i Tub 3.2 no hi va 

haver amplificació amb els encebadors específics per a E. coli.  

Els resultats obtinguts amb la colony-PCR de les colònies van ser els que es mostren a la 

figura 18. En les úniques mostres que hi ha detecció és en les colònies d’E. coli.  
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Figura 18. Gel d’electroforesi ( agarosa al 1,5%) de les colony-PCR: Marcadors (M), E. coli (1 i 2), E. faecium (3 i 4), P. 
aeruginosa (5 i 6), control negatiu (C-) i marcadors (M). 
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DISCUSSIÓ  

El fet de poder quantificar els microorganismes a través de tècniques de cultiu ha estat un 

pas molt important en el camp de la microbiologia. Tot i així, no podem deixar de banda, 

el fet que el cultiu de microorganismes és un mètode que requereix molt de temps. A més 

a més, i el més important, és que només un 1% dels microorganismes presents en les 

mostres ambientals són cultivables (Riesenfeld, Schloss i Handelsman, 2004).  

En aquest treball de final de grau la tècnica microbiològica per a detectar i quantificar E. 

coli és la filtració per membrana especificada en la ISO 9308-1 i els resultats s’obtenen 

passades les 24h. L’avantatge d’utilitzar un medi selectiu és la necessitat de no realitzar 

una confirmació, ja que amb el medi CCA si les colònies que s’obtenen es tenyeixen d’un 

color blau fort o violeta ja podem afirmar que es E. coli.  

Enfront la necessitat de poder obtenir major rapidesa a l’hora de transmetre els resultats i 

la necessitat de poder detectar aquells microorganismes que no son cultivables, ens hem 

trobat en el deure de buscar altres tipus de mètodes com la PCR (Fode-Vaughan et al., 

2003). 

La detecció per mitjà de PCR de l’E. coli en aigües comporta l’obtenció del material genètic 

(ADN) present en un volum determinat d’aigua. En molts casos però la quantitat de 

material genètic és tan petita que no es suficient per a ser detectat per mitjà de la PCR. La 

qual cosa ens fa pensar que un pas necessari abans de realitzar la extracció de ADN és 

l’enriquiment, consisteix en posar la mostra en un medi per aportar nutrients necessaris 

per a afavorir el creixement del microorganismes i  permetre augmentar la càrrega 

microbiana  (Bertrand i Roig, 2007).   La PCR a partir d’una colònia (colony-PCR) seria una 

exemple d’aquest enriquiment.  

Un altra opció per a optimitzar el procés de concentració seria buscar altres tècniques per 

tal de concentrar els microorganismes (Benoit i Donahue, 2003).  

Després de les extraccions de ADN es va quantificar la concentració d’ADN de les mostres. 

A la Mostra 4 (aigua residual amb una concentració d’E. coli de 1 UFC / mL)  es va obtenir 

la concentració més alta, tot i que la Mostra 2 té una concentració d’E. coli més elevada 
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(concentració d’E. coli de 21 UFC / mL). Això es deu a que l’aigua residual conté altres 

microorganismes i en la Mostra 2 només hi ha E. coli. El  fet de tenir molta concentració 

d’ADN no té una relació directa amb el fet de detectar E. coli per mitjà de PCR, ja que en la 

Mostra 2 no hi ha detecció i en canvi a la Mostra 4 (aigua residual) sí hi ha detecció.  

El fet de detectar amplificació amb els encebadors 16S ens mostra que el procés d’extracció 

de ADN és efectiu en aigua MilliQ i l’aigua residual, però caldria comprovar l’efectivitat en 

mostres d’aigua de consum humà i aigua envasada. Ja que una contra d’utilitzar aquesta 

tècnica per a la detecció de E. coli és el fet que pot haver presència d’inhibidor (Girones et 

al., 2010). 

En el cas de la Mostra 2 (concentració d’E. coli de 21 UFC / mL) no hi ha detecció en cap 

dels dos encebadors. En un estudi semblant  (Bertrand i Roig, 2007) la quantitat mínima on 

hi va haver detecció va ser en 0,2 UFC / mL en aigua pura. La diferència és que en aquest 

cas la inoculació d’E. coli es va fer introduint colònies.  

En les mostres dels Tubs 1.1 i Tub 1.2  (concentració d’E. coli 90.000 UFC / mL), Tub 2.1 i 

Tub 2.2 (concentració d’E. coli 9.000 UFC / mL) i Tub 3.1 i Tub 3.2 (concentració d’E. coli 

900 UFC / mL) hi ha detecció amb els encebadors 16S però no amb els específics d’E. coli. 

Tot i que l’únic microorganismes que contenen les mostres és E. coli, una explicació al fet 

que si que hi hagi amplificació amb els encebadors 16S podria ser el fet que hi ha bacteris 

que tenen entre 1 i 15 còpies del gen 16S (Louca, Doebeli i Parfrey, 2018); en concret E. coli 

té 7 còpies (Stevenson i Schmidt, 2004).  

Amb els encebadors específics d’E. coli en les mostres que solament contenen aigua MilliQ 

autoclavada i inoculació d’E. coli CECT 516 no hi ha detecció, en canvi, en les PCR a partir 

d’una colònia d’E. coli CECT 516 sí hi ha detecció. Per això podem descartar el fet de que hi 

hagi alguna incompatibilitat o inhibició amb aquesta soca.   

A més la PCR com la que hem dut a terme en aquest TFG no ens permet quantificar E. coli, 

només ens deixa detectar.  La possibilitat de realitzar una qPCR (PCR quantitativa)  ens 

permetria amplificar i quantificar l’ADN d’E. coli  i així supervisar la qualitat de l’aigua de 

manera ràpida i eficaç (Lavender i Kinzelman, 2009).  La característica diferencial de la PCR 

quantitativa, o PCR en temps real, és que es realitza en un aparell que integra un 
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termociclador convencional i un espectrofluorímetre que determina la fluorescència que 

s’emet durant el procés (Serveis Tècnics d’Investigació, 2019). En un estudi on es van 

inocular mostres d’aigua en diferents quantitats de colònies d’E. coli (1 fins a 106 UFC / mL) 

la quantitat mínima on es va detectar E. coli va ser a 1 UFC / mL (Petit et al., 1999).  

Pel que fa les colony-PCR amb els encebadors 16S va haver-hi detecció en  d’E. coli CECT 

516,  Enterococcus faecium CECT 481 i Pseudomonas aeruginosa CECT 111. Amb els 

encebadors específics només hi va haver detecció en els pous 1 i 2, on hi havia colònies d’E. 

coli. En altres pous contenien colònies de Enterococcus faecium CECT 481 (pou 3 i 4) i 

Pseudomonas aeruginosa CECT 111 (pou 5 i 6).  

Com que s’ha observat que el procés de filtració-sonicació no és gaire efectiu. Una 

alternativa podria ser filtrar les mostres i fer la sembra en placa i després del procés 

d’incubació fer una PCR de les colònies obtingudes. En aquest cas, seria necessari molt més 

temps que fent extracció d’ADN i després una PCR. Però es una alternativa interessant per 

a detectar falsos positius i/o negatius i per a reduir els temps de confirmació de certs 

microorganismes. Com per exemple la salmonel·la que el temps necessari per a la seva 

confirmació és entre 5 i 6 dies i s’utilitza una gran varietat de medis de cultiu: medis 

d’enriquiment, medis selectius i medis no selectius (Coquard, Exinger i Jeltsch, 1999).  

Pel que fa als temps d’anàlisis de les tècniques de biologia molecular respecte el temps de 

les tècniques de microbiologia clàssica  disminueix considerablement. El mínim d’hores per 

a obtenir resultats en les tècniques microbiològiques clàssiques és de 24h, en canvi , en les 

tècniques moleculars pots obtenir resultats en 3 hores. 

A més a més, aquestes tècniques es poden utilitzar també per a altres patògens en l’aigua 

com virus i protozous (Girones et al., 2010) i també altres bacteris (Petit et al., 1999; Frahm 

i Obst, 2003; Lavender i Kinzelman, 2009) . Per a la detecció de bacteris en aliment les 

tècniques moleculars també són una bona opció (Benoit i Donahue, 2003; Chiluisa Utreras, 

Coba i Echeverría, 2014). 
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CONCLUSIONS 

1. S’ha observat una reducció del temps d’anàlisi de més del 50% amb les tècniques 

de biologia molecular, respecte les tècniques de microbiologia clàssica.  

 

2. La tècnica de la colony-PCR podria ser una alternativa als llargs mètodes de 

confirmacions de diferents patògens en l’aigua.  

 

3. En aigües amb baixa càrrega microbiana, s’ha observat que el mètode de 

recuperació dels bacteris en un medi líquid no és efectiu. Ja que l’eficiència del 

procés de sonicació en cap cas supera el 80%.  

 

4. El procés d’extracció d’ADN és efectiu però en els casos on hi ha poca càrrega 

microbiana no s’ha detectat E. coli.  

 

5. El baix contingut de càrrega microbiana és una limitació per a la PCR.  

 

6. En l’aigua residual s’ha amplificat amb els dos parells d’encebadors. Demostra que 

és una tècnica prometedora per a analitzar mostres ambientals.  

 

7. Amb els encebadors 16S, els resultats de la colony-PCR van ser positius en els tres 

bacteris: E. coli, E. faecium i P. aeruginosa. 

 

8. Amb els encebadors específics d’E. coli només hi va haver amplificació en les 

colònies d’E. coli. En les colònies d’E. faecium i P. aeruginosa no hi va haver 

amplificació.   
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