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RESUM 

 

Pseudomonas aeruginosa és un patogen oportunista que sovint es detecta en les aigües 

recreatives com piscines i jacuzzis. És la causa d’infeccions d’oïda i pell adquirides a 

partir de l’aigua contaminada i es troba implicat també en greus infeccions nosocomials.  

Per aquest motiu és important l’anàlisi d’aquest paràmetre en aquests tipus d’aigües pel 

que és important disposar d’una correcta metodologia de detecció d’aquest 

microorganisme al laboratori. Al Centre Balear de Biologia Aplicada (CBBA), s’ha 

implementat recentment la norma UNE-EN ISO 16266:2008 per a la detecció i recompte 

d’aquest patogen en aigües. El present estudi té com a objectiu fer una validació d’aquest 

mètode mitjançant la inoculació de diferents soques de P. aeruginosa en diferents matrius 

per calcular el percentatge de recuperació i fer una comparativa de les mostres d’aigües 

recreatives rebudes al laboratori i els positius per P. aeruginosa detectats en un període 

de tres mesos del 2018 en comparació amb el mateix període del 2019. Un cop realitzat 

l’estudi, s’han obtingut percentatges de recuperació superiors al 58% en tots els casos i 

pel que fa a l’anàlisi de dades de les mostres rebudes, el resultat de positius per aquest 

patogen s’ha gairebé triplicat després de la implementació d’aquesta nova metodologia, 

fet que justifica la millora de l’anàlisi d’aquest paràmetre.   
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1. INTRODUCCIÓ 
 

El Centre Balear de Biologia Aplicada o CBBA és una entitat que s’encarrega de donar 

assistència íntegre pel que fa a l’àmbit mediambiental. Establerta el 1994, es tracta d’una 

empresa que a més d’oferir la possibilitat de realitzar qualsevol estudi, disposa d’un servei 

de consulta, assessoria, gestió, manteniment i analítica per als seus clients. El CBBA 

també destaca per la seva oferta d’assessorament, auditoria i formació així com d’anàlisis 

d’aigües, begudes i aliments amb el propòsit d’assegurar l’elaboració de productes segurs 

i de qualitat (CBBA, 2019). 

La seva tasca es duta a terme per distints professionals que es mouen dins diferents àmbits 

com la biologia, bioquímica, química, farmàcia, geologia, geografia i veterinària, el que 

n’assegura la qualitat i la confiança del servei (CBBA, 2019). 

Al CBBA s’hi desenvolupa un sistema de gestió de la qualitat i ambiental basat en ISO 

9001:2008 i ISO 14001:2004, auditat i certificat per Bureau Veritas Certification, que 

s’aplica als diferents serveis que s’ofereixen: 

- Assessoria, auditoria i formació en: sistemes de seguretat i qualitat alimentària 

(Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics, APPCC), control i gestió d’aigües i 

sistemes de gestió pel que fa a qualitat, medi ambient i innocuïtat alimentària.  

- Consultoria, estudis ambientals i formació ambiental 

- Laboratori d’anàlisi biològics i físico-químics 

 

Per a la implantació d’aquests sistemes de gestió es fa una avaluació prèvia de la situació, 

s’elabora un informe, es forma al personal de l’empresa i es dissenya i adapta la 

documentació adient. Un cop implementat el sistema, es duen a terme auditories internes 

amb l’objectiu d’aplicar les mesures correctives pertinents i finalment, té lloc l’assistència 

a l’auditoria de certificació (CBBA, 2019).  

 

En l’actualitat, l’adequada gestió dels recursos hídrics és fonamental per a contribuir amb 

el desenvolupament sostenible del planeta. Per al control i gestió d’aigües, el CBBA 

ofereix un servei d’analítica i consultoria que engloba les següents àrees: 

- Control i gestió d’aigües de consum (cisternes, aljubs, pous, aigua embotellada i 

aigües de distribució) 

- Control i gestió d’aigües de bany (piscines, jacuzzis, aigües marines i aigües 

continentals): es dissenyen i implementen sistemes d’autocontrol a piscines.  
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- Control i gestió d’aigües residuals: control analític d’aigües residuals, tractament 

i anàlisi de fangs residuals, sistemes d’aprofitament d’aigües residuals, control 

d’olors en estacions d’aigües residuals, manteniment i control de foses sèptiques 

i pous negres, aigües de reg... 

- Control i gestió de calderes i circuits de refrigeració: es dissenyen i implementen 

sistemes d’autocontrol per a la prevenció de Legionella.  

 

Pel que fa a la seguretat i qualitat alimentària, el CBBA també ofereix la possibilitat de 

controlar tots els processos productius en totes les seves etapes, des de la producció 

primària, l’elaboració, l’emmagatzematge, la comercialització i finalment el consum, 

amb la finalitat d’assegurar la innocuïtat dels aliments i proporcionar aliments segurs. Per 

a aquest fi, també és indispensable realitzar un control de l’aigua que s’utilitza en la 

producció alimentària (CBBA, 2019).  

 

Per tal de realitzar totes aquestes tasques, el CBBA disposa d’un laboratori propi que 

realitza anàlisis microbiològics, físics i químics de les diferents matrius. S’analitzen 

aliments, begudes, superfícies, ambients de treball, manipuladors d’aliments, aigües de 

consum, aigües continentals, aigües marines, aigües residuals, aigües de reg, sistemes de 

conducció, terres, sediments, mostres amb Legionella i piscines (CBBA, 2019). 

 

Les pseudomònades són un gran grup de bacteris de vida lliure que viuen principalment 

al sòl, l’aigua de mar i l’aigua dolça. També tenen la capacitat de colonitzar plantes i 

animals i es troben freqüentment a l’àmbit domèstic i clínic. Es tracta d’un grup de 

microorganismes molt versàtils que es poden adaptar a multitud d’hàbitats, podent créixer 

fins i tot en aigua destil·lada. Aquesta gran adaptabilitat és el que permet la seva constant 

presència a l’entorn. Tenen un impacte extens en l’ecologia, l’agricultura i el comerç ja 

que en nombroses ocasions són els responsables del malbaratament dels aliments i de la 

degradació de productes i materials del petroli. A l’agricultura, les pseudomònades es 

situen entre els patògens vegetals més importants i en humans sans, són responsables de 

malalties dels ulls, oïda i de la pell. També causen greus malalties que comprometen la 

vida en cremades, pacients quirúrgics i persones immunocompromeses. La contaminació 

de les aigües recreatives i de l'aigua de l'aixeta s'ha associat a brots de Pseudomonas però 

el paper que té l'aigua en la transmissió d'aquest bacteri als humans encara no està clar 

(Mena & Gerba, 2009).  
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El gènere Pseudomonas es caracteritza per ser bacils Gram negatius, rectes o 

lleugerament corbes però no helicoïdals de 0.5-1.0 x 1.5-5.0 m. Moltes espècies d’aquest 

gènere acumulen poli--hidroxibutirat com a material de reserva de carboni. Alguns 

membres produeixen pigments solubles en aigua. Presenten motilitat gràcies a la 

presència d’un o diversos flagels polars tot i que a vegades es tracten de microorganismes 

no mòbils. Són aerobis, tenen un metabolisme estrictament respiratori amb l’oxigen com 

a acceptor final d’electrons. En alguns casos, el nitrat es pot utilitzar com a acceptor altern 

d’electrons donant lloc a un metabolisme anaerobi. La majoria de Pseudomonas no poden 

créixer en condicions àcides de pH 4,5 o menys (Mena & Gerba, 2009). 

 

El gènere Pseudomonas és molt nombrós essent P. aeruginosa l’espècie més 

freqüentment associada a malalties humanes. Aquest microorganisme s’associa 

freqüentment a infeccions de l’oïda i la pell adquirides a partir del contacte amb piscines 

contaminades, banys d’aigua calenta i jacuzzi. Es troba implicat també en greus 

infeccions nosocomials en malalts de fibrosi quística, pacients cremats i en persones 

immunocompromeses (Mena & Gerba, 2009). 

 

P. aeruginosa és un bacil Gram negatiu que mesura de 0.5 a 0.8 m per 1.5 a 3.0 m, 

oxidasa i catalasa positiu. La majoria de soques són mòbils per mitjà d’un únic flagel 

polar encara que algunes, presenten dos o tres flagels. Es tracta d’un microorganisme 

aerobi no fermentador que obté la seva energia per la oxidació dels hidrats de carboni. 

Tot i que pot utilitzar més de 75 composts orgànics diferents, pot créixer en medis només 

suplementats amb acetat per a l’obtenció del carboni i sulfat d’amoni per a l’obtenció de 

nitrogen. A més, pot créixer també de forma anaeròbia, utilitzant el nitrat com a acceptor 

final d’electrons. P. aeruginosa creix bé entre 25 i 37 ºC però és capaç de créixer 

lentament o sobreviure a temperatures superiors i inferiors. La capacitat de poder créixer 

a 42 ºC és una de les característiques que la distingeix de moltes altres espècies de 

Pseudomonas. Deixant de banda la seva gran versatilitat nutritiva, aquesta espècie 

resisteix elevades concentracions de sal, colorants, antisèptics de caràcter feble i molts 

d’antibiòtics d’ús comú. Tots aquests aspectes que defineixen P. aeruginosa expliquen la 

seva naturalesa omnipresent i contribueixen a la seva preeminència com a causa 

d’infeccions nosocomials (Iglewski, 1996).  
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P. aeruginosa s’adapta a les diferents condicions ambientals. A la natura, els bacteris es 

troben exposats a variacions constants de temperatura, de disponibilitat de nutrients i 

aigua i també es veuen afectats per la presència de substàncies i molècules tòxiques. Per 

fer front a tots aquests canvis són necessaris tot una sèrie de respostes i canvis adaptatius 

ràpids que P. aeruginosa és capaç d’aconseguir gràcies a la seva mida del genoma (6.3 

Mb). El seu genoma suporta una enorme versatilitat metabòlica que li permet adaptar-se 

a condicions d’estrès ambiental com la inanició, la dessecació i els tractaments antibiòtics. 

Amb totes aquestes habilitats les soques de P. aeruginosa són capaces de contaminar els 

subministraments d’aigua a diferents punts i subseqüentment els humans, resultant en un 

seriós problema de salut (Cheriaa et al., 2012).  

 

Guida et al., 2016 destaquen que gràcies a l’habilitat que té P. aeruginosa per formar 

biofilms a pràcticament totes les superfícies, aquesta és capaç de sobreviure en aigua 

tractada amb nivells de clor de <1 mg/L, en aigua destil·lada i en solucions desinfectants 

i mostra també una gran resistència als processos mecànics de neteja. Per tot això, la 

contaminació de les aigües de les piscines, les banyeres d’hidromassatges i els jacuzzis 

s’associa amb freqüència amb brots de P. aeruginosa (Guida et al., 2016).  

 

Lewenza et al., 2018 manifesten que s’ha demostrat que P. aeruginosa és capaç de 

sobreviure en l’aigua per més de 145 dies, significativament molt superior a altres 

patògens bacterians com Escherichia coli o Staphylococcus aureus. Aquesta habilitat de 

l’organisme per persistir un llarg període de temps en l’aigua és un indicador que l’aigua 

pot ser un reservori ambiental per P. aeruginosa (Lewenza et al., 2018).  

L’aigua és el reservori natural d’aquest microorganisme, essent ambientalment 

omnipresent. Es considera que la presència de P. aeruginosa és un indicador de 

contaminació per escorrenties de superfície, efluents domèstics i agrícoles o matèria fecal 

humana per lo que es creu que la seva presència està directament relacionada amb les 

activitats humanes. Tot i així, la taxa de transport intestinal de P. aeruginosa en humans 

és baixa, fet que suggereix que la seva presència a l’aigua no es deu necessàriament a la 

contaminació de les aigües residuals sinó que procedeix de la lixiviació d’aigua procedent 

de sòls agrícoles i escorrenties urbanes (Mena & Gerba, 2009).  

Es pot aïllar P. aeruginosa en aigua potable, aigües superficials com rius, aigües 

recreatives com piscines, jacuzzis i banys d’hidromassatge i en biofilms adherits a 

superfícies sòlides. Aquest bacteri també ha estat aïllat en plantes i vegetals així com en 
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mostres de sols agrícoles. Els animals i insectes també poden actuar com reservoris per 

P. aeruginosa com n’és el cas de les paneroles, on es multipliquen i sobreviuen en el seu 

intestí i s’excreten durant més de 114 dies. P. aeruginosa també es pot trobar formant 

part de la microbiota normal humana encara que la prevalença de colonització en humans 

sans és baixa; la hospitalització augmenta aquesta taxa de transport (Mena & Gerba, 

2009).  

 

Des de temps remots, l’home ha fet ús de l’aigua no sols com a part de la seva alimentació, 

higiene i altres usos quotidians, sinó també amb fins de divertiment i millora de la seva 

salut física i psíquica. No obstant, l’ús recreatiu de l’aigua implica un risc de contagi per 

part de microorganismes patògens com P. aeruginosa, essent un dels principals agents 

d’infeccions cutànies. Aproximadament el 90% dels brots que es produeixen són en 

aigües d’esbarjo tractades com piscines, balnearis, parcs recreatius, etc. que presenten una 

major probabilitat de contaminació degut a la menor renovació de l’aigua i a la seva 

sobrecàrrega. Aquests brots sempre es deuen a deficiències en el control del sistema com 

baixos nivells de desinfectants, ús de desinfectants inadequats, manteniment i neteja 

insuficients, elevat nivell d’ocupació i averies en els equips de dosificació. El disseny, el 

manteniment i l’ús adequat d’aquestes instal·lacions en disminueixen el risc.  

Una piscina és una estructura d’ús particular o col·lectiu que conté aigua per al bany i que 

s’autodepura gràcies a un sistema de filtració i desinfecció. En funció de les seves 

característiques i utilització, les piscines presenten un major o menor risc sanitari. El 

principal origen de contaminació de les aigües d’esbarjo tractades és el propi usuari, 

encara que les condicions d’algunes instal·lacions afavoreixen el creixement de bacteris 

com Pseudomonas i Legionella. La possibilitat de desenvolupar una malaltia relacionada 

amb aquest tipus d’aigües depèn de varis factors com són les condicions d’exposició, les 

característiques dels microorganismes i els factors pròpies de l’hoste. També influeix el 

temps de contacte amb l’aigua i el tipus d’activitat que s’hi duu a terme. Per provocar 

malaltia en aigües recreatives són especialment rellevants els factors relacionats amb la 

supervivència i la proliferació del microorganisme en el medi aquàtic, així com la 

resistència als composts químics que s’hi afegeixen. Per tant, P. aeruginosa es tracta d’un 

patogen a tenir en consideració, ja que suporta elevades concentracions de clor.  

Pel que fa als factors dependents de l’hoste, l’estat immunitari de l’individu comprometrà 

la seva susceptibilitat a la infecció i la presència de lesions cutànies podria facilitar la 

colonització d’organismes oportunistes ambientals. Les dermatitis bacterianes 
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constitueixen aproximadament el 20% de les infeccions causades per l’ús recreatiu de 

l’aigua, essent les Pseudomonas els principals responsables d’aquest tipus d’infeccions. 

Com s’ha dit, es tracten d’organismes ambientals que freqüentment colonitzen i es 

desenvolupen en instal·lacions aquàtiques. P. aeruginosa és l’agent causant de 

fol·liculitis però també el responsable d’otitis i d’infeccions a l’ull (Doménech-Sánchez, 

Olea, & Berrocal, 2008).   

 

P. aeruginosa és el microorganisme que més brots ha causat pel contacte amb balnearis, 

banys d’hidromassatge i jacuzzis que qualsevol altre organisme. Com s’ha fet referència 

anteriorment, el manteniment inadequat n’és la principal causa essent els errors comuns 

la fallada en el manteniment de les concentracions adequades de germicida, el pH i 

temperatura adequat o el no canvi de l’aigua o substitució dels filtres de neteja. Els 

balnearis i banys d’hidromassatge són piscines dissenyades per a ús lúdic i terapèutic, així 

com per a la relaxació fisiològica i psicològica. Són piscines que no es drenen, netegen 

ni reomplen després de cada ús i poden incloure dispositius com la circulació per 

hidrojets, aigua calenta, aigua freda, banys minerals, sistemes d’inducció d’aire o alguna 

combinació d’aquests. Són piscines poc profundes però són sistemes d’aigua de cicle 

tancat que poden ser equipats per tal de permetre una circulació completa de l’aigua, 

filtració, calefacció i, en alguns casos, desinfecció i protecció de desbordament (Mena & 

Gerba, 2009).  

P. aeruginosa es pot establir ràpidament en aquests tipus d’instal·lacions si la desinfecció 

baixa per sota dels nivells recomanats, fins i tot, si sols ocorre durant un període de 24h. 

Les mànegues utilitzades per omplir els hidromassatges poden ser depòsits d’aquest 

patogen, a més, la capacitat que presenta per adherir-se a les canonades i filtres de PVC 

fa que l’eliminació de P. aeruginosa (biofilms) d’un sistema d’hidromassatge sigui molt 

difícil. A més d’això, l’elevada temperatura de l’aigua propicia el creixement del 

microorganisme, així com la turbulència i l’aeració de l’aigua i la forta càrrega de bany 

per volum d’aigua (Mena & Gerba, 2009). 

Dels 17 serotips de P. aeruginosa només els 4, 6, 7, 9, 10 i 11 s’han associat a brots. El 

serotip 11 s’ha associat a més del 50% dels brots. La major prevalença d’aquest serotip 

entre els aïllats de pacients i piscines condueix a la hipòtesi que aquestes soques del 

serotip 11 estan especialment adaptades per a la supervivència i el creixement a altes 

temperatures, fins i tot en presència de clor (Mena & Gerba, 2009). 
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Per tot això, és important el control de P. aeruginosa en aigües essent necessaris diverses 

mesures de prevenció i control per tal de poder vigilar la contaminació per aquest 

microorganisme, sobretot en aigües recreatives. Les mesures es poden classificar en tres 

tipus: de manteniment de les instal·lacions, de caràcter regulador i d’educació a l’usuari.  

Pel que fa a les recomanacions de prevenció relacionades amb la instal·lació destacar: un 

disseny proporcional de la instal·lació a l’ús que se li vagi a donar, cartells adequats i 

visibles indicant l’horari, l’aforament i normes d’ús, ús de dos desinfectants (almenys un 

amb efecte residual), ús de floculants per augmentar l’eficàcia de la filtració, sistemes 

automàtics de dosificació, monitorització adequada per part del personal de manteniment 

durant l’horari d’ús, plans de manteniment i neteja, banys propers, control analític, químic 

i microbiològic amb les freqüències adequades a l’ús, personal format i existència de 

plans escrits d’emergència i contingència coneguts pel personal. Pel que fa als usuaris de 

les instal·lacions és important la millora de la conscienciació col·lectiva respecte a la seva 

responsabilitat de mantenir unes pràctiques higièniques correctes ja que el principal perill 

per l’aigua de la piscina és l’usuari, essent la principal font de contaminació. Les normes 

d’ús a tenir en compte són les següents: no fer ús de la instal·lació si es té una malaltia 

infecciosa o contagiosa o diarrea, és necessari dutxar-se abans d’introduir-se a l’aigua de 

la piscina, no introduir el material de busseig, no entrar en el recinte de la piscina amb 

calçat o roba de carrer, no es permeten animals de companyia en el recinte de la piscina, 

s’ha d’utilitzar obligatòriament la gorra de bany, s’ha de respectar l’horari d’ús que és 

quan es poden garantir les condicions òptimes per el bany i finalment, s’ha de respectar 

l’aforament de la instal·lació (Doménech-Sánchez, Olea, & Berrocal, 2008).    

 

El control microbiològic és un dels aspectes clau per a la prevenció i un dels paràmetres 

d’anàlisi fonamentals que inclou el control i la gestió de les aigües recreatives és la 

presència de Pseudomonas aeruginosa regulat per el RD 742/2013. Aquest Reial decret 

té per objecte establir els criteris bàsics tecnicosanitaris de la qualitat de l’aigua i de l’aire 

de les piscines amb la finalitat de protegir la salut dels usuaris de possibles riscs físics, 

químics o microbiològics derivats de l’ús d’aquestes piscines. Aquest document estableix 

uns criteris de qualitat, és a dir, l’aigua ha d’estar lliure d’organismes patògens i de 

substàncies en una quantitat o concentració que pugui suposar un risc per a la salut 

humana complint uns certs requisits. L’aigua a més ha de contenir desinfectant residual i 

tenir poder desinfectant (Reial Decret 472, 2013)  
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Els paràmetres microbiològics indicadors de la qualitat de l’aigua són els indicats en la 

Taula 1. 

 

Taula 1. Paràmetres microbiològics indicadors de la qualitat de l’aigua en piscines. Informació 

extreta del RD 472/2013. 

Paràmetre 
Valor  

paramètric 
Unitats Notes 

Escherichia coli 0 UFC o NMP en 100ml  

P. aeruginosa 0 UFC o NMP en 100ml  

Legionella spp. <100 UFC/L 
Només en el cas de piscines amb 

aerosolització i climatitzades 

 

 

El control de P. aeruginosa també és important en altres tipus d’aigües amb les que els 

humans es troben directament en contacte. Aquestes són les aigües embotellades de font 

i natural i les aigües embotellades preparades que es troben regulades sota els Reials 

decrets RD 1798/2010 i RD 1799/2010. En aquests documents s’hi estableixen igualment 

els límits microbiològics que es poden detectar en aquests tipus d’aigües, on en ambdós 

casos el  recompte de P. aeruginosa ha de ser de 0 UFC en 250ml (Reial Decret 1798, 

2010; Reial Decret 1799, 2010). 

 

Al laboratori, i sobretot durant els mesos d’estiu, es reben un gran nombre de mostres 

d’aigües de bany, majoritàriament piscines i jacuzzis. Per aquest motiu és important 

l’anàlisi de P. aeruginosa  en aquests tipus d’aigües. Disposar d’una metodologia adient 

per el control P. aeruginosa en aigües és clau per a poder satisfer les necessitats dels 

clients i assegurar la salut dels usuaris d’aquestes instal·lacions. Fins fa uns mesos, al 

laboratori del CBBA sols s’aplicava una part de la norma UNE-EN ISO 16266:2008 que 

estableix la metodologia per a la detecció i recompte de Pseudomonas aeruginosa pel 

mètode de filtració en membrana. Per tal de poder acreditar per ENAC l’anàlisi d’aquest 

paràmetre al laboratori, s’ha implementat tot el procediment que indica aquesta norma 

per a la detecció i recompte d’aquest patogen.  

ENAC és l’entitat nacional d’acreditació, una eina que s’estableix a nivell internacional 

amb l’objectiu de generar confiança sobre la correcta d’execució d’un tipus molt 

determinat d’activitat que inclou l’assaig, el calibratge, la inspecció i la verificació. 

L’acreditació té la finalitat d’avaluar si un producte, un servei, un sistema o una 

instal·lació és conforme amb uns requisits establerts per llei (ENAC, 2019).  
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Les aigües recreatives que es reben al laboratori es poden classificar en funció de les 

característiques de la instal·lació d’origen de la següent manera:  

- Piscina descoberta no climatitzada 

- Piscina descoberta climatitzada amb aerosolització 

- Piscina descoberta climatitzada sense aerosolització 

- Piscina coberta no climatitzada 

- Piscina coberta climatitzada amb aerosolització 

- Piscina coberta climatitzada sense aerosolització 

- Hidromassatge cobert 

- Hidromassatge descobert 

A totes elles, és necessari l’anàlisi de la presència de P. aeruginosa. 

 

Per tot això, en el present estudi es pretén explicar en què consisteix el procediment que 

estableix aquesta norma ISO per a la detecció i recompte de Pseudomonas aeruginosa en 

aigües i fer una validació experimental d’aquest mètode mitjançant la inoculació de 

microorganismes en diferents matrius i mesurar-ne el percentatge de recuperació. A més, 

s’analitzarà si hi ha hagut una millora en la sensibilitat i l’especificitat en la investigació 

d’aquest paràmetre mitjançant aquesta metodologia. 

 

2. DESENVOLUPAMENT 
 

Metodologia norma UNE-EN ISO 16266:2008 

 

Es tracta d’un mètode per a la detecció i recompte de P. aeruginosa en aigües. Es realitza 

mitjançant el mètode de filtració en membrana en filtres d’èsters de cel·lulosa amb un 

diàmetre de porus de 0.45 m. S’utilitza una rampa de filtració amb tres posicions, on es 

col·loquen tres embuts cada un amb un filtre. A cada embut, prèviament esterilitzat, s’hi 

diposita un volum de la mostra (100 ml), però també es poden fer dilucions decimals de 

la mostra fent un banc de dilucions i utilitzant aigua de peptona. 

El filtre o membrana de filtració llavors es col·loca a sobre el medi de cultiu, en aquest 

cas PSA (Pseudomonas Agar Base (Condalab, CAT: 1153) + glicerol + suplement amb 

cetrimida i àcid nalidíxic (Oxoid, SR0102E) que ja està preparat en una placa. Aquestes 

plaques s’incuben a (36  2) ºC durant (44  2) h.  
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Per el recompte de Pseudomonas aeruginosa el nombre estimat s’obté a partir de 3 tipus 

de colònies amb morfologies característiques diferents sobre el PSA: 

- Colònies color blau-verd. Són colònies que produeixen piocianina i es consideren 

confirmades com Pseudomonas aeruginosa.  

- Colònies transparents fluorescents sota llum UV (360 ± 20) nm. Són colònies que 

necessiten de confirmació posterior.  

- Colònies marró vermellós. Són colònies que precisen de confirmació posterior.  

Amb les colònies que precisen de confirmació es realitza un subcultiu en plaques d’AN 

(Nutrient Agar (Scharlau, Ref: 01-140-500)) que s’incuben a (36  2) ºC durant (22  2) 

h.  

 

Després de la incubació:  

- A les colònies que inicialment eren transparents en la membrana i eren 

fluorescents sota radiació UV s’investiga la seva capacitat de produir amoníac a 

partir de la acetamida. Per això, es sembra la colònia a “caldo”1 acetamida 

(Condalab, CAT: 2017.00) i s’incuba a (36  2) ºC durant (22  2) h.  

- A les colònies que inicialment presentaven una coloració marró vermellós es fa la 

prova de la reacció de la oxidasa i s’investiga la seva capacitat de produir 

fluoresceïna. Per això, es sembra la colònia en medi King B (Scharlau, Ref: 01-

029BA05) i s’incuba a (36  2) ºC durant un màxim de 5 dies. S’examina 

diàriament el creixement sota radiació UV i s’anota la presència de qualsevol 

fluorescència. A aquestes colònies també s’investiga la seva capacitat de produir 

amoníac a partir de la acetamida en caldo acetamida.   

 

Després de la incubació: 

- Als tubs de caldo acetamida que contenen les colònies que inicialment eren 

transparents i fluorescents sota radiació UV s’hi afegeixen 1 o 2 gotes de reactiu 

Nessler (Scharlau, Ref: RE00500250) i s’examina la producció d’amoníac en els 

                                                
1 Tot i que la traducció a la llengua catalana de la paraula anglesa broth més correcta es considera 

que seria la de “brou” i, especialment en el cas de Mallorca, en aquest treball s’utilitzarà el 

castellanisme “caldo” que també és acceptat per l’Institut d’Estudis Catalans 

(https://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=caldo&operEntrada=0) atès que és la forma més 
utilitzada en el laboratori, arrel de la interpretació de la norma UNE-EN ISO 16266:2008 

redactada en castellà. A partir d’aquí, no s’entrecomillarà més aquesta paraula. 
 

https://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=caldo&operEntrada=0
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tubs, que es caracteritza per una coloració variable entre el groc i el vermell teula, 

segons la concentració. Si presenten aquesta capacitat de produir amoníac, es 

consideraran Pseudomonas aeruginosa.  

- Als tubs de medi King B que contenen les colònies que inicialment eren marró 

vermellós es registra com positiva tota fluorescència que aparegui en el transcurs 

dels 5 dies. Als tubs de caldo acetamida que contenen les colònies que inicialment 

eren marró vermellós s’hi afegeixen 1 o 2 gotes de reactiu Nessler i s’examina la 

producció d’amoníac en els tubs, que es caracteritza per una coloració variable 

entre el groc i el vermell teula, segons la concentració. Si són oxidasa positius, 

produeixen fluorescència i tenen la capacitat de produir amoníac, es consideraran 

Pseudomonas aeruginosa.  

 

Tot aquest procediment es pot veure representat en el diagrama de la Figura 1. Per a més 

detalls sobre la norma UNE-EN ISO 16266:2008 veure annex. 

 

Figura 1. Resum esquemàtic del procediment per a la detecció i recompte de P. aeruginosa en 

aigües. Informació extreta de la UNE-EN ISO 16266:2008. 
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Validació del mètode experimentalment 

 

Amb l’objectiu de validar la metodologia descrita en la norma UNE-EN ISO 16266:2008 

s’inocularen distintes soques de P. aeruginosa en diferents matrius i es mesurà el 

percentatge de recuperació en cada cas.  

 

Les diferents matrius d’aigua que s’utilitzaren per inocular els microorganismes foren: 

 A. Piscina coberta climatitzada amb aerosolització 

 B. Piscina coberta sense climatitzar 

 C. Piscina descoberta sense climatitzar 

 

Per dur-ho a terme es realitzaren uns cultius de reserva a partir de soques de referència de 

P. aeruginosa de les que disposa el laboratori i també es va fer ús d’una soca de P. 

aeruginosa salvatge obtinguda en l’anàlisi rutinari d’una mostra mitjançant l’aplicació de 

la norma ISO. Es tractava d’una soca que aparegué sobre la membrana de filtració com 

colònies transparents fluorescents sota radiació UV.  

Els cultius de reserva s’originaren a partir de distintes crioperles de les soques de referència de 

P. aeruginosa (WDCM 00024, WDCM 00025) provinents de la CECT, la Col·lecció 

Espanyola de Cultius Tipus. 

 

Cultius de reserva 

 

Es realitzaren una sèrie de cultius de reserva, cada un originat a partir de distintes 

crioperles de les soques de referència de P. aeruginosa (WDCM 00024, WDCM 00025). 

Els cultius de reserva es realitzaren en plaques de medi general TSA (Tryptic Soy Agar 

(Scharlau, Ref: 01-200-500)) i s’incubaren durant 48h a 37 ºC.  

Per obtenir el cultiu de reserva de la soca salvatge es va fer mitjançant la recuperació al 

laboratori d’un cultiu pur en agar nutritiu provinent d’una mostra analitzada. 

 

Bancs de dilucions 

 

Amb els diferents cultius de reserva obtinguts es realitzaren tres bancs de dilucions, un 

per cada una de les soques utilitzades. Es realitzaren en tubs amb 10 ml de sèrum 

fisiològic i també es va fer ús d’un tub amb peptona (10 ml) per a la suspensió inicial de 
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cada banc. A partir del tub amb peptona es realitzaren fins a cinc dilucions decimals. Per 

a l’obtenció de la suspensió inicial s’utilitzà l’estàndard de terbolesa de McFarland 0.5.  

 

Posteriorment, els bancs de dilucions es sembraren en placa amb la finalitat de quantificar 

les UFCs presents en cada dilució i poder decidir quin tub utilitzar a l’hora de realitzar la 

inoculació de microorganismes en l’aigua. La sembra es realitzà en plaques de medi no 

selectiu i no diferencial AN i s’incubaren 48h a 37 ºC. Es sembraren 100 l  de les 

dilucions -4, -5, -6. 

 

Transcorregudes 48h, s’obtingueren els recomptes. A la Taula 2 es mostren les mitjanes 

aritmètiques calculades a partir de les colònies obtingudes de les dues rèpliques en cada 

medi i per cada dilució. Aquest recompte fa referència al càlcul de UFC/ml de cada 

dilució. 

 

Taula 2. Recomptes de colònies dels bancs de dilucions en AN de les tres soques de P. aeruginosa 

de les dilucions -4, -5 i -6.  

P. aeruginosa (WDCM 

00024) 

P. aeruginosa (WDCM 

00025) 

P. aeruginosa salvatge (S) 

Dilució AN Dilució AN Dilució AN 

-4 3050 -4 3100 -4 3800 

-5 230 -5 390 -5 570 

-6 10 -6 20 -6 0 

 

 

Aquest recompte va permetre calcular el volum a inocular en les diferents mostres 

d’aigües de forma que es puguin aconseguir colònies visibles i aïllades a les membranes 

de filtració i poder obtenir un recompte satisfactori. Es realitzà el càlcul de l’inòcul a 

partir dels recomptes obtinguts en AN a la dilució -5 i en el moment en que es dugué a 

terme la inoculació i filtració en membrana de les mostres, es realitzà una comprovació 

de l’inòcul.  
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Preparació de mostres 

 

De cada matriu (mostra) d’aigua es prepararen quatre recipients, tres amb 300ml i un amb 

100ml que seria el control. Per cada soca de P. aeruginosa que s’inoculà fou necessari un 

recipient amb 300ml aproximadament per cada una de les matrius ja que es filtraren 

100ml de mostra per duplicat i 10ml de mostra per duplicat. D’aquesta manera es 

prepararen els següents recipients i volums: 

A. Piscina coberta climatitzada amb aerosolització: 3x300ml 1x100ml 

 B. Piscina coberta sense climatitzar: 3x300ml 1x100ml 

 C. Piscina descoberta sense climatitzar: 3x300ml 1x100ml 

 

Càlcul de l’inòcul 

 

Inicialment es pretén que a cada membrana de filtració hi hagi entre 80 i 120 colònies. 

Rutinàriament al laboratori el volum que es filtra de cada una de les mostres d’aigua que 

s’analitzen és de 100ml, per tant la concentració que es cerca obtenir en la mostra després 

d’inocular és la de 80-120 UFC/100ml. Aquesta concentració s’ha d’ajustar en funció del 

volum de mostra del qual es disposa i de la quantitat de rèpliques (membranes) que es 

necessita obtenir de cada mostra d’aigua.  

Tenint en compte el recompte dels bancs de dilucions en AN en la dilució -5 de cada 

banc, els càlculs per tal de decidir quin volum inocular de cada una de les soques de P. 

aeruginosa es resumeixen a la següent taula: 

 

Taula 3. Càlculs dels inòculs de cada soca de P. aeruginosa en funció de la concentració de la 

dilució -5 de cada banc i del nº de UFC que es pretén aïllar en membrana. 

 
P. aeruginosa 

WDCM 00024 

P. aeruginosa 

WDCM 00025 

P. aeruginosa 

salvatge (S) 

Concentració 

dilució -5 (UFC/ml) 
230 390 570 

Volum a inocular (ml) 2 1 0.5 

Concentració inoculada 

(UFC/ml) 
230 390 570  

Concentració final 

recipient (UFC/300ml) 
460 390 285 



 

-18- 

 

UFC en membrana 

filtrant 100ml 
153 130 95 

UFC  en membrana 

filtrant 10 ml 
15 13 9 

 

D’aquesta manera s’inocularen 2ml de la dilució -5 del banc de dilucions de la soca de P. 

aeruginosa (WDCM 00024) a un recipient amb 300ml de la mostra A, de la mostra B i 

de la mostra C, 1ml de la dilució -5 del banc de dilucions de la soca de P. aeruginosa 

(WDCM 00025) a un recipient amb 300ml de la mostra A, de la mostra B i de la mostra 

C i finalment 0.5ml de la dilució -5 del banc de dilucions de la soca de P. aeruginosa 

salvatge (S) als recipients amb 300ml de les mostres A, B i C restants. Els recipients que 

contenen 100ml de cada mostra (A, B, C) no s’inocularen i són els controls negatius. 

Les mostres inoculades es sacsejaren enèrgicament uns quants cops per tal que l’inòcul 

es repartís uniformement per tot el recipient i successivament es va procedir a la seva 

filtració en membrana per tal de recuperar aquests microorganismes incorporats.  

 

Filtració en membrana  

 

S’utilitzà una rampa de filtració amb tres posicions, on es col·locaren en condicions 

d’esterilitat tres embuts cada un amb un filtre de 0.45m de mida de porus. Un cop 

realitzada la filtració de cada uns dels recipients, els filtres o membranes de filtració 

llavors es col·locaren a sobre del medi de cultiu PSA ja preparat en placa.  

Es filtraren de cada mostra (A, B i C que contenen P. aeruginosa (WDCM 00024), A, B 

i C que contenen P. aeruginosa (WDCM 00025) i A, B, C que contenen P. aeruginosa 

salvatge) 100ml i 10ml per duplicat, obtenint així 4 membranes de filtració de cada una 

de les mostres. A més, es filtraren 100ml dels recipients A, B i C que no havien estat 

inoculats amb microorganismes, com a controls negatius.  

 

Comprovació de l’inòcul 

 

Per tenir una referència més objectiva i real el mateix dia en que s’inocularen les mostres 

i es dugué a terme la filtració en membrana d’aquestes, es realitzà una comprovació de 

l’inòcul que consisteix en fer una sembra de la dilució del banc que s’ha utilitzat per 

inocular en 2 plaques d’AN. Es va fer una comprovació de cada inòcul i aquestes plaques 

s’incubaren durant 48h a 37ºC i posteriorment es va fer el recompte.  
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Recompte de la comprovació de l’inòcul i càlcul de l’inòcul real 

 

Transcorregudes 48h, s’obtingueren els recomptes. A la Taula 4 es mostren les mitjanes 

aritmètiques calculades a partir de les colònies obtingudes de les dues rèpliques en AN 

de la dilució -5. Aquest recompte fa referència al càlcul de UFC/ml de la dilució -5. Un 

cop s’obtingué el recompte de la comprovació de l’inòcul es va poder procedir a calcular 

quina concentració bacteriana es va inocular realment de cadascuna de les soques de P. 

aeruginosa, que també es mostra a la Taula 4. 

 

Taula 4. Recomptes de colònies de la comprovació dels bancs de dilucions de les tres soques de 

P. aeruginosa de la dilució -5 i càlcul de l’inòcul real. 

 
P. aeruginosa 

(WDCM 00024) 

P. aeruginosa 

(WDCM 00025) 

P.  aeruginosa 

salvatge (S) 

Nº colònies dilució -5 AN 375 400 250 

Concentració inoculada 

(UFC/ml) 
375 400 350 

Concentració final 

recipient (UFC/300ml) 
750 400 175 

UFC en membrana 

filtrant 100ml 
250 133 83 

UFC en membrana 

filtrant 10ml 
25 13 8 

 

 

Càlcul del percentatge de recuperació 

 

Per calcular el percentatge de recuperació en cada cas, s’aplica la següent fórmula: 

 

% de recuperació = 
𝑁º 𝑐𝑜𝑙ò𝑛𝑖𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó

𝑈𝐹𝐶 𝑖𝑛ò𝑐𝑢𝑙
 x 100 

 

Si es tracta de la membrana de filtració on s’hi filtraren 100ml, es comparen les colònies 

obtingudes en la membrana de filtració amb el valor de l’inòcul de UFC/100ml. Si es 

tracta de la membrana de filtració on s’hi filtraren 10ml, es comparen les colònies 

obtingudes amb el valor de l’inòcul de UFC/10ml.  
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Recompte de colònies obtingudes després de la filtració i percentatges de recuperació 
 

 

Figura 2. Recompte de les colònies obtingudes en les membranes després de la filtració de 100ml 

i 10ml de mostra en comparació amb el nº de UFC calculades en membrana en funció de l’inòcul 

realitzat i el corresponent percentatge de recuperació calculat segons la matriu inoculada i la soca 

de P. aeruginosa inoculada. 

 

A la Figura 2 s’observa el recompte de colònies obtingudes en les membranes després de 

la filtració de 100 i 10 ml en comparació amb el nº de colònies que s’esperaven obtenir 

calculades a partir de l’inòcul realitzat en cada cas. Comparant aquestes xifres es mostra 

el percentatge de recuperació de cada soca en cada matriu inoculada.   
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De forma general, la soca tipus P. aeruginosa (WDCM 00025) és la que es recupera 

millor, presentant en tots els casos percentatges de recuperació pròxims al 100% o 

superiors. S’obtenen percentatges superiors al 100% ja que els microorganismes no es 

troben uniformement distribuïts en l’aigua, de forma que si es filtra un volum concret, és 

possible trobar-hi major nombre de microorganismes de l’esperat tenint en compte 

l’inòcul. Cab la possibilitat també, que en el temps que passa entre la inoculació i la 

sembra de la membrana en la placa de medi, els microorganismes tinguin la capacitat de 

multiplicar-se. Seguidament, la soca salvatge d’aquesta espècie és la que es recupera en 

major percentatge. Filtrant 100 ml gairebé en les tres matrius inoculades s’observa el 

mateix patró pel que fa al percentatge de recuperació, no obstant, P. aeruginosa (WDCM 

00024) es recupera millor en la matriu A, que es tracta d’aigua de piscina coberta 

climatitzada amb aerosolització. En canvi, filtrant 10 ml s’observen diferències clares pel 

que fa al patró de percentatges de recuperació a cada matriu. La soca tipus de P. 

aeruginosa (WDCM 00025) i la soca salvatge es recuperen millor en la matriu C que es 

tracta d’aigua de piscina descoberta no climatitzada. Amb aquest volum filtrat (10 ml) P. 

aeruginosa (WDCM 00024) també es recupera millor en la matriu A. 

 

Comprovació d’espècie 

 

Un cop realitzada la filtració en membrana totes les colònies de les tres soques de P. 

aeruginosa foren colònies característiques de color blau-verd, és a dir, colònies 

productores de piocianina. S’esperava que les colònies que procedien de la soca salvatge 

obtinguda durant l’anàlisi rutinari d’una mostra d’aigua al laboratori fossin transparents i 

fluorescents sota radiació UV així com es varen obtenir inicialment, però no va ser així. 

Les tres soques de P. aeruginosa inoculades mostraven gairebé la mateixa morfologia 

colonial com es pot observar a la Figura 3.  

 



 

-22- 

 

 

Figura 3. Morfologies colonials de les tres soques inoculades de P. aeruginosa sobre CN-agar 

per Pseudomonas (PSA). 

 

Tot i així, finalment es va procedir a realitzar una confirmació de totes elles per assegurar 

que les colònies obtingudes en els tres casos eren de l’espècie P. aeruginosa. Per això, es 

va realitzar l’assaig de la oxidasa, es sembraren en King B per observar-ne la producció 

de fluoresceïna i s’inocularen també les colònies en caldo acetamida per comprovar la 

producció d’amoníac. Les tres proves sortiren positives com es pot observar a la Figura 

4.  

 

 

Figura 4. Confirmació mitjançant el test de la oxidasa, el cultiu en caldo acetamida i en medi 

King B de les tres soques inoculades, confirmades com P. aeruginosa. 

 

Tot el procediment de validació del mètode experimentalment es pot veure representat en 

el diagrama de la Figura 5. 
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Figura 5. Procediment per a la validació del mètode de la UNE-EN ISO 16266:2008 

experimentalment.  

 

Anàlisi de dades obtingudes al laboratori 

 

Fins fa uns mesos al laboratori només s’aplicava la primera part de la norma UNE-EN 

ISO 16266:2008, és a dir, només es consideraven P. aeruginosa aquelles colònies de color 

blau-verd i les colònies transparents que eren fluorescents sota radiació UV, sense 

posterior confirmació.  

Per aquest motiu, s’ha realitzat una cerca de dades en els registres del laboratori per posar 

de manifest les diferències que hi pugui haver en la detecció de P. aeruginosa en aigües 

recreatives abans de la correcte aplicació de la metodologia que estableix la norma ISO i 

actualment.  

S’ha comparat el nº de mostres rebudes al laboratori per cada un del tipus d’aigües 

recreatives existents i el nº de mostres positives per P. aeruginosa durant els mesos de 

maig, juny i juliol d’enguany amb el mateix període de temps de l’any anterior. El resultat 

pot observar-se en els gràfics 1, 2 i 3. 
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Gràfic 1. Nombre de mostres rebudes al laboratori de cada tipus d’aigües recreatives i nombre de 

mostres positives per P. aeruginosa durant el període de maig, juny i juliol del 2018. 

 

Durant el període de maig, juny i juliol de l’any 2018, s’observa com clarament el tipus 

d’aigua recreativa que més es rebé al laboratori fou aigües de piscines descobertes no 

climatitzades, essent la matriu on més positius per P. aeruginosa es detectaren (Gràfic 1). 

Hi ha una notable diferència entre aquests valors de positius durant els tres mesos, essent 

destacable un augment de positius en piscines descobertes no climatitzades durant el mes 

de juny (Gràfic 1). Pel que fa als altres tipus d’aigües recreatives dir que no s’analitzà cap 

mostra de piscina descoberta climatitzada amb aerosolització ni cap hidromassatge 

descobert (Gràfic 1). Els altres cinc tipus de piscines sí que s’analitzaren però en molta 

menor freqüència que les piscines descobertes no climatitzades, obtenint-se un número 
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gairebé nul de mostres positives per P. aeruginosa, que només es detectà en dues ocasions 

en piscines cobertes climatitzades amb aerosolització (Gràfic 1). 

 

 

Gràfic 2. Nombre de mostres rebudes al laboratori de cada tipus d’aigües recreatives i nombre de 

mostres positives per P. aeruginosa durant el període de maig, juny i juliol del 2019. 

 

Durant el període de maig, juny i juliol de l’any 2019 les mostres d’aigües de piscines 

descobertes no climatitzades foren les més nombroses, essent també la matriu on més 

positius per P. aeruginosa es detectaren (Gràfic 2). En aquesta matriu es detectaren els 
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mateixos nombres de positius a cada un dels tres mesos (Gràfic 2).  Durant aquest període 

no es reberen mostres de piscines descobertes climatitzades amb aerosolització, de 

piscines descobertes climatitzades sense aerosolització ni hidromassatge descobert 

(Gràfic 2). Els altres quatre tipus de piscines sí que s’analitzaren i es detectaren mostres 

positives en P. aeruginosa en totes elles menys en el cas de les aigües de piscina coberta 

no climatitzada (Gràfic 2).  

És destacable el fet que durant el més de juny es detectà P. aeruginosa en la meitat de les 

mostres rebudes d’aigües de piscines cobertes climatitzades amb aerosolització (Gràfic 

2).  

 

 

Gràfic 3. Nombre total de mostres rebudes al laboratori d’aigües recreatives i nombre total de 

mostres positives per P. aeruginosa en període de maig, juny i juliol de 2018 i 2019. 

 

3. DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS 
 

En totes les matrius inoculades i en qualsevol volum filtrat, la soca P. aeruginosa 

(WDCM 00025) és la que millor es recuperà. Es tracta d’un resultat sorprenent ja que la 

soca de referència P. aeruginosa (WDCM 00024) s’hauria de recuperar d’igual forma. 

Tot i així, consultant la fitxa tècnica del medi PSA del fabricant (Condalab, 2019) que 

s’utilitza al laboratori per als controls de qualitat del medi només s’han utilitzat les soques 

de referència de P. aeruginosa (WDCM 00025 i WDCM 00026) assegurant creixement 

superior al 50% ambdós casos. D’aquesta manera, no es pot assegurar que la soca de P. 

aeruginosa (WDCM 00024) hagués de créixer d’igual forma que la soca (WDCM 

00025). Un altre dels resultats a tenir en consideració és que la soca salvatge es recuperà 
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bastant millor que la soca P. aeruginosa (WDCM 00024). Per tant, per algun motiu que 

es desconeix, la soca P. aeruginosa (WDCM 00024) no disposava de les condicions 

òptimes per a poder desenvolupar-se correctament ja que en tots els casos el nombre de 

colònies obtingudes en membrana són molt inferiors a l’esperat.  

Pel que fa als percentatges de recuperació en funció del tipus de matriu inoculada, 

s’observa que P. aeruginosa (WDCM 00024) és recuperà millor en la matriu A que es 

tracta d’aigua procedent de piscina coberta climatitzada amb aerosolització, tant si es 

filtraren 100ml com 10ml. Quan es filtraren 10 ml, la soca P. aeruginosa (WDCM 00025) 

i la soca salvatge, mostraren una recuperació més elevada en la matriu C, que es tracta 

d’aigua de piscina descoberta no climatitzada. Aquests fets són atribuïbles a les distintes 

condicions (aerosolització, temperatura, ventilació, entrada de nutrients, etc.) sota les que 

l’aigua de cada matriu està sotmesa i que afecten de forma diferent a cada soca d’aquesta 

espècie, afavorint-ne el seu creixement o perjudicant-lo.  

 

Totes les soques recuperades en membrana, resultaren ser productores de piocianina, 

presentant colònies característiques de color blau-verd. Era esperable que les colònies que 

procedien de la soca salvatge obtinguda durant l’anàlisi rutinari d’una mostra d’aigua al 

laboratori fossin transparents i fluorescents sota radiació UV així com es varen obtenir 

inicialment, però finalment les tres soques de P. aeruginosa inoculades mostraven gairebé 

la mateixa morfologia colonial. Alguns autors posen de manifest que les soques salvatges 

de P. aeruginosa són capaces de variar fenotípicament quan es troben en diferents 

condicions ambientals (Cheriaa et al., 2012). Aquests bacteris s’adapten als distints 

ambients aquàtics fent canvis en el seu perfil bioquímic, fent variacions morfològiques, 

incrementant la seva resistència als antibiòtics i modulant serotípicament (Cheriaa et al., 

2012). Un aïllat d’un dels múltiples microcosmos de l’estudi va ser incapaç de produir 

piocianina (Cheriaa et al., 2012). L’organisme va ser cultivat en un microcosmos 

caracteritzat pel dèficit de nutrients, un alt nivell de salinitat i amb presència de 

substàncies contaminants (Cheriaa et al., 2012). La producció de piocianina ve regulada 

per un gen activador prtN que activa l’expressió de diversos gens de piocianina i per un 

gen repressor prtR que inhibeix la forma del gen prtN  (Cheriaa et al., 2012).  

Lewenza et al., 2018 demostren també que P. aeruginosa és capaç de sobreviure a llarg 

termini en l’aigua sense nutrients ja que aquest microorganisme canvia a un estat latent. 

S’adapta a l’entorn reduint i desviant el metabolisme, canviant la permeabilitat i la 
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composició de la membrana, disminuint la mida cel·lular i condensant el seu ADN 

(Lewenza et al., 2018). 

En un altre estudi es va mesurar l’efecte de la temperatura en la producció de piocianina 

en diverses espècies de Pseudomonas (Iwalokun et al., 2006). La producció d’aquest 

pigment augmenta a mesura que augmenta la temperatura fins als 37ºC, essent entre 35ºC 

i 37ºC el rang òptim (Iwalokun et al., 2006). P. aeruginosa és l’única capaç de produir 

una petita quantitat de piocianina fins als 42ºC (Iwalokun et al., 2006). La soca salvatge 

utilitzada en el present estudi va ser aïllada d’una mostra d’aigua de piscina descoberta 

no climatitzada, per tant, les condicions de temperatura no eren les idònies per a la 

producció de piocianina. 

Tot això explicaria perquè la soca salvatge del present estudi, després de ser recuperada 

en AN, un medi ric i sota les condicions de cultiu òptimes (temperatura, etc.), tornà a 

recuperar la capacitat per a produir el pigment.  

 

Pel que fa a l’anàlisi de les dades obtingudes al laboratori, la matriu que correspon a 

piscina descoberta no climatitzada és on es detectaren més positius per P. aeruginosa. En 

el present estudi, la soca salvatge d’aquesta espècie obtingué els percentatges de 

recuperació més elevats en aquesta matriu, per aquest motiu, és raonable que sigui l’aigua 

on més positius per P. aeruginosa es detectin al laboratori, ja que evidentment totes les 

soques que es recuperen són salvatges ja que provenen de l’entorn natural.  

Si s’observen les dades en conjunt, es pot afirmar clarament com en gairebé el mateix 

nombre de mostres d’aigües recreatives rebudes al laboratori durant el mateix període de 

temps, el nombre de positius detectats de P. aeruginosa quasi s’ha triplicat, passant de 22 

positius el 2018 a 63 el 2019, el que suposa un augment de la incidència del 4,98% el 

2018 al 14,85% el 2019 (Gràfic 3). Això indica que la implementació de la norma UNE-

EN ISO 16266:2008 per a la detecció i recompte de Pseudomonas aeruginosa en aigües 

ha permès augmentar considerablement la sensibilitat de l’anàlisi d’aquest paràmetre si 

es compara amb el període de l’any 2018, quan encara no s’aplicava per complet la 

metodologia indicada per la norma. Segurament, amb la metodologia que es duia a terme 

anteriorment es detectaven molts de falsos negatius. També però es detectaven falsos 

positius ja que es donava per fet que totes les colònies transparents en PSA i fluorescents 

sota radiació UV eren P. aeruginosa. Per tant, la correcta implantació de la norma UNE-

EN ISO 16266:2008, ha permès detectar més positius de P. aeruginosa i també, en un 

major nombre de tipus de piscines. 
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Del present estudi podria derivar-se un estudi complementari que consistiria en sotmetre 

a la soca salvatge obtinguda a diferents condicions. És a dir, inocular amb aquesta soca 

distintes matrius d’aigües recreatives i crear diferents ambients, sotmetent al bacteri a 

distintes concentracions de temperatura, clor, nutrients, disponibilitat d’oxigen, etc. 

D’aquesta manera es podria explicar millor els canvis i comportaments respecte a la 

producció o no producció de piocianina ja que diversos autors asseguren que el 90% de 

les soques de P. aeruginosa són productores de piocianina (Porres & Ruiz, 2018; Roldán, 

2018).  

 

A més, actualment s’estan proposant noves metodologies per a la detecció de P. 

aeruginosa en aigües recreatives. En un estudi, s’ha comparat la detecció molecular per 

extracció de ADN i posterior amplificació per PCR en temps real en comparació amb el 

mètode de referència UNE-EN ISO 16266:2008, analitzat en el present estudi (Amagliani 

et al., 2012). Després de l’anàlisi de 44 mostres de piscina s’ha pogut comprovar que amb 

el mètode molecular es detecten major nombre de positius, passant del 6% mitjançant el 

mètode de cultiu estàndard al 23% amb el mètode molecular (Amagliani et al., 2012). 

Això s’explica perquè els bacteris en l’aigua de la piscina poden haver estat en un estat 

subvital degut al tractament amb clor, per lo que es poden considerar microorganismes 

viables però no cultivables i per tant, mitjançant el mètode de cultiu estàndard no es poden 

recuperar (Amagliani et al., 2012). Per tant, les metodologies independent de cultiu són 

ràpides i precises, oferint majors nivells de sensibilitat i especificitat i tenen la capacitat 

de detectar els microorganismes viables però no cultivables de patògens oportunistes com 

P. aeruginosa (Amagliani et al., 2012). Tot i així, l’ús de mètodes de detecció basats en 

PCR encara no són reconeguts per les autoritats europees però resulta ser una eina molt 

útil per demostrar que la metodologia molecular és equivalent al protocol de referència, 

encara que sigui necessari realitzar programes de validacions per avaluar el nivell de 

conformitat del sistema i verificar-ne els resultats (Amagliani et al., 2012). 

 

Tot i les diferències obtingudes en la recuperació de les distintes soques de P. aeruginosa 

en funció de la matriu inoculada i el volum filtrat, tots els percentatges de recuperació són 

superiors al 58% pel que es pot afirmar que la metodologia descrita per la norma UNE-

EN ISO 16266:2008 és valida per a la detecció i recompte d’aquest patogen en aigües. A 

més, amb l’anàlisi de dades obtingudes al laboratori, es conclou que la nova metodologia 
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ha permès disminuir el nombre de falsos positius i falsos negatius, pel que s’ha millorat 

la sensibilitat i l’especificitat de l’anàlisi d’aquest paràmetre. 

 

4. RECOMANACIONS 

 

Es recomana l’aplicació de la norma UNE-EN ISO 16266:2008 per a la correcta detecció 

i recompte de P. aeruginosa en aigües, ja que s’ha observat que aquesta permet detectar 

de forma considerable un major nombre de positius per aquest patogen en mostres 

d’aigües recreatives en comparació amb altres metodologies alternatives menys fiables.  
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6. ANNEX 

 

UNE-EN ISO 16266:2008 

Detecció i recompte de Pseudomonas aeruginosa. Mètode per filtració en membrana 

 

Introducció 

Pseudomonas aeruginosa és un patogen oportunista per l’home que és capaç de créixer 

en l’aigua amb concentracions de nutrients molt baixes. Presenta un metabolisme oxidatiu 

i generalment redueix els nitrats més enllà del nitrit. Són microorganismes que es 

desenvolupen en medis selectius que contenen cetrimida i que produeixen piocianina 

(pigment fluorescent soluble en aigua) o microorganismes que es desenvolupen en medis 

selectius que contenen cetrimida, són oxidasa positius, produeixen fluorescència sota la 

radiació UV (360 ± 20) nm i són capaços de produir amoníac a partir de la descomposició 

de la acetamida.  

 

Objecte i camp d’aplicació 

Aquest mètode permet l’aïllament i recompte de Pseudomonas aeruginosa en mostres 

d’aigua embotellada mitjançant una tècnica de filtració en membrana de l’aigua a 

analitzar i el seu posterior cultiu en plaques de medi CN-agar per Pseudomonas 

aeruginosa. Aquest medi conté àcid nalidíxic i cetrimida que inhibeixen el creixement 

d’una àmplia varietat de microorganismes, però no el de Pseudomonas aeruginosa. El 

clorur de magnesi i sulfat de potassi milloren la producció de la piocianina que donarà 

lloc a una coloració de la colònia blava verdosa o marró. Aquest mètode pot aplicar-se de 

la mateixa manera a altres tipus d’aigua que presentin poca flora interferent de fons, com 

aigües de piscina i aigües destinades al consum humà.  

 

Fonament 

- Filtració: Un volum o una dilució de la mostra es filtra sobre una membrana de 

0.45µm. La membrana es col·loca sobre el medi selectiu i s’incuba en les 

condicions especificades per el medi.  

- Recompte: El nombre estimat de Pseudomonas aeruginosa s’obté comptant el 

nombre de colònies característiques color blau-verd formades sobre la membrana 

després de la seva incubació. Les colònies que produeixen piocianina es 

consideren confirmades com Pseudomonas aeruginosa, però les altres colònies 
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que produeixen fluorescència o les colònies de color marró vermellós precisen de 

confirmació.  

- Confirmació: Es realitza un subcultiu de les colònies que requereixin confirmació 

a partir del filtre de membrana en plaques d’agar nutritiu. Després de la seva 

incubació, als cultius que inicialment presentaven fluorescència sota la llum UV 

s’investiga la capacitat de produir amoníac a partir de la acetamida; es sembra la 

colònia a caldo acetamida i si són capaces de produir amoníac a partir de la 

acetamida es consideraran Pseudomonas aeruginosa. A les colònies que 

inicialment no presentaven fluorescència però que presentaven una coloració 

marró, es fa la prova de la reacció de la oxidasa i s’investiga la producció de 

fluoresceïna en medi King B. Si són oxidasa positius, produeixen fluorescència i 

tenen la capacitat de produir amoníac a partir de la acetamida es consideraran 

Pseudomonas aeruginosa. 

 

Diluents, medis de cultiu i reactius 

Per la determinació de Pseudomonas aeruginosa s’utilitza el medi següent:  

Base agar/CN-agar per Pseudomonas 

Peptona de gelatina 16.0g 

Hidrolitzat de caseïna 10.0g 

Sulfat de potassi (anhidre) K2SO4 10.0g 

Clorur de magnesi (anhidre) MgCl2  1.4g 

Glicerol 10ml 

Agar  de 11,0g a 18.0g 

Aigua (destil·lada o equivalent)  1000ml 

 

 Suplement CN  

Bromur de hexadeciltrimetilamoni 

(cetrimida) 

0.2g 

 

Àcid nalidíxic 0.015g 
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- Preparació: es suspenen la peptona, l’hidrolitzat de caseïna, el sulfat de potassi, 

el clorur de magnesi i l’agar en 1000ml d’aigua destil·lada (o equivalent). 

S’afegeixen 10ml de glicerol. Encalentir fins ebullició per aconseguir la seva 

completa dissolució i esterilitzar en autoclau a (121 ± 3) ºC durant 15 min. Es 

deixa refredar el medi fins a una temperatura d’entre 45 i 50ºC. S’afegeix el 

suplement CN rehidratat en 2ml d’aigua destil·lada estèril, es mescla bé i s’afegeix 

al medi base estèril fos. Es mescla de nou i es serveix en plaques Petri estèrils de 

manera que s’obtingui un espessor d’agar d’almenys 5mm. És convenient que el 

pH final del medi solidificat sigui igual a 7.1 ± 0.2 a 25 ºC. Les plaques així 

preparades es conserven en la obscuritat protegides de la dessecació, a una 

temperatura de (5 ± 3) ºC i s’utilitzen en un interval d’un mes. No conservar l’agar 

fos durant més de 4h. No fondre de nou el medi.   

 

Medis de confirmació y reactius 

Medi de King B 

Peptona 20.0g 

Glicerol  10ml 

Hidrogenofosfat de potassi (K2HPO4)  1.5g 

Sulfat de magnesi heptahidratat 

(MgSO4·7H2O)  

1.5g 

Agar  15.0g 

Aigua (destil·lada o equivalent)  1000ml 

 

- Preparació: Es dissolen en aigua els distints components per escalfament. Es 

deixa refredar a una temperatura de 45 a 50 ºC i s’ajusta el pH a 7,2 ± 0.2 a 25ºC, 

utilitzant àcid clorhídric o hidròxid de sodi. Es reparteix el medi en alíquotes de 

5ml en tubs de cultiu tapats i esterilitzats en autoclau a (121 ± 3) ºC durant 15 min. 

Es deixen refredar i solidificar els tubs en posició inclinada. Es conserven en la 

obscuritat a una temperatura de (5 ± 3) ºC i s’utilitzen en un interval de 3 mesos.  
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Caldo de acetamida 

 Solució A 

Dihidrogen de fosfat de potassi (KH2PO4)  1.0g 

Sulfat de magnesi (anhidre) (MgSO4)  0.2g 

Acetamida  2.0g 

Clorur de sodi (NaCl)  0.2g 

Aigua (destil·lada o equivalent, exempta 

de amoníac)  

900ml 

 

Es dissolen els components en aigua i s’ajusta a continuació el pH a 7,0 ± 0.5 a 25ºC 

utilitzant àcid clorhídric o hidròxid de sodi.  

ADVERTÈNCIA – La acetamida és cancerígena i irritant. S’ha de prendre les 

precaucions adequades en pesar, preparar i eliminar el medi.  

 

 Solució B 

Molibdat de sodi (Na2MoO4 · 2H2O)  0.5g 

Sulfat de ferro heptahidratat 

(FeSO4 · 7H2O)  

0.05g 

Aigua  100ml 

 

- Preparació: Per preparar el caldo de acetamida, s’afegeix 1ml de la solució B a 

900ml de solució A de preparació recent. S’afegeix aigua agitant constantment 

fins aconseguir un volum total de 1 L. Es distribueix la mescla en alíquotes de 5ml 

en tubs de cultiu que després es tapen i esterilitzen en autoclau a (121 ± 3) ºC 

durant 15 min. Se conserven en la obscuritat a (5 ± 3) ºC i s’utilitzen en un interval 

de 3 mesos.  
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Agar nutritiu 

Peptona  5.0g 

Extracte de carn  1.0g 

Extracte de llevadura  2.0g 

Clorur de sodi (NaCl)  5.0g 

Agar  15.0g 

Aigua  1000ml 

 

- Preparació: es dissolen els components en aigua per escalfament. S’esterilitza en 

autoclau a (121 ± 3) ºC durant 15 min. Es convenient que el pH del medi preparat 

solidificat sigui igual a 7.4 ± 0.2 a 25 ºC. Abans de la seva utilització, s’assequen 

les plaques per eliminar l’excés d’humitat superficial. Les plaques preparades es 

conserven en la obscuritat, evitant la seva dessecació a una temperatura de (5 ± 3) 

ºC i s’utilitzen en un interval d’un mes.  

 

Reactiu oxidasa 

Dihidroclorur de tetrametil-p-

fenilendiamina  

0.1g 

Aigua  10ml 

 

- Preparació: es dissol el dihidroclorur de tetrametil-p-fenilendiamina en aigua 

immediatament abans de la seva utilització, protegint-lo de la llum. Aquest reactiu 

no és estable. S’ha de preparar en petites quantitats cada vegada que s’hagi de 

necessitar.  

Alternativament, utilitzar els reactius de oxidasa disponibles comercialment.  

 

Reactiu de Nessler 

Clorur mercúric (HgCl2)  10g 

Iodur de potassi (KI)  7g 

Hidròxid de sodi (NaOH)  16g 

Aigua (exempta d’amoni)  fins 100ml 
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- Preparació: es dissolen 10g de HgCl2 i 7g de KI en una petita quantitat d’aigua i 

s’afegeix aquesta mescla lentament i en agitació a una solució refredada de 16g 

de NaOH dissolts en 50ml d’aigua. Es dilueix a 100ml. Es conserva en recipients 

de vidre de borosilicat tancats amb tap de cautxú, protegits de la llum solar, durant 

un període màxim de 1 any.  

 

ADVERTÈNCIA – El HgCl2 és tòxic – evitar la seva ingestió.  

 

 

Aparells i material de vidre 

Materials d’ús habitual en els laboratoris microbiològics.  

 

Material de vidre 

Prèviament a la seva utilització, esterilitzar tot el material de vidre a (170 ± 5) ºC durant 

1h en una estufa d’assecat o a (121 ± 3) ºC durant 15 min en un autoclau.  

 

Incubadora 

Capaç de mantenir una temperatura de (36 ± 2) ºC.  

 

Làmpara ultravioleta  

Capaç d’emetre radiació amb una longitud d’ona de (360 ± 20) nm.  

 

Filtres de membrana estèrils 

Amb una mida de porus nominal de 0.45 µm.  

 

Mostreig 

El mostreig, la preservació i el maneig de les mostres s’efectuen conforme a allò indicat 

en les Normes Internacionals ISO 5667-1, ISO 5667-2, ISO 5667-3 i ISO 19458.  

 

Procediment 

S’aplica la tècnica de filtració en membrana segons s’especifica en la Norma 

Internacional ISO 8199 i es preparen les dilucions segons s’especifica en la Norma 

Internacional ISO 6887-1.  
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Filtració en membrana 

Es filtren volums de la mostra d’aigua o porcions de la seva dilució a través d’una 

membrana filtrant estèril d’èsters de cel·lulosa amb un diàmetre nominal de porus de 

0.45µm. Conforme a allò especificat en la Norma Internacional ISO 8199, es col·loca 

cada membrana en una placa Petri que contengui el CN-agar, assegurant-se que no quedi 

aire atrapat sota la membrana.  

 

Incubació de les plaques  

Les plaques Petri s’incuben a (36 ± 2) ºC durant (44 ± 4) h i protegir de la dessecació.  

 

Examen de les membranes 

Les membranes s’examinen per verificar el creixement de colònies un cop 

transcorregudes (22 ± 2) h y (44 ± 4) h.  

Es compten totes les colònies que produeixen una pigmentació verda/blava (piocianina) 

com Pseudomonas aeruginosa confirmada.  

S’examina la membrana sota radiació ultraviolada (360 ± 20 nm). S’hauria d’evitar una 

exposició prolongada de radiació UV, ja que les colònies poden quedar danyades i no 

desenvolupar-se en els medis de confirmació. Es compten totes les colònies no 

productores de piocianina que donen lloc a fluorescència com presumptes Pseudomonas 

aeruginosa, i es confirma la seva identificació utilitzant el caldo de cultiu de acetamida, 

tal i com es descriu més endavant.  

Es compten totes les altres colònies que produeixen una pigmentació marró vermellosa i 

que no donen lloc a fluorescència com presumptes Pseudomonas aeruginosa, i es 

confirma la seva identificació utilitzant l’assaig de la oxidasa, el caldo de cultiu de 

acetamida i el medi de King B, tal i com es descriu més endavant. La lectura després de 

(22 ± 2) h s’efectua en els casos en els que té lloc un creixement excessiu de les colònies, 

lo que pot ocórrer després de (44 ± 4) h. És convenient utilitzar el recompte més alt per 

el càlcul del número de Pseudomonas aeruginosa.  
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La següent taula resumeix la selecció de colònies i les etapes de confirmació: 

Descripció de 

les colònies en 

CN-agar 

Amoníac a 

partir 

d’acetamida 

Producció 

d’oxidasa 

Fluorescència 

en medi King 

B 

Confirmades com 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Blau/verd NE NE NE Sí 

Fluorescent (no 

blau/verd) 

+ NE NE Sí 

Marró 

vermellós 

+ + + Sí 

Altres tipus NE NE NE No 

NE: No assatjat. 

 

Confirmació 

- Agar nutritiu 

Es realitza el subcultiu de totes les colònies de la membrana que precisen confirmació o, 

en cas de que resulti impracticable, tantes com sigui possible i s’incuben durant (22 ± 2) 

h a (36 ± 2) ºC. Es verifica la puresa dels subcultius i es realitza l’assaig de reacció 

d’oxidasa sobre aquelles colònies que inicialment presentaven una coloració marró 

vermellosa.  

- Assaig de oxidasa 

Es posen de 2 a 3 gotes de reactiu de oxidasa de preparació recent sobre un paper de filtre 

col·locat en una placa Petri. Amb l’ajuda de una ansa de sembra de platí (no de Ni crom) 

o de plàstic, o bé mitjançant una vareta de vidre, s’exten una part de la colònia sobre el 

paper de filtre preparat. La reacció es considera positiva si es desenvolupa una coloració 

blau púrpura intensa en 10s. De forma alternativa, poden igualment utilitzar-se assaigs 

d’oxidasa comercialment disponibles, seguint les instruccions del fabricant.  

- Medi de King B 

Es realitza el subcultiu de les colònies amb coloració marró vermellosa que hagin resultat 

oxidasa positives, sobre un medi de King B i s’incuben durant 5 dies com a màxim a una 

temperatura de (36 ± 2) ºC. S’examina diàriament el creixement sota radiació UV i 

s’anota la presència de qualsevol fluorescència. Es registra com positiva tota 

fluorescència que aparegui en el transcurs dels 5 dies.  

- Caldo de acetamida 
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S’inocula un tub amb els subcultius de l’agar nutritiu i s’incuba a (36 ± 2) ºC durant (22 

± 2) h. S’afegeixen 1 o 2 gotes de reactiu Nessler i s’examina la producció d’amoníac en 

els tubs, que es caracteritza per una coloració variable entre el groc i el vermell teula, 

segons la concentració.  

- Recompte 

Es compten com Pseudomonas aeruginosa  confirmades totes les colònies que 

produeixen piocianina (pigmentació blau/verd) o aquelles que són oxidasa positives, 

donen lloc a fluorescència sota radiació ultraviolada i són capaces de produir amoníac a 

partir de acetamida.  

Nota: les colònies que presenten una fluorescència sobre la primera membrana són 

sempre positives, per lo que no és necessari sotmetre-les al assaig de la oxidasa.  

 

Expressió de resultats 

A partir del número de colònies característiques contades en les membranes i, tenint en 

compte la proporció d’assaigs de confirmació realitzats, es calcula el número de 

Pseudomonas aeruginosa confirmades presents en un volum d’aigua determinat. Per 

aigües minerals, aigües de manantial i altres aigües embotellades, el volum serà de 250ml. 

Per la resta d’aigües, s’utilitza generalment un volum de 100ml.  

Si  

- P és el número de colònies amb color blau/verd (anotades en el recompte com 

confirmades): 

- F és el número de colònies fluorescents; 

- R és el número de colònies amb color marró vermellós;  

- nF és el número de colònies fluorescents sotmeses a l’assaig de producció 

d’amoni; 

- cF és el número de colònies fluorescents positives en l’assaig de producció 

d’amoni; 

- nR és el número de colònies marró vermelloses sotmeses a l’assaig de producció 

d’amoni i oxidasa i fluorescents sobre el medi de King B; 

- cR és el número de colònies marró vermelloses positives en l’assaig de producció 

d’amoni i oxidasa i fluorescents sobre el medi de King B; 

Llavors, el número de Pseudomonas aeruginosa és igual a P + F(cF/ nF) + R(cR/ nR) per 

volum de mostra examinada.  
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També és possible expressar els resultats qualitativament, indicant la presència o absència 

de Pseudomonas aeruginosa en el volum de mostra examinat.  

 


