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RECERCA DELS MICROORGANISMES QUE 

CAUSEN OTITIS INFECCIOSA ALS CANS 
Carolina Seguí Santiago 

 

1. Introducció 

 L’otitis infecciosa és una patologia del canal de l’oïda. La inflamació del 

conducte auditiu es pot donar a tots els nivells: intern, mitjà i extern. L’otitis externa és 

deguda a un procés d’inflamació causada per diferents espècies de microorganismes 

patògens. El fet de que l’oïda és un lloc fosc, càlid, humit i amb poca ventilació; i a més, 

en molts de casos existeix una producció excessiva de secreció (cera) secundària a la 

irritació o inflamació presents; fan d’aquesta una estructura molt delicada i que és 

molt fàcil de ser infectada. 

L’otitis externa és una malaltia molt freqüent en els cans, entre un 10-20% de les 

visites als veterinaris són degudes a aquesta patologia (Zur, et al., 2011). Un 80% són 

races amb orelles llargues i caigudes, ja que aquestes dificulten la circulació d’aire. En 

canvi, si les orelles són erectes s’assequen més fàcilment i, per tant, les condicions són 

més desfavorables pel creixement dels microorganismes 

(http://pets.webmd.com/dogs/external-ear-infection-external-otitis-dogs). La seva 

etiologia és multifactorial (Zur, et al., 2011) i els factors que predisposen a patir 

aquesta alteració són: 

 Conformació de l’oïda: canals estenòtics, pèls en els canals, pinnes penduloses. 

 Humitat excessiva: clima ambiental molt humit, orelles de nedador. 

 Efectes de tractament: una utilització inapropiada d’antibiòtics, traumatisme 

causat per exploració amb hisops de cotó, solució antisèptica irritant. 

A més, les causes primàries són: 

 Al·lèrgies: dermatitis atòpica, reaccions cutànies produïdes per al·lèrgies a 

determinats aliments, al·lèrgies per contacte. 

 Paràsits: Octodectescynotis, Dermodexcanis, Dermodexcati, Otobiusmegnini. 

 Cossos estranys. 

 Cel·lulitis juvenil. 

http://pets.webmd.com/dogs/external-ear-infection-external-otitis-dogs
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 Malalties de queratinització: seborrea idiopàtica primària. 

 Desordres endocrins: hipotiroïdisme. 

 Malalties autoimmunes: pèmfig foliaci. 

 Masses: neoplàsia, pòlips nasofaringis. 

Per altra banda, també hi ha factors que fan que l’otitis es perpetuï una vegada 

iniciada: canvis patològics progressius, infeccions bacterianes i fúngiques, otitis 

mitjana, etc. (Greene, 2012). 

 Les races que s’han vist que són les més afectades en els estudis duts a terme 

fins aleshores són: els Pastors Alemanys, degut als seus problemes dermatològics, sol 

ser una raça a la qual l’otitis és de tipus crònica; els Cocker Spaniel, per tenir les orelles 

tan llargues; els Bulldogs, tant l’anglès com el francès, per problemes al·lèrgics; els 

Golden, per la característica anatomia de la seva oïda (Bugden, 2013); i els Shar-Pei, 

que té els canals estenòtics i molt estrets (http://pets.webmd.com/dogs/external-ear-

infection-external-otitis-dogs). 

 Els signes de l’otitis externa són: moviments del cap de l’animal, gratament i 

fregament de l’orella afectada constantment. El dolor que ho acompanya provoca una 

inclinació del cap sobre el costat afectat i, com a conseqüència, no es deixa tocar 

l’orella i/o es queixa. Quan s’examina, es veu un enrogiment i una inflamació dels plecs 

de la pell. En ocasions, també hi ha cera o secreció purulenta amb mala olor 

(http://pets.webmd.com/dogs/external-ear-infection-external-otitis-dogs). 

 Al llarg d’aquest treball quan es parli de microorganismes s’estarà fent 

referència, única i exclusivament, als bacteris i als fongs. Ambdós són considerats 

factors que predisposen i que perpetuen l’otitis externa en els cans. 

Diversos estudis han identificat bacteris patògens, a partir de mostres d’exudat de les 

oïdes canines que patien otitis mitjançant hisops estèrils i aïllaments d’acord amb les 

tècniques microbiològiques, com: Staphylococcus intermedius, Pseudomonas 

aeruginosa, Proteus sp., Streptococcus sp., E. coli. (Bugden, 2013). La majoria de 

microorganismes aïllats d’orelles inflamades també s’han trobat, en baix nombre, en 

orelles sanes (Zur, et al., 2011). Pseudomonas aeruginosa és un bacteri que se 

http://pets.webmd.com/dogs/external-ear-infection-external-otitis-dogs
http://pets.webmd.com/dogs/external-ear-infection-external-otitis-dogs
http://pets.webmd.com/dogs/external-ear-infection-external-otitis-dogs
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caracteritza per la seva capacitat de formar biofilms (Bugden, 2013), és a dir, 

desenvolupen monocapes de cèl·lules bacterianes plantòniques irreversibles que 

s’adhereixen a la superfície dels bacteris produint una matriu de carbohidrats, 

proteïnes i ADN, que proveeix d’una protecció addicional a l’interior del biofilm dels 

factors externs, augmentant la seva virulència (Pye, et al., 2013), per aquest motiu es 

troba en els casos d’otitis crònica (Bugden, 2013). Staphylococcus intermedius és un 

bacteri que s’aïlla molt freqüentment en els casos d’otitis (Oliveira, et al., 2008). En els 

casos d’otitis crònica s’ha associat, sobretot, amb la toxina produïda per aquest 

microorganisme (Youn, et al., 2011). 

Per altra banda, el llevat que per excel·lència s’ha identificat com a causant de la 

patologia descrita és Malassezia pachydermatis (Bugden, 2013). Es tracta d’un llevat 

lipofílic, habitant natural de la pell dels cans, i que se concentra especialment en el 

conducte auditiu. Recents estudis demostren la seva capacitat per formar biofilms in 

vitro (Figueredo, et al., 2013). L’estructura del biofilm consisteix en agregats de 

blastoconidina, organitzats en mono o en multicapes amb producció de matrius 

extracel·lulars. M. pachydermatis és un microorganisme sapròfit, que baix 

determinades circumstàncies, causa otitis i és molt freqüent que sigui de tipus crònica 

(Figueredo, et al., 2013). 

 El tractament més efectiu per combatre aquests tipus de desordres és una 

bona higiene i l’administració per via tòpica d’anti-inflamatoris i agents antimicrobians. 

La teràpia tòpica és molt important perquè resulta més beneficiosa, gràcies a que el 

medicament administrat ataca amb concentracions més elevades, el que provoca uns 

efectes més favorables en menys temps (Zamankhan Malayeri, et al., 2010). 

Hi ha alguns estudis publicats en els quals s’ha provat la sensibilitat/resistència en 

front dels antibiòtics dels microorganismes implicats en casos d’otitis canina. Els 

antibiòtics que més s’han utilitzat són: gentamicina, neomicina, polimixina B, 

enrofloxacina, ciproflaxacina, moxifloxacina, entre d’altres (Bugden, 2013).  

En aquests tipus d’investigacions s’ha demostrat com els bacteris del gènere 

Staphylococcus han presentat resistència a antibiòtics com la penicil·lina i el 

cloramfenicol; en canvi, tenen una gran sensibilitat en front a la rifampicina i a la 
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gentamicina. Basant-se amb el mateix estudi, els Pseudomonas són els que manifesten 

la major resistència contra els antibiòtics, arribant a superar el 90% de resistència en 

front dels antibiòtics provats. No obstant, front a la gentamicina i l’enrofloxacina, ha 

estat menor, 15 i 38%, respectivament (Zamankhan Malayeri, 2010). 

Ara bé, l’acció de l’antibiòtic sobre el microorganisme depèn de les condicions sota les 

que se trobi l’animal, sobretot, de les condicions climatològiques. Per tant, hi ha 

moltes variacions en el resultat de les investigacions que s’han dut a terme segons el 

lloc geogràfic. 

 La correcta identificació dels microorganismes freqüentment es veu dificultada 

per la quantitat de microorganismes potencialment implicats en un procés o, perquè 

els microorganismes en qüestió no responen explícitament als patrons típics dels 

microorganismes clínicament significatius. La utilització de mètodes ràpids de 

diagnòstic molecular basats en tècniques com la PCR i la seqüenciació podrien ser de 

gran utilitat en dos aspectes: 1) eliminació de redundància quan es té un elevat 

nombre de morfologies colonials similars o iguals i, 2) identificació ràpida i específica 

per seqüenciació d’aquells microorganismes representatius dels patrons moleculars 

únics. En aquest sentit han demostrat ser de gran utilitat les metodologies de tipat 

molecular (fingerprint) per detectar i agrupar els microorganismes que responen a un 

mateix patró molecular (Bennasar, et al., 2000), i la seqüenciació de gens 

housekeeping evolutivament conservats, com per exemple, el gen de l’ARN 16S 

ribosomal o 16S rDNA (Fox, et al., 1980). 

Amb la finalitat de fer una aproximació al problema de l’otitis canina i el seu diagnòstic 

s’ha abordat aquest estudi amb la idea d’esbrinar quines són les causes principals, 

races afectades d’otitis dintre del nostre entorn geogràfic i quins són els tipus de 

microorganismes més implicats; així com els seus espectres de sensibilitat/resistència 

en front dels principals antibiòtics emprats en els tractaments dels cans afectats a les 

consultes veterinàries. 
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 Els objectius del treball es poden resumir en els següents punts: 

 Dur a terme una recerca bibliogràfica relativa al problema veterinari de l’otitis 

canina posant l’accent principalment en els aspectes relatius a les races canines 

més afectades, microorganismes implicats i el seu tractament. 

 Aplicació de metodologies de microbiologia clàssica per identificar els possibles 

microorganismes que causen otitis als cans. 

 Utilització de metodologies moleculars d’ADN per ajudar a l’eliminació de 

redundància i identificació en l’anàlisi de la diversitat microbiana implicada en 

l’otitis canina. 

 Analitzar els patrons de sensibilitat/resistència en front dels principals 

antibiòtics emprats en els tractaments dels cans afectats d’otitis externa. 
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2. Materials i Mètodes 

2.1. Enquesta/entrevista 

 Amb la finalitat de conèixer més a fons l’otitis externa canina en el nostre 

entorn geogràfic es van realitzar un total de 15 enquestes/entrevistes a diferents 

veterinaris. Aquestes estaven compostes per 7 preguntes, algunes d’elles amb opció 

de múltiple resposta (veure Annex 1). Les qüestions contemplaven aspectes com: 

 Freqüència d’otitis i quines races pateixen més sovint aquests desordres. 

 Tractament:   

1. Via d’administració del medicament 

2. Tipus d’antibiòtic 

3. Combinació dels tractaments 

 Evolució de la malaltia. 

 

2.2. Mostres 

 Les mostres s’han obtingut a partir de centres veterinaris i particulars amb cans 

diagnosticats amb otitis, tant puntual com crònica, i de cans sans. La recollida de les 

mostres es duu a terme mitjançant hisops estèrils que una vegada s’han pres, es 

guardaven en un medi de transport. 

Els cans dels quals s’han obtingut les mostres són de races molt diverses, així com 

també les seves característiques (edat i sexe diferents). 

 Aquestes mostres s’han mantingut en unes condicions de gelera a 4ºC fins el 

moment de la seva sembra. 

 

2.3. Sembra de les mostres 

 Totes les mostres s’han sembrat, en un principi, a diferents medis: agar sang 

(AS), agar xocolata (ACH), MacConkey (McC), Agar Manitol Salat (MSA) i Sabouraud. 

Una vegada sembrades les plaques s’han incubat a 37ºC en estufa durant 24-48h. En el 

cas en què l’orella presentés secreció o que estigués supurativa, les condicions 
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d’incubació es van variar, i es van sembrar plaques addicionals d’AS i ACH i es van 

incubar en atmosfera d’anaerobiosi, 24-48h a 37ºC. 

En el cas de trobar-nos front possibles enterobacteris, les colònies sospitoses les vàrem 

sembrar a Agar Hektoen i Agar XLD; i vàrem realitzar les proves de TSI (Triple Sugar 

Iron), LIA (Lysine Iron  Agar) i MIO (Motilitat-Indol-Ornitina). 

No obstant, quan les colònies donaren positiu en el test de l’oxidasa es van sembrar a 

Agar Cetrimide. Aquelles plaques que presentaren creixement després de 24h 

d’incubació a 37ºC, es van ressembrar les colònies obtingudes damunt dels medis 

d’Agar King A i King B. 

 Les sembres en placa s’han dut a terme mitjançant la tècnica d’esgotament per 

estria o extensió en superfície, amb la finalitat d’obtenir colònies aïllades per observar 

les morfologies colonials i per, posteriorment, poder obtenir un cultiu pur de cada un 

dels microorganismes crescuts a les diferents plaques d’agar. 

 

2.4. Estudi directe 

 A partir dels cultius purs es va realitzar la tinció de Gram i l’estudi directe al 

microscopi òptic per a poder classificar els patògens segons les seves característiques 

cel·lulars diferencials. 

A més a més, es va practicar la prova de la catalasa amb peròxid d’hidrogen del 3% 

(v/v) amb aigua i la prova de l’oxidasa amb el reactiu para-amino-N-dimetil-anilina al 

1% (p/v) en solució aquosa. 

 

2.5. Fingerprinting per amplificació dels 16S-23S rDNA internal 

transcribed spacer (ITS1) i anàlisi amb enzims de restricció a partir 

dels amplicons obtinguts (ARDRA o Amplified Ribosomal DNA 

Restriction Analysis) 

 A partir d’una colònia bacteriana procedent de cultiu pur, es va resuspendre en 

100 µL de TE (10 mM Tris-HCl, pH 8,0; 1 mM EDTA). La suspensió cel·lular es va bullir 
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durant 20 minuts i es va centrifugar durant 1 minut a 16.000 g, mitjançant la centrífuga 

5414 Eppendorf. Part del sobrenedant resultant (1 µL) va ser utilitzat per dur a terme 

la PCR. La regió ITS1 va ser amplificada per PCR amb el primer forward 16f945 (5’-GGG 

CCC GCA CAA GCG GTG G-3’) i el primer reverse 23r458 (5’-CTT TCC CTC ACG GTA C-3’), 

dissenyats per hibridar a les posicions conservades dels extrems 3’ i 5’ dels gens 16S 

rRNA i 23S rRNA, respectivament. 

La PCR es va dur a terme a un volum final de 50 µL que contenia: 5 µL de tampó de Taq 

DNA polimerasa, 1 µL d’un mix de nucleòtids 2,5 mM, 40 µL d’aigua doble destil·lada, 

1,25 µL de cadascun dels primers forward i reverse, a més d’1 µL d’ADN (sobrenedant 

obtingut després de l’ebullició i posterior centrifugació) i 2,5 U de DFS TAQ DNA 

polimerasa (Bioron, Serveis Hospitalaris, Barcelona). La reacció es va dur a terme 

mitjançant el termociclador Eppendorf Mastercycle® 5332 (Eppendorf Ibérica S.L.U., 

Madrid). Les condicions aplicades van ser d’una desnaturalització inicial de 10 minuts a 

94ºC, seguida de 30 cicles d’1 minut a 94ºC, 1 minut a 55ºC i 4 minuts incubació a 

72ºC. Posteriorment a l’amplificació, les mostres van esser incubades a 72ºC durant 10 

minuts i després refredades a 4ºC. Els productes de la PCR van ser analitzats per 

electroforesi en 1,5% (p/v) d’agarosa i tenyits amb bromur d’etidi d’una concentració 

0,5 µg/mL (Guasp, 2000). 

 Els productes de PCR van ser digerits per obtenir fragments múltiples de la 

seqüència amplificada per a poder comparar amb els diferents microorganismes i 

poder eliminar redundància per a procedir a la seva identificació definitiva i/o 

seqüenciació del gen del 16S rRNA (16S rDNA). 

Per a realitzar el fingerprinting partírem de 5-10 µL del producte de PCR obtingut, 2 µL 

de tampó 10x TaqI (BSA free), 7,5 µL d’aigua doble destil·lada i 10 U de TaqI (TaKaRa, 

CONDA, Barcelona) i una gota d’oli mineral. La reacció es va deixar incubant 1 hora a 

65ºC. Els productes van ser analitzats per electroforesi en 3% (p/v) d’agarosa i tenyits 

amb bromur d’etidi (0,5 µg/mL) (Guasp, et al., 2000). 
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2.6. Anàlisi dels fringerprints d’ITS1 

 Les bandes obtingudes per ARDRA de la regió ITS1 van ser analitzades 

mitjançant una detecció i normalització del gel d’acord a la mobilitat relativa de 

cadascuna de les bandes. Amb la qual cosa se va crear una matriu de positius i 

negatius, és a dir, de presència i absència de bandes que se va analitzar mitjançant el 

programa Restriction sites Maximum Likelihood (Restml), que se troba al paquet 

Phylogeny Interface Package (PHYLIP) versió 3.695, que aplica alogaritmes de màxima 

probabilitat per agrupar els fingerprints que són iguals o semblants. Els cladogrames 

resultants es varen visualitzar amb el programari FigTree versió1.4.0 

(http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree) (Guasp, et al., 2000), (Mulet, et al., 2009). 

 

2.7. Determinació de la seqüència del gen 16S rRNA i l’anàlisi evolutiu 

 Per a seqüenciar el 16S rDNA a partir de les mostres de microorganismes 

seleccionats per la seva identificació, s’aplicà un protocol de seqüenciació clínica basat 

en el mètode de Sanger, en el qual s’utilitza l’ADN polimerasa, que fa ús d’inhibidors, 

els 2’,3’-dideoxinucleòtids, per acabar les cadenes recent sintetitzades en residus 

específics mitjançant la detecció dels nucleòtids per capil·lars (Sanger, et al., 1977). El 

primer de tot es va fer l’amplificació per PCR utilitzant el primer forward 16f27 (5’-AGA 

GTT TGA TCM TGG CTC AG-3’) i el primer reverse 16r1492 (5’-TAC GGY TAC CTT GTT 

ACG ACT T-3’); aplicant el mateix procediment i condicions de PCR que hem explicat 

anteriorment. Els productes de PCR obtinguts varen ser analitzats per electroforesi en 

gels d’agarosa al 1,5% (p/v) i després van ser tenyits amb bromur d’etidi (0,5 µg/mL). 

Els productes de PCR es van purificar mitjançant el kit de purificació GFX™ PCR DNA 

and Gel Band Purification (GE Healthcare, Espanya). Per fer-ho, s’utilitzà tot el 

producte de PCR possible i es mesclà amb 500 µL de Capture Buffer (5:1). Una vegada 

mesclat, s’afegiren 500 µL d’aquesta mescla a un eppendorf amb columna de 

purificació, que fou centrifugada 30 segons a 16.000 g en una Centrífuga 5414 

Eppendorf. Es descartà el precipitat i s’afegiren 500 µL de Wash Buffer, i es centrifugà 

en les mateixes condicions. Seguidament es descartà el precipitat, s’addicionaren 10-5 

http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree
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0 µL de tampó d’elució i es centrifugà 1 minut a 16.000 g. El volum obtingut 

s’emmagatzemà a -20ºC o es va procedir directament a la reacció de seqüenciació. 

La reacció de seqüenciació es realitzà amb un volum final de 10 µL. Aquesta reacció 

està constituïda per 4µL del volum obtingut de la purificació anterior, 1,25 µL de 

tampó, 2,25 µL d’aigua doble destil·lada, 1 µL del primer forward utilitzat a 

l’amplificació de PCR (16f27) i 1,5 µL de BigDye Buffer (mescla d’enzims i nucleòtids 

marcats i sense marcar del BigDye® Terminator v3.1 kit d’Applied Biosystem). La 

reacció se va dur a terme mitjançant l’aplicació de condicions cícliques, després de la 

desnaturalització inicial de 5 minut a 96ºC, consistents en 24 cicles de 15 segons a 

96ºC, 15 segons a 60ºC de col·locació dels primers, extensió de 4 minuts a 60ºC i, 

finalment, refredament a 4ºC de les reaccions. 

A continuació, el DNA va ser precipitat. Per això, es van afegir a la reacció de 

seqüenciació 90 µL d’aigua doble destil·lada i es va afegir tot el contingut a un mix de 

250 µL d’etanol absolut i 10 µL d’acetat sòdic 3 M, pH5,2. La mescla es centrifugà 

durant 30 minuts a 16.000 g. Després es tornà a descartar el sobrenedant i s’assecà el 

contingut totalment. Les mostres es van resuspendre amb 200 µL d’aigua doble 

destil·lada i dur al sequenciador Analizador Genètic 3130 d’Applied Biosystems.  

 Les seqüències parcials del gen 16S rRNA van ser utilitzades per cercar les 

seqüències més properes al GenBank del National Center for Biotechnology 

Information (NCBI), i amb el programari BLAST. Les seqüències de 16S rDNA de les 

soques tipus per les espècies més properes varen ser cercades i obtingudes del 

servidor web StrainInfo (http://www.straininfo.net/). 

 L’anàlisi de l’alineament es va realitzar utilitzant el mètode jeràrquic per 

alineaments múltiples implementats per ClustalW (Thomsom, et al., 1997). 

L’alineament automàtic obtingut va ser revisat i corregit manualment. La similaritat i la 

distància evolutiva van ser calculades pel programa DNAdist de PLYLIP. La distància 

genètica va ser calculada a partir de la seqüència de nucleòtids utilitzant el mètode de 

Jukes-Cantor, 1969, i els dendrogrames van ser generats amb el programari FITCH de 

PHYLIP per estimar les distàncies evolutives (Mulet, et al., 2009). 

http://www.straininfo.net/
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Per comprovar la qualitat de l’alineament realitzat a partir de les seqüències obtingues 

i verificar que no va ser realitzat a l’atzar, s’emprà el programa SEQBOOTS integrat a 

PHYLIP. Es van crear 100 alineaments a l’atzar que, posteriorment, van ser analitzats 

per DNAdist i Fitch com s’ha descrit abans i, finalment, es va obtenir un dendrograma 

consens amb el programari CONSENSE, integrat al mateix PHYLIP. Aquest arxiu es va 

visualitzar amb FigTree. 

 

2.8. Antibiograma 

 Per a realitzar l’antibiograma, es va emprar el medi Müeller Hinton i es va dur a 

terme mitjançant la tècnica de disc-difusió (Oliveira, et al., 2008). Es van provar els 

següents antibiòtics: ampicilina 10 µg (AMP10), amikacina 30 µg (AKN30), imipinem 10 

µg (IPM10), gentamicina 10 µg (GMN10), aztreonam 30 µg (ATM30), eritromicina 15 

µg (ERY15) i ciprofloxacina 5 µg (CIP5), tots ells de BioRad (BioSER, Barcelona). 

 

3. Resultats 

3.1. Resposta de les enquestes/entrevistes 

 Després de la realització de les enquestes es va dur a terme una estadística de 

les respostes obtingudes d’aquelles qüestions on era possible realitzar-la. A partir de 

les enquestes es va poder observar com un 30,8% dels veterinaris enquestats afirmava 

que l’otitis externa és una patologia estacional, en la qual durant la primavera/estiu és 

més abundant; arribant a tenir entre 3 i 4 casos de cans amb otitis per setmana.  

Per altra banda trobem tres grups d’un 15,4%, cada un, que afirmen tenir 3, 5 i més de 

5 casos per setmana del esmentat desordre. Llavors, dos grups d’un 7,7% que afirmen 

tenir 2 i 4 casos per setmana, respectivament. Finalment el 7,6% restant que no 

específica la freqüència (Figura 1). 
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 A partir de tots els veterinaris entrevistats, a l’àrea local, i tenint en compte el 

número de visites de cans amb otitis que reben, un 100% dels veterinaris afirma rebre 

visites de Cocker Spaniel, un 92,3% de Bulldogs (tant francès com anglès), un 61,6% de 

Pastors Alemanys, un 53’9% de Shar Peis, un 46,2% de Golden Retriever i Yorkshire, un 

15,4% de Canitxes i Llauradors Retriever i un 7,7% de Drahthaar i Samoiedo. I casos de 

cans com Jura des Alpes i els Brittany Spaniels no han resultat significatius dins l’entorn 

geogràfic treballat (Figura 2). 
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Figura 1. Freqüència d’otitis canina. Gràfic que mostra la freqüència d’otitis canina a l’àrea local on s’han 

realitzat les enquestes. Veiem que la majoria afirma que aquesta patologia és estacional, havent més 

abundància amb la calor (primavera i estiu). A més, els facultatius respongueren que tenen una mitjana de 

3-5 casos o més per setmana de cans que visiten la consulta i són diagnosticats amb otitis. 

Figura 2. Races canina amb otitis. Gràfic que mostra les races que amb més freqüència visiten les clíniques 

veterinàries amb otitis. 
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 Pel que fa al tractament que realitzen els facultatius als cans que tenen otitis, 

un 100% d’aquests administren el medicament en forma de gotes. Aquestes solen ser 

una composició combinada de corticoides, antibiòtics i antifúngics. Quan aquest 

tractament no és efectiu un 84,6% administra antibiòtic per via oral. Tan sols en un 

15,4% dels casos entrevistats diuen que utilitzen tractament tòpics com les cremes, sí 

aquest tant per cent és tan baix és perquè la seva aplicació és un tant complicada 

(Figura 3). 

El 69,2% d’aquests veterinaris combinen la neteja de les oïdes amb els tractaments 

anomenats anteriorment. Encara que la majoria afirma que la neteja és més bé una 

prevenció a la infecció que no pas un tractament en sí. 

 

 

 Els antibiòtics més utilitzats i publicats en diversos articles, dels quals s’ha 

estudiat la resistència/sensibilitat que han presentat els microorganismes aïllats a 

partir de cans amb otitis, són: polimixina B i neomicina, on un 46,2% l’utilitza; seguit de 

la gentamicina amb una utilització del 38,5% i el ciprofloxacino amb un 7,7% (Figura 

4A). Però, els veterinaris de les Illes fan més ús d’altres antibiòtics com: la 

marbofloxacina i l’enrofloxacina amb un 45,5%, seguit de l’amoxicilina amb àcid 

clavulàmic amb un 27,3% i, finalment, la bacitracina, la histatina i la tiostreptona amb 

un 9,1% (Figura 4B). 
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Figura 3. Tractament de l’otitis canina. Gràfic que mostra el tipus de tractament que solen subministrar als 

cans amb otitis. El 100% dels veterinaris administren el tractament en forma de gotes. El 69’20% dels 

enquestats, afirma que per a que un tractament sigui efectiu, s’ha de combinar amb una bona neteja. 
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Gairebé un 100% dels enquestats recepten com a primer tractament una solució 

composta de: cortisona, per disminuir les molèsties; enrofloxacina, com a antibiòtic; i 

miconazol, com antifúngic. 

 Algunes de les observacions fetes són que les otitis amb tendència a la 

cronicitat solen sorgir en els casos de cans amb problemes dèrmics, amb al·lèrgies i/o 

per la pròpia anatomia de l’oïda, com poden ser unes orelles molt llargues (Cocker 

Spaniel). 

 

3.2. Caracterització fenotípica 

 Per a la identificació fenotípica, en primer lloc, vam procedir a obtenir cultius 

purs i observar a quins medis de cultiu tenien la capacitat de créixer. Llavors, vam 

procedir a la tinció de Gram i l’observació de la morfologia cel·lular amb el microscopi 

òptic. Després vam fer les proves de la catalasa i l’oxidasa. 

Aquells microorganismes que van donar positiu en el test de l’oxidasa, corresponents 

als aïllaments 1, 5 i 70, es van ressembrar als medis agar Cetrimide, per identificar els 

membres del gènere Pseudomonas, a partir de veure el creixent; i de la producció de 

pigment (piocianina) i de fluorescència (fluoresceïna) a l’agar King A i l’agar King B, 

respectivament. 

Figura 4. Tipus d’antibiòtic. Gràfics que mostren els tipus d’antibiòtic que s’administren a cans amb otitis. (A) 

Percentatge d’antibiòtics que s’utilitzen a partir d’una llista extreta de la bibliografia consultada. Els més utilitzats són  la 

neomicina i la polimixina B. Però molts veterinaris utilitzen altres tipus d’antibiòtics (B) com la marbofloxacina i 

l’enrofloxacina. 
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Per altra banda, aquells microorganismes que van virar de color a l’agar McC, senyal de 

la fermentació de lactosa, corresponents als aïllaments 30 i 36, es van ressembrar a 

agar Hektoen i agar XLD i si van fermentar la lactosa experimentant un canvi de color 

del medi (verd a vermell i vermell a groc, respectivament), se van sotmetre a les 

proves de TSI, LIA i MIO . 

 A partir dels resultats obtinguts a les proves bioquímiques es van poder 

identificar 4 gèneres de bacteris diferents: enterobacteris, Pseudomonas, 

Staphylococcus i Proteus.  

En el cas del microorganisme 70, degut a la producció de pigmentació i fluorescència 

es va identificar com a Pseudomonas aeruginosa. A la vegada, observant els resultats 

del TSI, LIA i MIO, les dues enterobacteris 30 i 36 van ser identificades com Escherichia 

coli i Shigella spp. (Annex 2). 

 

3.3. Fingerprinting 

 En el present estudi, es van utilitzar les variacions de la regió ITS1, normalment 

degudes a diferències tant en la seqüència com en el nombre d’operons ribosomals 

que hi pot haver entre els diferents microorganismes, de fins 25 aïllaments per 

analitzar i comparar les bandes dels ARDRA obtingudes per l’electroforesi dels 

productes de PCR dels respectius ITS1 digerits enzimàticament. Aquestes bandes van 

ser comparades unes amb les altres mitjançant, no tan sols un examen visual, sinó 

també a partir de les distàncies relatives que havien recorregut cada un dels fragments 

digerits per la TaqI. La qual cosa, ens va permetre agrupar els microorganismes aïllats a 

partir de les similituds/diferències que hi havia en els patrons de bandes. Així, els 

bacteris 28, 29 i 32  seguien el mateix patró de bandes. Igualment succeïa entre les 

mostres que van de la 35 a la 44; i entre la 53 i 55. Aquestes agrupacions i les mostres 

1, 12, 31, 33, 34, 54, 56, 57 i 60 mostraren un patró diferent. 

 El dendrograma resultant a partir de l’anàlisi comparatiu dels ARDRA i 

visualitzat a través de FigTree (Figura 5) va permetre veure que les mostres 43, 44, 41, 

12, 37, 36 i  60, 33, 34, 32, 31 i 28 formen 2 grups molt clars i relacionats. De la mateixa 
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manera, les mostres 40, 38, 35, 42 i 39 també ho són entre elles; i el mateix pel que fa 

a les mostres 56 i 54, que també podrien anar juntes mostrant un patró molecular 

únic. No obstant, les mostres 1 i 29 podrien ser les menys relacionades amb la resta de 

mostres, sempre des del punt de vista dels patrons moleculars mostrats per 

cadascuna. Les mostres 30, 55 i 57 tenen molt poques diferències entre elles, essent la 

mostra 53 la més distant del grup anterior. 

 

 

 

3.4. Anàlisi de les seqüencies del gen 16S rRNA 

 Una vegada obtingudes les seqüències de les mostres treballades es van cercar 

les soques tipus que tenien la seqüència més pròxima a les nostres. Per això es va 

accedir al servidor web StrainInfo; una base de dades per soques microbianes (incloent 

les soques tipus de bacteris); i que ens facilita per cadascuna de les soques, si existeix, 

tant la bibliografia com la descripció de la seqüència, mitjançant un enllaç al NCBI. Una 

vegada descarregades les seqüències de 16S rDNA del NCBI i, mitjançant el programa 

ClustalW, es van analitzar entre 401-416 posicions homòlogues. A partir de 

l’alineament es va crear un cladograma (Figura 6) en el qual es veu com la seqüència 

Figura 5. Dendrograma de les distàncies evolutives de les seqüències d’ITS1. Representació de les relacions entre 25 

aïllaments basades en la presència/absència de bandes d’un ARDRA obtingut a partir dels respectius ITS1. 
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problema Sau_CSJ_03 té una distància evolutiva molt propera amb S. aureus. Mentre 

que la seqüència Pro_ CSJ_02 es troba molt a prop a P. mirabilis. De la mateixa manera 

succeeix amb les seqüències Ps_CSJ_01 i SA_06, que se troben relacionades 

estretament amb les seqüències de P. aeruginosa i P. koreensis, respectivament.  

Per altra banda, veiem com tots els enterobacteris (E. coli, Klebsiella, Proteus, 

Salmonella i Shigella ) sorgeixen d’una mateixa branca comuna. I pel contrari el gènere 

Pseudomonas en surt d’una altra,  així doncs hi ha una distància evolutiva relativament 

petita, però suficientment significant, entre aquests dos grans grups de 

microorganismes. 

 

 

3.5. Anàlisi de qualitat 

 Com a control de qualitat de l’anàlisi evolutiu basat en les seqüències del 16S 

rDNA dut a terme, es van realitzar 100 alineaments a l’atzar a partir de les seqüències 

descrites anteriorment mitjançant el programa SEQBOOTS. Després d’obtenir les 

corresponents matrius de distàncies i cladogrames, es va calcular una representació 

Figura 6. Cladograma dels γ-proteobacteris. Representació estimada de les relacions evolutives entre les 4 seqüències 

problema i les seqüències tipus més properes. La barra de l’escala indica una mitjana de 4 nucleòtics a qualsevol posició  

per 100 nucleòtics.  
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consensuada mitjançant CONSENSE (Figura 7), que té com a finalitat mostrar 

l’estabilitat evolutiva de cada branca o agrupació de microorganismes. 

L’estabilitat de la branca que relaciona les seqüències problema SAU_CSJ_03, 

Pro_CSJ_02 i Ps_CSJ_01 amb les soques tipus corresponents triades és del 100% (per 

tant, es tractaria d’una identificació molt fiable). Mentre que la seqüència problema 

SA_06 respecte la P. koreensis és del 97% (valor més que acceptable al igual que tots 

aquells superior al 70%). 

 

 

 

3.6. Antibiograma 

 18 microorganismes compresos en 3 gèneres diferents van ser sotmesos a 

l’antibiograma. Aquest es va realitzar sobre plaques d’agar MH, a les quals es va 

mesurar l’halo d’inhibició del creixement i es van consultar les taules dels  estàndards 

recollits a Performance Starndards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-

Second Informational Supplement (January 2012) i es va poder extreure els resultats 

reproduïts a la Taula 1. 

Figura 7. Dendrograma consens. Arbre que representa l’estabilitat de les branques obtingudes a l’alineament de les 

seqüències. Tots els valors superiors a 70% s’han considerat estables i, per tant, els microorganismes se consideren ben 

agrupats. 
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 Tots els Staphylococcus presenten sensibilitat en front l’imipenem i amikacina; 

en canvi, mostren resistència a l’ampicilina. En els casos de l’eritromicina, la 

ciprofloxacina, gentamicina i aztreonam depèn de l’espècie, perquè a nivell de gènere 

hi ha variabilitat. 

Tots els Pseudomonas analitzats presenten sensibilitat a l’imipenem i l’amikacina. En el 

cas dels Pseudomonas que no hem identificat a nivell d’espècie també mostren 

sensibilitat a gentamicina i ciprofloxacina; en canvi el P. aeruginosa presenta 

resistència en front a gentaminacina i un nivell intermedi a ciprofloxacina. No obstant, 

en front a l’aztreonam, els Pseudomonas spp. mostren resistència i P. aeruginosa 

sensibilitat. 

Per altra banda, els enterobacteris són molt variables, tan sols en front a l’amikacina 

han presentat sensibilitat. L’efecte de la resta dels antibiòtics és molt variable. 

 

 

Microorg. Gènere ERY15 CIP5 IPM10 AMP10 AKN30 GMN10 ATM30 

1 Pseudomonas - S S - S S R 

12 Staphylococcus S S S R S S R 

28 Enterobacteri - R S R S R S 

29 Staphylococcus R R S R S R S 

30 E. coli - R S R S R I 

32 Enterobacteri - R R R S R S 

33 Enterobacteri - R S R S S S 

38 Enterobacteri - S S S S S R 

41 Enterobacteri - S S S S S R 

42 Pseudomonas - S S - S S R 

43 Enterobacteri - S S S S S R 

44 Enterobacteri - S S R S S R 

48 #        

54 #        

55 #        

60 Enterobacteri - S S S S S I 

70 Pseudomonas aeruginosa - I S - S R S 

71 Proteus - S I S S S S 

Taula 1. Susceptibilitat antimicrobiana dels microorganismes aïllats. A on S fa referència a sensible, R a resisten i I 

a intermedi. 
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4. Discussió 

 Tota la bibliografia consultada, on s’ha volgut identificar els microorganismes 

causants d’aquesta patologia, està molt dirigida a una àrea geogràfica concreta, com: 

Austràlia, Canadà, Tokyo... I quasi tota indica que les diferències que s’han pogut 

observar en l’administració dels antibiòtics, com l’efecte que tenen i la freqüència de 

determinats patògens són dependents del clima. Per aquest motiu, nosaltres hem 

volgut dirigir el present estudi a l’àrea geogràfica local, realitzant les enquestes als 

facultatius de diverses clíniques veterinàries de Mallorca i començar, així, a 

familiaritzar-nos amb la situació d’otitis externa que tenim. 

 L’otitis externa és una malaltia estacional (Figura 1), més prevalent amb la 

calor, durant els mesos de primavera i estiu, arribant a poder tenir més de 5 casos de 

cans diagnosticats amb otitis a les consultes dels veterinaris. 

Les races més afectades amb aquest desordre dins el nostre àmbit de treball són: en 

primer lloc, els Cocker Spaniel, seguit dels Bulldogs i, en tercer lloc, els Pastors 

Alemanys. Altres races que també tenen una predisposició a patir otitis són els Shar-

Pei, els Golden Retriever i els Yorkshire (Figura 2). 

El primer tractament que se dóna en els casos de cans amb otitis són gotes compostes 

d’eritromicina, miconazol i cortisona. Quan la patologia es perpetua en el temps, es 

recepten antibiòtics per via oral, principalment, marbofloxacina i amoxicilina amb àcid 

clavulàmic. Encara que hi ha molts de veterinaris, aproximadament, un 69,20% que 

afirmen que una bona neteja és fonamental per ajudar a que el tractament tingui 

efectes positius sobre l’evolució de la malaltia. Ara bé, no tan sols apunten la neteja 

com a tractament, sinó com un mètode preventiu a patir otitis (Figures 3 i 4). 

Així doncs, la primera fase és la neteja i l’assecament correcte dels canals de l’oïda, 

perquè una bona higiene fa que l’ambient sigui menys favorable pel creixement dels 

bacteris i permet que el medicament pugui penetrar bé a la superfície de l’oïda, ja que 

si no fos així, la brutor ho dificultaria de forma considerable. Llavors, és convenient duu 

a terme un tractament amb medicament (http://pets.webmd.com/dogs/external-ear-

infection-external-otitis-dogs). 

http://pets.webmd.com/dogs/external-ear-infection-external-otitis-dogs
http://pets.webmd.com/dogs/external-ear-infection-external-otitis-dogs


Recerca dels microorganismes que causen otitis infecciosa als cans Treball de Fi de Grau, Juny 2014 

24 
 

 L’estudi fenotípic a partir de les proves bioquímiques aïllades en aquest estudi 

ens dóna la possibilitat d’identificar en general els microorganismes aïllats a nivell de 

gènere, ja que és molt difícil arribar a l’espècie; de fet, tan sols ho hem aconseguit en 

dos casos: E. coli i P. aeruginosa, amb ajuda dels resultats de les proves de TSI, LIA, 

MIO i la producció de fluorescència, respectivament. 

Però l’estudi demostra que els bacteris que causen otitis als cans analitzats són 

majoritàriament els enterobacteris, Staphylococcus spp. i Pseudomonas spp. Els 

pseudomones són els que se troben més habitualment en els casos d’otitis crònica; 

possiblement com a complicació d’un problema inicial i gràcies a l’elevada capacitat de 

formar biopel·lícules per part d’aquest grup de microorganismes. 

El que no hem aïllat en cap mostra, i que apareix a molts dels estudis realitzats de 

l’otitis externa canina, és Malassezia pachydermatis. Podria ser que el medi d’agar 

Sabouraud hagi d’estar enriquit amb oli d’oliva, ja que s’ha vist que millora el 

creixement i identificació d’aquest tipus de fong (Bizotti i Coutinho, 2007). 

 Degut a l’elevat nombre d’aïllaments que podem arribar a tenir, donat el 

nombre de mostres, medis de cultius i diferents microorganismes que se poden 

obtenir d’un mateix animal, és impossible tenir un mètode efectiu per tal d’eliminar 

redundància, és a dir, aquelles colònies que són fenotípicament igual o similars, i 

realitzar una identificació més ràpida i precisa. Per això, s’ha provat en demostrada 

eficiència el mètode de tipat molecular basat amb ARDRAs del ITS1, aprofitant la 

capacitat que té aquest mètode per agrupar microorganismes a nivell d’espècie 

(Guasp, et al., 2000). 

És ben conegut el fet que els organismes procariotes contenen rRNA i els seus gens, 

particularment, la subunitat petita dels rRNA (16S rRNA) són molècules que serveixen 

per estimar la relació filogenètica dels bacteris (Bennasar, et al., 1996), gràcies a la 

gran variabilitat de seqüència que hi ha entre 16S i 23S ribosomal, regió coneguda com 

espai intergènic (ITS1) (Guasp, et al., 2000). S’ha assumit que aquest espai és 

susceptible de la pressió selectiva, perquè acumula un alt percentatge de mutacions en 

els gens rRNA. L’ITS1 es va amplificar per PCR i el producte d’aquest va ser subjecte 
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d’anàlisi i de comparació entre els diferents microorganismes aïllats i, posteriorment, 

seqüenciats. 

Al cladograma obtingut  (Figura 5) veiem les distàncies que hi ha entre els diferents 

bacteris que hem aïllat i amplificat les seves regions ITS. A partir d’aquí, podem dir que 

hi ha grups de microorganismes que se podrien considerar els mateixos com: 43, 44, 

41, 12, 37 i 36, per una banda; per una altra, 40, 38, 35, 42 i 39; 60, 33, 34, 32, 31 i 28. 

Els microorganismes 56 i 54 podrien ser els mateixos, però estan a una distància molt 

significativa dels grups citats anteriorment. El microorganismes 1 és diferent a la resta 

i, igualment passa amb el 53 i, sobretot, amb el 29, que és el que té la distància més 

llarga respecte a la resta. En els casos de 30, 55 i 57, encara que la seva distància sigui 

pràcticament insignificant, sí que hi ha diferències i no ho podem considerar com a 

microorganismes diferents. 

 L’evolució és el procés en el que la seqüència de nucleòtids canvia de forma 

hereditària. L’anàlisi comparatiu de les seqüències d’ADN permeten reconstruir la 

història filogenètica (Medigan, et al., 2011). En el present estudi, vam definir les 

relacions que hi havia entre els gens codificats per 16S rRNA, mitjançant l’anàlisi 

d’aproximadament 408 posicions homòlogues. Entre tots els microorganismes 

estudiats, quatre d’ells eren les seqüències que vam seqüenciar a partir dels aïllaments 

obtinguts de cans amb otitis: Sau_CSJ_03, Pro_CSJ_02, Ps_CSJ_01 i SA_06. Aquests, 

van ser comparats amb les seves soques tipus. I vam poder veure (Figura 6) com 

Sau_CSJ_03 es tracta de Staphylococcus aureus, Pro_CSJ_02 de Proteus mirabilis, 

Ps_CSJ_01 de Pseudomonas aeruginosa i SA_06 de Pseudomonas koreensis. 

El dendrograma obtingut també és indicatiu del grup tan heterogeni que són les 

Pseudomonas, degut a que en molts de casos, com el que passa a P. stutzeri, 

genòmicament tenen categoria d’espècie però fenotípicament no hi ha 

característiques suficients per poder diferenciar-les. En canvi, Shigella i la resta 

d’enterobacteris, sobretot, E. coli i Salmonella és més fàcil identificar-les 

fenotípicament, que no a partir de l’anàlisi del seu rellotge molecular, el 16S rRNA. 

 Per altra banda, vam passar un control de qualitat dels alineaments i 

reconstrucció de l’arbre evolutiu a partir de l’aplicació d’un anàlisi de bootstrap de 100 
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alineaments a l’atzar a partir de totes les seqüències analitzades (problemes i soques 

tipus). Amb la qual cosa es va obtenir un arbre a on se mostra l’estabilitat de les 

branques o la qualitat de les identificacions dutes a terme (Figura 7), podent afirmar 

que la relació entre les seqüències problema, Sau_CSJ_03, Pro_CSJ_02, Ps_CSJ_01, i les 

seqüències de les soques tipus triades tenen una correlació del 100%; no obstant, 

SA_06 té una correlació del 97%. Com que és superior al 70%, es considera vàlid. 

Encara que s’ha de dir, que la distància evolutiva detectada que hi ha pot ser degut a 

que sigui una espècie de Pseudomonas diferent a P. koreensis i que està per definir, és 

a dir, podríem trobar-nos front una espècie nova. 

 L’antibiograma s’ha realitzat per estudiar el comportament que tenen els 

bacteris front als antibiòtics i, d’aquesta manera, saber quin seria el tractament més 

adient segons el microorganisme en qüestió. De tal manera, que veien la resposta 

global que han tingut la gran diversitat de microorganismes que hem aïllat, el millor 

antibiòtic (Taula 1), seria l’administració d’amikacina, ja que tots els bacteris han 

presentat sensibilitat i d’imipenem, perquè tots, excepte el cas de Proteus spp. que ha 

mostrat una resposta intermèdia, la resta són sensibles a l’acció d’aquest antibiòtic. 

 De manera més particular és de destacar que l’administració per via tòpica ha 

estat molt efectiva en la cura de dos dels cans estudiats i que presentaven infecció. El 

primer d’ells (un Cocker Spaniel) mostrava una infecció crònica multibacteriana de fins 

a 3 microorganismes: Sau_CSJ_03, Pro_CSJ_02 i Ps_CSJ_01. L’aïllament de Ps_CSJ_01, 

identificat finalment com a P. aeruginosa, mostrava fins i tot β-hemòlisi damunt d’AS. 

Com que tots tres aïllament varen ser sensibles a gentamicina, i com que l’ús tòpic ha 

demostrat esser més efectiu que l’administració oral, es va recomanar el tractament 

del ca amb un preparat de gentamcina. La recuperació de l’animal acompanyada de 

l’eliminació de la infecció ha estat total. 

 L’otitis és una malaltia que afecta a molts de cans, i que en moltes ocasions es 

tornen cròniques per diversos factors: mala higiene, problemes dèrmics, al·lèrgies i, 

entre d’altres, i la més important, una mala administració d’antibiòtics. En la majoria 

dels casos, els veterinaris no realitzen una identificació dels microorganismes que 

causen l’otitis i recepten qualsevol tipus d’antibiòtic. De fet, com hem observat al llarg 
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de l’estudi, s’administren antifúngics i nosaltres no hem aïllat cap fong a ninguna de les 

mostres treballades. Per la qual cosa, això pot conduir a un increment desmesurat de 

les resistències microbianes als antibiòtics i que ajudi a que els microorganismes es 

facin més resistents al tractament, causant l’aparició de patologies cròniques a l’animal 

difícils d’aturar. 

Per altra banda, apuntar que és molt important la identificació tant a nivell fenotípic 

com molecular per a fer un bon diagnòstic; i amb ajuda dels antibiogrames poder 

arribar a administrar els antibiòtics més efectius en cada cas. 
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5. Conclusions 

 A partir dels resultats obtinguts podem concloure: 

1. Les races canines més afectades són: Cocker Spaniel, Bulldog i Pastor Alemany. 

2. El tractament més efectiu és una combinació de medicament administrat per 

via oral i una bona higiene. 

3. Els microorganismes que solen produir aquesta alteració a l’oïda són: 

Pseudomonas spp., Staphylococcus spp, Proteus spp., E. coli i altres 

enterobactèries. 

4. Els antibiòtics que han mostrat un efecte més beneficiós són: l’imipenem i 

l’aztreonam. I en alguns casos, gentamicina. 

5. La combinació de mètodes moleculars de ARDRA del ITS1 amb anàlisi de 

seqüència del 16S rDNA han demostrat ser molt efectius en l’eliminació de 

redundància i identificació específica dels microorganismes implicats en l’otitis 

canina. 

  



Recerca dels microorganismes que causen otitis infecciosa als cans Treball de Fi de Grau, Juny 2014 

29 
 

6. Agraïments 

 Agraïm la col·laboració dels diferents centres i hospitals veterinaris per l’atenció 

que vam rebre tant a la realització de les enquestes/entrevistes com per la seva 

predisposició a agafar mostres en els cans que rebien amb otitis externa per a 

nosaltres procedir al seu estudi: Clínica Veterinària Comarcal, Clínica Veterinària 

Amanecer, Clínica Canis, Centre Veterinari Muntanya, Clínica Veterinària Amic Meu, 

Centre Veterinari Son Cotoner, Clínica Veterinari Son Dureta i Aragó Hospital 

Veterinari. 
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Annex 1 
ENQUESTA OTITIS CANINA 

1. Freqüència d’otitis canina? 

 

2. Quines són les races que amb major freqüència pateixen otitis externa? 

a) Pastor Alemany 

b) Cocker Spaniels 

c) Jura des Alpes 

d) Brittanny spaniels 

e) Shar Pei 

f) _____________ 

 

3. Via d’administració del tractament? 

a) Oral 

b) Gotes 

c) Tòpica (crema) 

d) Neteja 

e) Intravenosa 

f) ____________ 

 

4. Tipus d’antibiòtic 

a) Gentamicina 

b) Polymixina B 

 

c) Neomicina  

d) Ciprofloxacino 

e) ____________ 

5. Possible combinació de tractaments? 

 

 

 

6. Observació respecte al tractament aplicat, és a dir, seguiment del mateix: 

 

 

 

7. Altres observacions: 
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Annex 2 
Microorg. Catalasa Oxidasa Gram Morfologia Cetrimide KingA KingB Fluorescència Pigment Hektoen XLD TSI LIA MIO Identificació 

1 + + - Bacil + + + - -      Pseudomonas sp. 

7 + - - Bacil           Enterobacteri 

12 + - + Pleomòrfic           Staphylococcus sp. 

28 + - - Pleomòrfic           Enterobacteri 

29 + - + Coco           Staphylococcus sp. 

30 + - - Bacil      Agar vermell, 
colònies obscures 

Agar groc, 
colònies 
grogues 

A/A
1 

- + - + E. coli 

32 + - - Bacil           Enterobacteri 

33 + - - Pleomòrfic           Enterobacteri 

36 + - + Cocos      Agar vermell, 
colònies obscures 

Agar groc, 
colònies 
grogues 

K2/A - - + - Shigella sp. 

38 + - - Pleomòrfic           Enterobacteri 

41 + - - Bacil           Enterobacteri 

42 + + - Bacil + + + - -      Pseudomonas sp. 

43 + - - Bacil           Enterobacteri 

44 + - - Bacil           Enterobacteri 

48 + + + Pleomòrfic - - + - -      #3 

54 + - - Coco           # 

55 + - - Coco           # 

60 + - - Bacil           Enterobacteri 

70 + + - Bacil + + + + +      
Pseudomona 

aeruginosa 

71 + - - Bacil           Proteus sp. 

1 Àcid; 2 Alcalí; 3 Microorganisme sense identificar per falta de realització més proves bioquímiques 


