
la darreria del segle xix, a Barcelona 

es van fer grans esforços en la lluita 

contra les malalties infeccioses, els 

quals van donar uns resultats excel-

lents. Tant el Laboratori Microbiològic Munici-

pal de Barcelona (creat el 1887), com els primers 

anys de la revista Treballs de la Societat de Bi-

ologia (iniciada el 1913), són testimonis d’una 

gran activitat en molts dels camps pioners de la 

microbiologia i la immunologia durant aques-

WD� SULPHUD� HWDSD��$TXHVWV� WUHEDOOV� UHÀHFWHL[HQ�
OD�SUHRFXSDFLy�GH� OD�FRPXQLWDW�FLHQWt¿FD� L��SHU�
extensió, de la societat de controlar algunes ma-

lalties q tenen una especial importància social, 

principalment la tuberculosi, però també altres 

PDODOWLHV��FRP�DUD�OD�Vt¿OLV��taula 1). 

Una gran part del coneixement del món mi-

crobià (especialment dels bacteris), de la seva 

JHQqWLFD� L� GH� OD� VHYD� ¿VLRORJLD�� V¶KD� EDVDW� ¿QV�
fa poc en el creixement axènic dels microorga-

nismes. I aquest mètode encara continua sent 

imprescindible per a la microbiologia clínica i 

d’aliments, per obtenir productes microbians, 

etc. Per afavorir el creixement d’un grup deter-

minat de microorganismes es poden fer servir 

diversos medis de cultiu. Els microorganismes 

exigents (microbis golafres) són difícils de cul-

tivar en els medis de cultiu habituals i requerei-

xen medis molt rics i períodes d’incubació llargs. 

Dins d’aquesta categoria de microorganismes 

s’inclouen molts patògens, com ara /HJLRQHOOD�

(legionel·losi), Neisseria (algunes meningitis, 

gonorrea), Haemophilus (infeccions de l’aparell 

respiratori, meningitis infantils), Mycobacteri-

um (tuberculosi), Mycoplasma (infeccions ge-

nitals), Helicobacter (úlcera gastroduodenal) i 

d’altres. A l’altre extrem, podríem triar un medi 

mínim que contingués únicament sals inorgàni-

ques i glucosa com a font de carboni, com és el 

cas dels microorganismes aïllats de l’ambient, 

JHQHUDOPHQW�QR�SDWzJHQV��PLFURELV�HVTXL¿WV��

A

Microbis centenaris: 
golafres o esquifits 

Celebrem enguany el Centenari de la Societat 
Catalana de Biologia, fundada l’any 1912 amb 
el nom de Societat de Biologia de Barcelona. 
El 1912, la jove ciència de la microbiologia 
havia aconseguit vèncer moltes malalties 
infeccioses i reduir considerablement les morts 
causades per les infeccions microbianes. La microbiologia, 
a l’inici, era una ciència que intentava donar respostes i solucions a grans problemes de la salut 
humana, especialment en l’àmbit clínic. Des dels descobriments pioners de Pasteur i Koch durant 
les últimes dècades del segle xix, s’havien fet esforços enormes per cultivar els microorganismes 
causants de les principals malalties infeccioses, millorar les tècniques de diagnòstic i buscar teràpies 
efectives per intentar controlar aquests microorganismes patògens. 

Mercè Berlanga,1 

Ricard Guerrero,2

1 Departament de Microbiologia i Parasitologia Sanitàries, UB
2 Departament de Microbiologia, UB
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Els medis de cultiu comercialitzats reben 
diferents noms, com ara, agar sang (medi de 
FRORU�URLJ�VDQJ��TXH�D�PpV�FRQWp�XQ�����GH�VDQJ�
ovina) o agar xocolata (s’ha de dir que el nom 
no li ve per contenir cacau sinó per la hidròli-
VL�GHOV�JOzEXOV�YHUPHOOV�GH�OD�VDQJ�D�����&��TXH�
dóna un color marró fosc). Altres medis reben 
noms de les persones que els van dissenyar, com 
ara /RZHQVWHLQ�-HQVHQ (utilitzat per al cultiu 
in vitro de micobacteris), 0DF&RQNH\� (per a 
HQWHUREDFWHULV���HWF��2�Ep�V¶DQRPHQHQ�SHU�VLJOHV�
com ara SS (medi Salmonella-Shigella), /%, etc. 
'HO�PHGL�/%��PROW�XWLOLW]DW�HQ�HVWXGLV�GH�¿VLR-
logia o biologia molecular, s’ha dit que el nom 
procedia de Luria Broth, Lennox Broth o medi 
Luria-Bertani. Però el mateix Giuseppe Berta-
ni (un dels dissenyadors del medi) va haver de 
dir que l’abreviació únicament feia referència a 
lysogeny broth (brou de lisogènia). 

El cultiu axènic: una tècnica imprescin-

dible (?) en microbiologia

El cultiu axènic (o pur) és la tècnica microbio-
lògica que permet obtenir colònies separades 
d’un microorganisme sobre un medi sòlid, de 
tal manera que podem pensar que tenim aquest 

microorganisme aïllat, és a dir, que no està 
contaminat amb cap altre organisme. El cultiu 
axènic, en el sentit que coneixem avui dia, no 
va ser obtingut per Louis Pasteur (1822-1895). 
Pasteur feia créixer els bacteris en medi líquid; 
quan el medi de cultiu es feia tèrbol, n’inoculava 
una petita quantitat en un altre medi fresc (sen-
se bacteris), i així successivament. Fent aquesta 
sèrie de transferències, Pasteur suposava que 
tenia un cultiu axènic. Però, amb aquest mè-
tode, l’obtenció d’un cultiu axènic és totalment 
fortuïta i poc reproduïble. Joseph Lister (1827-
1912) va utilitzar el mètode de la dilució seriada 
¿QV�TXH� VXSRVDYD�TXH� D� O¶~OWLP� WXE�GH� OD� VqULH�
quedava un únic microorganisme. Però, com el 
cas de Pasteur, el mètode era complicat i sovint 
SRF�¿DEOH��(OV�TXL�YDQ�UHVROGUH�GH¿QLWLYDPHQW�HO�
problema, en utilitzar un medi sòlid, van ser Ro-
bert Koch (1843-1910) i els seus col·laboradors. 

La base de la tècnica per aïllar bacteris en 
medis sòlids o semisòlids va ser proposada el 
1875 per Joseph Schroeter (1835-1894), un col-
ODERUDGRU�GH�)HUGLQDQG�&RKQ��������������TXH�
utilitzava talls de patata bullida dins de reci-
pients esterilitzats. Koch estava familiaritzat 

;LTH (Y[PJSLZ�
ZVIYL�HX\LZ[�
[LTH����

,_LTWSL�K»HY[PJSL��H\[VYZ�P�HU`

;\ILYJ\SVZP��4`JVIHJ[LYP\T�[\ILYJ\SVZPZ� �� ([LU\HJP}� KLS� IHJPS�� KL� 2VJO� LU� LS� IYV\� KL� WH[H[H�
K»/VSHUKH"�9HTVU�;\YY}�P�+HYKLY�P�1VZt�(SVTHY��� ���

5V[H� JVU[YPI\[P]H� HS� LZ[\KPV� KL� SH� PUÅ\LUJPH� KL� SH�
TLUZ[Y\HJP}U� ZVIYL� SH� [\ILYJ\SVZPZ� W\STVUHY"� 9LTPNP�
+HYNHSSV��� ���

4HSHS[PLZ�YLSHJPVUHKLZ�HTI�LZWPYVX\L[LZ
�W��L_���ZxÄSPZ�B;YLWVULTH�WHSSPK\TD�

 �� +PHNU~Z[PJ�ZLYVS~NPJ�KL�SH�ZxÄSPZ"�1VZLW�4��7L`Yx��� ���

-LIYL�KL�4HS[H�V�IY\JLSÇSVZP�
�)Y\JLSSH�TLSP[LUZPZ��P�HS[YLZ�IY\JLSÇSLZ

� ,Z[\KPZ�ZVIYL�SH�MLIYL�KL�4HS[H"�7LYL�+VTPUNV�P�:HUQ\mU�P�
3}WLa�.HPL[n��� ���

(S[YLZ�THSHS[PLZ�IHJ[LYPHULZ�
�JHYIVUJSL��[u[HU\Z��WUL\TVJVJ��L[J��

���� *VU[YPI\JP}�H�SH�WH[VNuUPH�KLS�[u[HU\Z"�1VZLW�=PKHS��� ���

3H� ÅVYH� HLY~IPH� KL� SLZ� HWLUKPJP[PZ� JY~UPX\LZ"� ,�� 9PIHZ� P�
9PIHZ�P�9HTVU�*\SSLSS�9LPN��� ���

=PY\Z��IHJ[LYP~MHNZ�P�]PY\Z�HUPTHSZ� �� 9LJLYX\LZ� ZVIYL� \U� LZ[HÄSVJVJ� YLZPZ[LU[� HS� IHJ[LYP~MHN"�
-YHUJLZJ�+\YHU�9L`UHSZ��� ���

7YVWPL[H[Z� KL� S»HNLU[� JH\ZHS� K»\U� [\TVY� KLS� WVSSHZ[YL"�
-YHUJLZJ�+\YHU�9L`UHSZ�P�1HTLZ�)��4\YWO`��� ���

;uJUPX\LZ�TPJYVIPVS~NPX\LZ�KL�J\S[P\��
LZ[Y\J[\YH��HJ[P]P[H[�K»HSN\UZ�LUaPTZ�IHJ[LYPHUZ��
KLZPUMLJJP}��L[J�

�� <U�TLKP�KL�J\S[P\�WLY�H� SH�JVUZLY]HJP}�KLS�IHJPS�KPM[uYPJ"�
7LYL�+VTPUNV�P�:HUQ\mU��� � �

0UÅ\uUJPH� KL� SLZ� ZHSZ� HSJHSPULZ� KLSZ� nJPKZ� ZHSPJxSPJ� P�
ILUaVPJ� P� LSZ� uZ[LYZ� KL� S»nJPK� WHYHV_PILUaVPJ� ZVIYL� LSZ�
TPJYVVYNHUPZTLZ"�*tZHY�7P�:\U`LY��� � �

STaula 1. Alguns articles 
de Treballs de la Societat de 
Biologia (1913-1934) dedicats 
a temes de microbiologia o 
immunologia
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amb els treballs de Schroeter, ja que visitava 

IUHT�HQWPHQW�HO�ODERUDWRUL�GH�&RKQ��1R�REVWDQW�
això, Koch no el va citar en els seus treballs. La 

patata bullida servia de medi de suport i nutri-

tiu per als microorganismes, però molts micro-

organismes patògens no hi podien créixer. A 

més, la patata regalimava, cosa que feia que els 

microorganismes creixessin i es dispersessin 

per la superfície, i que diferents colònies s’ajun-

tessin o es toquessin; Koch volia trobar uns me-

dis que poguessin suportar el creixement dels 

microorganismes patògens, sense tocar-se, so-

bre una superfície sòlida (taula 2). 

Koch va utilitzar primer la gelatina com 

D� DJHQW� SHU� VROLGL¿FDU� HOV� GLIHUHQWV� PHGLV� Ot-
quids (brous) que feia servir per al creixement 

GHOV�PLFURRUJDQLVPHV�SDWzJHQV��&REULD�DTXHVW�
medi sòlid amb una campana de vidre per evi-

tar la contaminació amb els microorganismes 

existents en l’ambient. Els brous amb gelatina 

eren un bon medi de cultiu per aïllar microor-

ganismes, però presentaven un inconvenient 

important: la gelatina no es manté sòlida a 37 

�&��TXH�pV�OD�WHPSHUDWXUD�zSWLPD�GH�FUHL[HPHQW�

de la majoria dels microorganismes patògens 

KXPDQV�� &DOLD� XQ� DOWUH� DJHQW� VROLGL¿FDQW�PpV�
resistent a la digestió per microorganismes. 

Un col·laborador de Koch, Walter Hesse (1846-

1911), per suggeriment de la seva esposa i aju-

dant, Fanny Angelina Eilshemius Hesse (1850-

1934, nascuda als Estats Units), va suggerir 

introduir als medis de cultius una substància 

que ella usava a la cuina. Es deia agar-agar. 

L’agar és un polisacàrid complex procedent de 

OHV�DOJXHV�URJHV��URGz¿WV���TXH�V¶XWLOLW]DYD�FRP�
DJHQW�JHOL¿FDQW�GH�SDVWLVVRV�L�SRVWUHV��HVSHFLDO-
ment a les zones tropicals. Walter Hesse es va 

incorporar al laboratori de Koch principalment 

per fer estudis d’higiene ambiental, com ara la 

contaminació microbiana de l’aire, de les aigües 

de distribució urbanes i de les aigües residu-

als. Fanny treballava com a tècnica al mateix 

ODERUDWRUL��L�D�PpV�HUD�XQD�PDJQt¿FD�GLEXL[DQW�
d’imatges microscòpiques de microorganismes.

L’agar va aportar molts avantatges respecte 

GH�OD�JHODWLQD��HUD�VzOLG�D�����&��UHVLVWHQW�D�OD�GH-

gradació enzimàtica i es podia emmagatzemar 

GXUDQW� IRUoD� WHPSV�� 2EVHUYDQW� HOV� UHVXOWDWV��

(U` 4HSHS[PH�V�HMLJJP} 4PJYVVYNHUPZTL��UVT�HJ[\HS� +LZJVIYPKVY

���� JHYIVUJSL )HJPSS\Z�HU[OYHJPZ 9��2VJO

���� Z\W\YHJP} :[HWO`SVJVJJ\Z�ZWW� 9��2VJO

��� NVUVYYLH 5LPZZLYPH�NVUVYYOVLHL (��3��:��5LPZZLY

���� MLIYL�[PMVPKL :HSTVULSSH�[`WOP *��1��,ILY[O

���� Z\W\YHJP} :[YLW[VJVJJ\Z�ZWW� (��6NZ[VU

���� [\ILYJ\SVZP 4`JVIHJ[LYP\T�[\ILYJ\SVZPZ 9��2VJO

���� J~SLYH =PIYPV�JOVSLYHL 9��2VJO

���� KPM[uYPH *VY`ULIHJ[LYP\T�KPWO[LYPHL ;��(��,��2SLIZ��-��3VLMÅLY

���� [u[HU\Z *SVZ[YPKP\T�[L[HUP (��5PJOVSHPLY

���� KPHYYLH ,ZJOLYPJOPH�JVSP ;��,ZJOLYPJO

���� WUL\T~UPH :[YLW[VJVJJ\Z�WUL\TVUPHL (��-YHLURLS

���� TLUPUNP[PZ 5LPZZLYPH�TLUPUNP[PKPZ (��>LPZJOZLSIH\T

���� PUMLJJP}�HSPTLU[nYPH :HSTVULSSH�LU[LYP[PKPZ (��(��/��.HLY[ULY

�� � NHUNYLUH�NHZVZH *SVZ[YPKP\T�WLYMYPUNLUZ >��/��>LSJO

�� � WLZ[H�I\I~UPJH @LYZPUPH�WLZ[PZ :��2P[HZH[V��(��1��,��@LYZPU�
�PUKLWLUKLU[TLU[�

�� � IV[\SPZTL *SVZ[YPKP\T�IV[\SPU\T ,��4��7��]HU�,YTLUNLT

�� � KPZLU[LYPH�IHJPSÇSHY :OPNLSSH�K`ZLU[LYPHL 2��:OPNH

� �� ZxÄSPZ ;YLWVULTH�WHSSPK\T -��9��:JOH\KPUU��,��/VMMTHUU

� �� [VZ�MLYPUH��JH[HYYV� )VYKL[LSSH�WLY[\ZZPZ 1��)VYKL[��6��.LUNV\

� � [PM\Z 9PJRL[[ZPH�WYV^HaLRPP /��;��9PJRL[[Z��:��]VU�7YV^HaLR�
�PUKLWLUKLU[TLU[�

� �� SLNPVULSÇSVZP 3LNPVULSSH�WUL\TVWOPSH \U�NY\W�KL�TL[NLZ

� �� NHZ[YP[PZ���SJLYH� /LSPJVIHJ[LY�W`SVYP )��1��4HYZOHSS��1��9��>HYYLU

� �� THSHS[PH�KL�S`TL )VYYLSPH�I\YNKVYMLYP >��)\YNKVYMLY

STaula 2. Descobriment dels 
principals patògens bacterians 
humans
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Koch va afegir immediatament l’agar en un nou 
medi destinat al cultiu del bacil de la tubercu-
losi. 

El 1887, Richard Petri (1852-1921), també 
del laboratori de Koch, va escriure un petit ar-
ticle on descrivia la utilització d’unes capsetes 
circulars de vidre, que van rebre el seu nom. 
Les plaques o càpsules de Petri es podien este-
rilitzar i emmagatzemar independentment del 
medi. A la part inferior de la capsa es posava 
el medi de cultiu fos i es podia tapar amb una 
placa d’una mida un xic més gran per evitar les 
contaminacions. Les plaques de Petri encara 
s’utilitzen avui, ja siguin de vidre reutilitzables 
o de plàstic, i constitueixen un material impres-
cindible en un laboratori de microbiologia, bio-
logia cel·lular, embriologia, etc. (¿J���).

Postludi i perspectiva

Estem en temps de grans canvis. Les ciències 
microbiològiques han experimentat variaci-
ons profundes els darrers trenta anys. Els mit-
jans de comunicació, especialment la premsa, 
denuncien contínuament casos d’infeccions, 
l’aparició de «noves» malalties o els perills del 
bioterrorisme. De les dues cares que tenen els 
microorganismes, la favorable, la gran majoria, 
i la patògena, una minoria, la societat només 
percep la que produeix destrucció o mort. Gran 
error. La situació i el desenvolupament de la mi-
crobiologia actual ens permet avançar que serà 
una de les principals ciències biomèdiques al 
segle xxi. La recerca mèdica i farmacèutica està 
descobrint, per mitjà dels microorganismes, 
nous fàrmacs i noves maneres de produir-los 

o d’optimitzar-los. Els microorganis-
mes s’utilitzen en nous processos in-
dustrials, i són una estratègia barata i 
efectiva en la bioremediació. 

&RP� LPSDFWD� OD� FLqQFLD� HQ� OD� VR-
cietat no solament depèn dels desco-
EULPHQWV� FLHQWt¿FV�� VLQy� WDPEp�GH� OD�
manera que la societat percep aques-
ta ciència i de les polítiques nacionals 
TXH�SODQL¿TXHQ�HOV�SURJUDPHV�GH�UH-
cerca i les activitats per promoure’n 
O¶DSOLFDFLy�� /¶HGXFDFLy� FLHQWt¿FD� pV�
clau per adquirir i difondre el conei-
xement i la cultura contemporanis. El 
foment de la ciència i la tecnologia és 
imprescindible per al desenvolupa-

ment de la societat, i precisament en temps de 
crisi és quan ha de rebre més suport econòmic. 
Ben al contrari de com veiem la situació avui, 
hauríem de considerar una nova perspectiva, 
hauríem de veure com afrontem «la crisi en 
temps de ciència», seguint la recent frase afor-
tunada de Joan Massagué. I
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Per Saber-ne més

WFigura 1. Cultius 
axènics de diferents tipus 
de microorganismes. A 
dalt, a l’esquerra, cultiu 
de Salmonella en medi SS 
(Salmonella-Shigella); a dalt, 
a la dreta, cultiu de Serratia 
en TSA (triptona soia agar); 
a baix, a l’esquerra, cultiu de 
Micrococcus en TSA; a baix, a 
la dreta, cultiu de Shigella en 
SS. Fotografia Núria Rius.
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