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1. INTRODUCCIÓ I AGRAÏMENTS: 
 

Aquest treball se situa en l’àmbit de la microbiologia i la bioquímica.  

L’alletament matern causa moltíssima controvèrsia actualment, moltes dones, en situació d’embaràs, es 

plantegen el dubte d’alletar amb la seva pròpia llet o amb llet de fórmula. Avui dia, es van fent nous 

descobriments molt importants sobre la composició de la llet materna, la seva possible activitat bactericida, 

els seus beneficis en el nadó... Diversos estudis com: “La capacitat bactericida de Bifidobacgerium sp. 

Aïllada de llet materna de femtes de nounats, davant els principals causants de malalties trasmeses 

per aliments” de María Consuelo Vanegas, Lina María González y Stefany Alejandra Arévalo; “The human 

milk microbiota: Origin and potential roles in Health and disease” de Leónides Fernández, Susana 

Lagana i Virgina Martín, etc. ens van impulsar a continuar investigant sobre els possibles efectes dels 

microorganismes de la llet materna. Vam decidir estudiar de manera àmplia i pluridisciplinar l’alletament, però 

centrant-nos en un tema clau; la microbiota de la llet materna. 

 

Calia informar-nos sobre el tema, i ben aviat vam topar amb els experiments de Vicky Greene de 31 anys. 

Aquesta estudiant de Biociències de South Devon College, va penjar una fotografia al seu Facebook que es 

va fer molt viral, tant, que ens va arribar a nosaltres de manera sorprenent. La fotografia mostrava un efecte 

antibiòtic de la llet materna davant del bacteri Eschericha Coli patogen.  

Quan vàrem veure aquest efecte ens vam plantejar un seguit de preguntes que ens van servir com a base 

del treball: 

 Què és la llet materna? 

 Quina composició té la llet materna i que li aporta al nadó? 

 La composició de la llet humana varia durant el període de lactància? 

 Existeix una  microbiota en la llet materna i deixem enrere la creença que és estèril? 

 Si existeix, quins efectes tindrà en la salut del nadó? 

 Sap realment la societat que existeix aquesta microbiota? 

 

Aquestes preguntes ens varen portar a formular les hipòtesis següents: 

“Potser la llet materna no és estèril, ja que compta amb una microbiota molt important que pot 

proporcionar una colonització en l’intestí del nadó.  

Aquests bacteris poden veure’s alterats a temperatures extremes i causar una variació en la 

composició microbiòtica de la llet.” 

 

I també, els objectius següents: 

 Demostrar que la llet materna no és estèril, ja que conté una microbiota que pot resultar essencial pel 

nadó. 

 Examinar si tècniques de conservació com la congelació afecten el creixement d’aquests bacteris. 

 Identificar quin tipus de microbiota té la llet.  

 Investigar i cercar quins efectes té aquesta microbiota en el nadó 
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El nostre treball és experimental, ja que compte amb una part pràctica al laboratori. La part teòrica d’aquest 

és bàsica per a poder entendre la part pràctica.  

El marc teòric és una presentació del tema, es parla d’aquells aspectes més importants de la microbiota de 

la llet materna, com pot ser la colonització bacteriana i els tipus de bacteris que hi trobem. La recerca 

d’informació s’ha de buscar en articles i treballs fiables. Gràcies al departament bibliogràfic del Col·legi de 

Farmacèutics de Barcelona (COFB), vam aconseguir aquests documents. 

Després, compta amb una part experimental realitzada al laboratori de microbiologia de la Facultat de 

Farmàcia de Barcelona (UB) que consta de quatre pràctiques: preparació de medis de cultiu, sembra en 

profunditat i superfície de llet materna prèviament congelada i a temperatura ambient, tinció gram i cultiu 

d’aquestes dues llets amb quatre organismes patògens.  

Tot seguit, hi ha una part estadística basada en una enquesta que té per objectiu poder comprovar el grau de 

coneixement entre la població de mares biològiques de diverses franges d’edat sobre l’existència de la 

microbiota de la llet. Podem veure si la majoria de les mares han preferit alletar amb el pit o amb llet de 

fórmula i el motiu d’aquesta elecció. 

Finalment, per tal d’aclarir certs conceptes hem introduït un glossari a la part final del treball.  

 

La llet materna és un concepte molt ampli que engloba molts aspectes de la vida del nadó, com també de la 

vida de la mare. La principal dificultat que ens vàrem trobar, deixant de banda la tria del tema, va ser realitzar 

una bona part pràctica. Vàrem intentar realitzar un experiment a l’escola, però el seu resultat no va ser gaire 

positiu, ja que no vam poder obtenir una conclusió final clara. Va ser doncs, quan vam contactar amb la 

Facultat de Farmàcia de Barcelona, per poder aconseguir encaminar el marc pràctic. Això ens va permetre 

superar aquesta dificultat. D’altra banda, l’ús de conceptes i vocabulari bastant complex, també ens ha 

suposat, en part, invertir molt de temps per la seva comprensió. 

 

Ha estat necessari rebre molt assessorament per part de professionals, entendre i assimilar la gran quantitat 

d’informació generada a partir dels coneixements que vam realitzar amb la Maria Jesús Montes, professora 

de microbiologia de la Facultat de Farmàcia que ens va estar ajudant a realitzar la part pràctica, per poder 

obtenir conclusions objectives.  

 

  



 
5 

 

AGRAÏMENTS: 

A la professora Maria Jesús Montes, doctora en biologia i professora de microbiologia a la Facultat de 

Farmàcia de Barcelona UB, per ajudar-nos a realitzar una bona i professional part pràctica, i per proporcionar-

nos informació, material i nous coneixements. 

Al departament de Comunicació i Documentació del COFB (Col·legi de Farmacèutics), per facilitar-nos tants 

documents, tant articles com treballs oficials, dels quals hem pogut extreure gran part de la informació del 

nostre treball. 

A la mare donant de llet materna, Jessica Rino, i a la seva filla, Valèria, que clarament no hauria estat possible 

realitzar aquest treball sense l’element primordial, la llet. 

A la Marta Foncillas, per proporcionar-nos la llet materna d’una amiga, Neus Frias. 

A la Marta Martí i a l’Imma Ariño, per ser les nostres tutores del nostre treball de recerca, ajudar-nos a 

encaminar el nostre treball, i per l’interès i dedicació mostrat. 

A la Vanessa Pleguezuelos, llicenciada en biologia i ciències biològiques, especialitzada en biosanitat i actual 

responsable del Banc de Llet Materna de Barcelona, per mostrar-nos el dia a dia en el processament de la 

llet materna de donants al banc i respondre amablement a la nostra entrevista. 

I sobretot a la nostra mare, Francesca Cachà, per la paciència que ha tingut envers nosaltres, ja que ha sigut 

la nostra principal font d’assessorament i de resolució de dubtes a l’hora de comprendre tots els conceptes. 



 
6 

 

2. COMPOSICIÓ DE LA LLET MATERNA 

 

2.1 INTRODUCCIÓ: 

La llet materna és el mètode de referència de l’alimentació del lactant. L’alletament matern és l’alimentació 

natural de l’ésser humà des del naixement fins als sis mesos d’edat. A part d’aportar-li avantatges 

nutricionals, també afavoreix el desenvolupament psicoafectiu i millora els seus mecanismes de defensa 

davant infeccions. Aquesta també contribueix a madurar el tracte gastrointestinal, entre d’altres.  

La llet materna varia en funció de l’etapa de la lactància. En primer lloc, es produeix el calostre. 

 

2.2 EL CALOSTRE: 

El calostre és la primera llet produïda per la mare immediatament després del part i apareix en el moment 

que es desprèn la placenta de l’úter. Té una densitat alta que el fa espès. La duració del calostre és, 

normalment, d’uns 2-5 dies. Després d’aquests dies es produeix la llet de transició, i finalment la llet 

madura.  

El calostre és una llet molt concentrada perquè el ronyó del nadó no pot processar tant líquid. A part, ajuda 

que el nadó alliberi el meconi. El meconi és el primer excrement del nounat, que està compost per moc, 

líquid amniòtic, restes de la capa superficial de la pell i bilis que provenen del sistema digestiu. Alliberar 

ràpidament el meconi, disminueix la bilirubina perquè els alts nivells de bilirubina podrien provocar 

complicacions al nadó. Això, es genera espontàniament, i ocorre, normalment, perquè el seu fetge encara 

és immadur i no és capaç de processar bé tota la bilirubina. Les vitamines liposolubles i els minerals són 

també més abundants que en la llet de transició o madura. 

Té menys greixos i hidrats de carboni (com la lactosa) que la llet que es segrega posteriorment.  

És ric en anticossos, que poden protegir contra bacteris patògens i virus presents en el canal del part, o 

associats amb altres contactes humans. També és ric en immunoglobulines, especialment IgA secretòria 

de la mare, que va formar com a resposta a les malalties al llarg de la seva vida. Així passen al nadó i el 

protegeixen fins que comença a madurar el seu sistema immunitari, cap als tres anys. Tot i que aquesta 

IgA secretòria transmesa de la mare, no li proporcionarà immunitat permanent. A més a més, el calostre 

inhibeix la formació d'IgE que és la principal implicada en les reaccions al·lèrgiques.  
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PROTEÏNES: 

Les principals proteïnes del calostre són: 

 La caseïna 

 Alfa lactoalbúmina 

 Lactoferrina 

 Immunoglobina A 

 

La concentració de proteïnes del calostre és major que en la llet madura i això provoca un augment de la 

pressió osmòtica i per tant una major retenció d'aigua del cos del nounat, evitant la pèrdua de pes del 

mateix. 

La caseïna afavoreix l’absorció de calci i permet el desenvolupament de bacteris del tipus Lactobacillus 

i Bifidobacterium. 

Les proteïnes com la Lactoferrina i la Transferrina capten i camuflen ambdues dos àtoms de ferro i així 

impedeixen la proliferació de bacteris patògens que necessiten ferro per a proliferar, per tant 

són antimicrobianes, antivirals, antiinflamatòries i immunomoduladores. La Transferrina també estimula 

la producció de lactobacils en l’intestí. A la taula 1 s’observa la diferència quantitativa de certes proteïnes 

en el calostre i la llet madura. 

 

Components Unitats Calostre del 1r al 5è dia Llet madura > 30 dies 

Proteïnes totals g 23 9-10,5 

Caseïna mg 1400 1870 

Alfa lactoalbúmina mg 2180 1610 

Lactoferrina mg 3300 1670 

Immunoglobina A mg 3640 1420 

Taula 1: Comparació de les proteïnes per litre en el calostre i de la llet madura 

Font: “Nutrition in Pregnancyand Lactation”  de Worthington-Roberts i Sue Rodwell Williams (1993), 5ª ed. Mosby 

College. 

 

GLÍCIDS: 

La lactosa és el carbohidrat principal que aporta glucosa i galactosa necessàries per a la producció de 

glucolípids i glucoproteïnes en el teixit nerviós. La lactosa també determina el PH de les femtes, controla 

la flora intestinal bacteriana i inhibeix el bacteri Escherichia coli patògen. 
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VITAMINES: 

Les vitamines  B12 i B9 es troben combinades amb una proteïna i així impedeixen que els bacteris 

proliferin, ja que aquests necessiten les dues vitamines per al seu desenvolupament. La vitamina A es 

troba en nivells molt elevats en el calostre, protegeix i prevé de l'afectació ocular. 

Al tercer dia, el nivell de Vitamina A pot ser el triple que a la llet madura, i el de Vitamina E  dues o tres 

vegades més alt que en la llet definitiva.  

 

2.3 LLET DE TRANSICIÓ: 

La llet de transició es produeix a partir del tercer o quart dia després del part. Té un contingut més ric en 

sucres i greixos, però en canvi té menys proteïnes que el calostre.  

 

2.4 LLET MADURA: 

Al voltant del desè dia després del part, fins i tot a vegades més tard, apareix la llet madura. 

Té una composició més estable que la llet de transició, però no constant, ja que varia amb l’edat, la durada 

de la gestació, l’hora del dia, la durada de l’alletament i el moment en que la mesurem dintre del procés 

de succió (al començament, a meitat o al final). 

La seva composició és: 

 

AIGUA 

És el component més abundant de la llet i la resta de components estan dispersos o dissolts en aquest. 

Representa el 88% del total de la llet i contribueix al mecanisme de regulació de la temperatura corporal 

del recent nascut. Per aquest motiu, habitualment el nadó no necessita beure aigua i en té prou amb 

l’alletament per cobrir les seves necessitats hídriques (150mL / Kg / dia). 

 

GLÍCIDS: 

Els carbohidrats que presenta la llet materna són:  

Lactosa: 
La lactosa és un disacàrid format per glucosa i galactosa. És gairebé el 90% del contingut dels hidrats 

de carboni en la llet humana. Aquesta se sintetitza a la glàndula mamària a partir de glucosa. Aporta, 

juntament amb el greix, l'energia necessària pel normal creixement i desenvolupament del nadó, 

afavorint la implantació d'una flora acidòfila. 
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Els vasos capil·lars arterials subministren glucosa a les cèl·lules mamàries. Dins de les glàndules 

mamàries, la glucosa es converteix en glicogen per mitjà de la insulina a partir de certs aminoàcids 

de les proteïnes de la sang o de les proteïnes de les cèl·lules. El glicogen s’emmagatzema a les 

glàndules mamàries i es converteix en lactosa per acció d’una hormona, la prolactina.  

L'alta concentració de lactosa a la llet humana facilita l'absorció del calci i de ferro i promou la 

colonització intestinal amb el Lactobacillus bífidus. 

Oligosacàrids: 
Tenen una important funció prebiòtica estimulant el creixement de Bifidobacteris.  

 

PROTEÏNES: 

La concentració de proteïnes a la llet materna és aproximadament  d’1g per 100mL de llet. Són proteïnes 

homòlogues  i per això l’alletament matern redueix la possibilitat de reaccions al·lèrgiques a les proteïnes 

en comparació amb la llet de vaca.  

D’aquestes proteïnes: 

 40% són Caseïna  

 60% són Proteïnes del sèrum (IgA, lactoferrina, Lisozima, i la lactoalbúmina). 

Caseïna: 
La caseïna de la llet materna és molt digerible i forma micel·les fines a la cavitat gàstrica, afavorint 

l’absorció i el desenvolupament de bacteris del tipus Lactobacils. La llet de vaca, en canvi forma 

micel·les espesses. 

Proteïnes del sèrum: 
Són més abundants i estan constituïdes sobre tot per alfa-lactoalbúmina. Contenen també 

lactoferrina. 

L’alfa-lactoalbúmina és molt important, no tant sols a nivell nutricional, sinó també amb el 

manteniment de la homeòstasi1.  A més, té un paper molt ressaltat en la síntesis de mielina i afavoreix 

la unió de la glucosa amb la galactosa per a la síntesi de la lactosa.  

La lactoferrina i la transferrina poden tenir efecte antiviral, antiinflamatori, immunomodulador i 

bactericida al interaccionar amb les parets dels microorganismes, desestabilitzant-los i causant-los la 

mort. El seu mecanisme d’acció es basa en captar i camuflar dos àtoms de ferro i així impedir la 

proliferació de bacteris patògens que necessiten ferro per a desenvolupar-se. Tot i així, els 

Lactobacils poden proliferar ja que necessiten poc ferro per fer-ho.  

La lisozima és una proteïna present a la llet humana però absent en la llet de vaca. Té com a funció 

dissoldre la paret dels microorganismes patògens. La lisozima i la lactoferrina es potencien 

mútuament en la seva acció contra els agents infecciosos. 
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La Immunoglobulina A (IgA) és un anticòs amb la funció d’identificar als antígens i impedir que es 

localitzin a les mucoses.  La proporció d'immunoglobulines a la llet es modifica progressivament fins 

arribar a un nivell constant que es mantindrà a la llet madura, més o menys als 14 dies postpart. La 

quantitat de IgA en la llet madura és menor que al calostre. Tant la proporció d’IgA com d’IgG 

disminueix al llarg del període lactant. 

 

AMINOÀCIDS: 

Hi ha certs aminoàcids, com el N-Acetil-glucosamina, que actuen com a factor bífid, controlant la 

colonització del sistema digestiu, necessari per al manteniment d'una flora bacteriana Lactobacillus 

bífidus. 

 

AMINOÀCIDS LLIURES: 

La llet materna conté aminoàcids lliures com: Metionina, cisteïna, fenilanina, tirosina i Taurina 

Aquestes quantitats dels diferents aminoàcids estan relacionades amb la maduresa dels sistemes 

enzimàtics que intervenen en la seva metabolització en el fetge, és a dir, el sistema metabòlic immadur 

del nadó provoca que li sigui molt difícil extreure aquests de les cadenes proteiques que li aporta la mare. 

Per tant, necessita que els aminoàcids li arribin de manera directa ja hidrolitzats a través de la llet. És per 

això que aquests són transitòriament essencials durant els primers mesos de vida.  

 

LÍPIDS: 

Els lípids no només contribueixen com a principal font d’energia de la llet materna, sinó que també són un 

component fonamental de la membrana cel·lular. Aquests vehiculen vitamines liposolubles i aporten àcids 

grassos essencials. La composició dels lípids és variable; està associada a la dieta de la mare, varia durant 

el dia, també segons la fase de la lactància i depèn de la duració de la lactància. 

El component gras de la llet madura és major que en el calostre, ja que la concentració de greix passats 

15 dies del part, augmenta. Entre els lípids més importants destaca el colesterol. 

El colesterol: 
El colesterol és un lípid present en la llet materna en quantitats considerables. És necessari per la 

síntesi d’àcids biliars.  

El colesterol forma part de: 

- La formació de sals biliars  

- Síntesis d’hormones esteroides 

- La síntesi de vitamina D3 

- La producció d’hormones sexuals 

- La síntesi d’hormones placentàries 
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ELS MINERALS: 

En comparació amb la llet maternitzada, la llet materna presenta una alta biodisponibilitat de minerals, en 

especial de calci, magnesi, ferro, coure, i zinc. 

El sodi: 
La baixa concentració de sodi és important i contribueix a una càrrega osmolar renal2 escassa; 

encara que en el calostre la concentració de sodi és màxima, aquesta és la causa per la qual hi ha 

menys pèrdua del pes inicial en aquells nounats que reben suficient quantitat de calostre.  

Calci-fosfor: 
La relació calci-fòsfor en la llet humana és de 2:1. La llet de vaca té una major proporció de fòsfor, 

el que explica la hipocalcèmia neonatal3, comú en els lactants alimentats artificialment.  

El Ferro: 
El ferro és essencial per a la producció de glòbuls vermells i el transport d’oxigen, i també intervé en 

el desenvolupament cognitiu. 

El contingut és baix i la seva absorció és més favorable que en la llet de vaca. A la llet materna hi ha 

una major concentració de lactosa i de vitamina C que facilita una millor absorció del ferro. 

I a causa de la menor concentració en fòsfor i de proteïnes en la llet humana, facilita l'absorció del 

ferro, ja que el fòsfor i les proteïnes en excés interfereixen l’absorció del ferro. 

En les cèl·lules alveolars de la glàndula mamària, hi ha un lligand que roba el ferro de la mare, encara 

que estigui anèmica i el passa a la llet. 

Els suplements de ferro subministrats al nadó provoquen una major disponibilitat del mateix als 

possibles bacteris patògens que ho necessiten per a la seva proliferació i s'altera el mecanisme 

regulador de la lactoferrina que manté els nivells de ferro equilibrats impedint la disponibilitat per als 

bacteris patògens, per tant no seria gaire recomanable aquest suplement. 

El zinc: 
El zinc és un altre mineral essencial per a l'estructura i funcionament dels enzims, i per el creixement 

i la immunitat cel·lular. Les quantitats de zinc en la llet humana són petites però suficients per cobrir 

les necessitats de l'infant sense alterar l'absorció del ferro i del coure. La seva quantitat canvia al llarg 

de la lactància. En la llet madura trobem al voltant del 30% lligat als lípids, un 20% lligat a la caseïna 

i el 50% restant lligat a components presents al sèrum làctic. 

 

HORMONES: 

Conté diferents tipus d’hormones, entre d’elles les prostaglandines. Les prostaglandines són substàncies 

amb activitat fisiològica presents en numerosos teixits. En la lactància artificial no existeixen. Tenen un 

efecte citoprotector4 en l’intestí i faciliten la motilitat gastrointestinal, ajudant  al peristaltisme5 fisiològic 
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ENZIMS: 

La llet conté una quantitat considerable de lipases, produïdes escassament pel lactant, que facilita la 

hidròlisi dels greixos iniciada ja a l’estómac.  

Trobem també lisozims amb una elevada activitat bacteriostàtica. A més, també hi trobem la 

lactoperoxidasa que té una acció bactericida.  

L’amilasa és també un enzim que en forma part i està implicada en la hidròlisi dels polisacàrids. 

 

FACTORS ANTIINFECCIOSOS: 

Com a factors antiinfecciosos trobem: 

Factor bifidògen:  
Els components que actuen com a prebiòtics són els oligosacàrids i la lactosa. A l’estar presents 

en elevades quantitats superen la capacitat d’hidròlisi de la lactasa, present en l’intestí del nen. 

Aquesta arriba, en part, intacta al colon, proporcionant unes condicions idònies pel desenvolupament 

de Bifidobacteris. 

Nucleòtids: 
Són molècules amb les funcions següents: 

 Precursors dels àcids nucleics 

 Estimulen el metabolisme lipídic 

 Afavoreixen la síntesi proteica 

 Regulen la funció i regeneració del fetge 

 Actuen en el desenvolupament del teixit limfoide digestiu 

 Modulen la resposta immunològica 

 Faciliten la proliferació de Bifidobacteris 

Gangliòsids:  
Els gangliòsids són lípids amb activitat antiinfecciosa i  normalment es troben en les membranes 

cel·lulars de la majoria de teixits, sobre tot el nerviós. Aquests tenen una estructura molecular molt 

similar a la de determinats receptors bacterians de l’intestí humà. I per tant permet defensar l’intestí 

de certs bacteris. 
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CÈL·LULES: 

Macròfags:  
En la llet materna es troben els macròfags, unes cèl·lules del sistema immunitari que són molt 

abundants i intervenen en la fagocitosi de bacteris i fongs. També es troben neutròfils, un tipus de 

glòbuls blancs. En la llet materna també trobem limfòcits T i limfòcits B que tenen una funció molt 

concreta, ja que quan aquests es transformen en cèl·lules plasmàtiques i produeixen 

Immunoglobulina A secretora, exerceixen una gran acció antiinfecciosa. 

Immunoglobulina A secretora:  
Està formada per dues molècules d'Ig A unides covalentment amb una peça d'unió i el component 

secretori que la protegeix davant d’enzims proteolítics5 del suc gàstric i intestinal del nen. Els gèrmens 

patògens de l'entorn immediat de la mare i el nadó passen al digestiu de la mare en el qual hi ha un 

teixit limfoide (plaques de Peyer)  on les cèl·lules atrapen el microorganisme i després lliuraran als 

macròfags, els quals degraden l'agent patogen i presenten els fragments del mateix (antígens) a 

altres cèl·lules immunitàries, els limfòcits T coadjuvants.  

Els limfòcits T coadjuvants segreguen substàncies que activen a altres cèl·lules immunitàries. 

Aquestes cèl·lules són els limfòcits B, els quals entren en una etapa de maduració a través del sistema 

limfàtic i es transformen en cèl·lules plasmàtiques que es desplacen fins als teixits epitelials de la 

mama. Aquestes cèl·lules plasmàtiques són les encarregades d’alliberar els anticossos específics 

que passaran a la llet que pren el nen. 

En el tracte digestiu del nadó els anticossos Ig A, protegits de la degradació pel component secretori, 

eviten que els microorganismes travessin les parets intestinals del lactant. Hi ha evidències que les 

IgA secretòria protegeixen també altres mucoses a més de la intestinal, per exemple, s’ha vist que 

en l’orina dels nens alletats amb llet materna hi ha també IgA, això confirma que aquests presentin 

menor incidència d'infecció urinària. 

 

BACTERIS: 

Fins no fa molts anys, la llet humana es considerava estèril, i es realitzaven pocs estudis bacteriològics 

sobre aquesta. Però l’aplicació de tècniques moleculars ha permès conèixer millor el contingut bacterià 

d’aquest fluid.  

Alguns estudis demostren la procedència del intestí matern d’aquests bacteris de la llet de la dona, que 

arribarien a la glàndula mamària a través del circuit enteromamari. Actualment la llet humana pot 

considerar-se un aliment complet també des del punt de vista bacteriològic. 
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3. ORIGEN DE LA MICROBIOTA: 
L'origen dels bacteris presents a la llet humana és objecte de controvèrsia. Tradicionalment es considerava 

que la colonització de l'intestí del nadó començava durant el part a causa de la contaminació de la seva cavitat 

oral amb bacteris procedents de la microbiota vaginal i/o intestinal de la mare. Posteriorment, els bacteris 

passarien de la boca del nen al pit de la mare i, en conseqüència, contaminarien la llet al ser expulsada. 

Aquesta hipòtesi ha estat àmpliament acceptada des dels treballs de Tissier “Recherches sur la flore 

intestinale des nourrissons”, el 1900, tot i que, sorprenentment, no hi ha evidències científiques que la 

recolzin.  

 

El 1900, Henry Tissier i Ernst Moro, deixeble i col·laborador d’Escherich a Vienna,  treballant en el laboratori 

de Mechnikoff, a l’institut Pasteur de Paris, van comprovar que aquests microorganismes gram positius 

estaven constituïts principalment per bifidobacils.  A mitjans de la dècada dels anys vint, R.C Norton i A.T 

Shohl van demostrar que l’acidesa dels excrements dels lactants alimentats amb llet materna era causada 

per l’elevada producció d’àcids orgànics produïts per aquests lactobacils. Aquesta acidesa dels excrements 

resultava tòxica per bacteris enteropatògens, agents biològics que causen malalties a l’intestí, com 

l’Escherichia coli.  

 

A la segona meitat del segle XX, gràcies als treballs de Paul György i altres col·laboradors, es va conèixer 

l’origen de les diferències observades en les femtes dels nens alletats amb llet materna i dels alimentats amb 

llet de vaca. 

De fet, en els últims anys, s'ha posat en evidència que els bacteris làctics que colonitzen inicialment l'intestí 

neonatal es poden transmetre de forma vertical entre la mare i el nen mitjançant la llet materna, fins i tot en 

aquells nascuts per cesària. Tots aquests estudis demostren que la pell de la mare i/o el trànsit pel canal del 

part representen, en el millor dels casos, fonts minoritàries o insignificants de bacteris per l'intestí del nounat. 

 

Els estudis recents mencionen que almenys una part substancial dels bacteris comensals existents en llet la 

materna podrien procedir de la microbiota intestinal de la mare i accedirien a l'epiteli de la glàndula mamària 

a través d'una ruta interna.  
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3.1 RUTA ENTEROMAMÀRIA 

Antigament es pensava que els bacteris només podien travessar l'epiteli intestinal intacte a través de les 

cèl·lules M, unes cèl·lules epitelials especialitzades que es localitzen en les plaques de Peyer7. Però 

actualment se sap que les cèl·lules dendrítiques6, existents en la làmina pròpia8, poden penetrar l'epiteli 

intestinal intacte i captar bacteris directament de la llum intestinal. Més concretament, les cèl·lules 

dendrítiques són capaces d'obrir les zones d'oclusió entre enteròcits9 adjacents, projectar les dendrites a 

l'exterior de l'epiteli i captar cèl·lules viables, preservant la integritat de la barrera intestinal mitjançant 

l’expressió de les proteïnes que integren les zones d’oclusió. (figura 1)   

 
Figura 1: Representació del mecanisme pel que els bacteris comensals del intestí poden travessar la barrera 

epitelial mitjançant interacció amb les cèl·lules dendrítiques. 

Font: Web de la Universitat Complutense de Madrid, “Microbiota de la Leche humana en condiciones fisiológicas” 

 

Després de la unió del bacteri amb les cèl·lules dendrítiques o macròfags, aquests bacteris es poden 

propagar a mucoses distants de la de l’aparell digestiu (és ben coneguda la circulació del sistema 

immunitari entre els diferents compartiments del teixit limfoide associat a mucoses). Quan la cèl·lula 

dendrítica és estimulada per la presència dels bacteris, aquestes podrien migrar des de la mucosa 

intestinal i colonitzar mucoses distants, com la dels tractes respiratori i genitourinari, i inclús la de la 

glàndula mamària de la mare lactant.  

En aquest últim cas parlaríem de la ruta enteromamària, com es mostra a la figura 2, procés que es 

realitza en els últims mesos de gestació i lactància i el qual ha estat protagonista de grans estudis i 

actualment està molt documentat.  

S’ha pogut comprovar que en aquests períodes de lactància, es produeix un cúmul selectiu de cèl·lules 

del sistema immunitari d’origen intestinal en la glàndula mamària, i aquest procés està regulat per les 

hormones lactogèniques10.  
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Figura 2: Accés dels bacteris comensals intestinals a la llet materna a través de la ruta 

enteromamària. 

Font: Web de la Universitat Complutense de Madrid, “Microbiota de la Leche humana en condiciones 

fisiológicas” 

 

Els bacteris de l’intestí matern han de tenir les següents característiques: 

 Capacitat de translocació  

 Capacitat per sobreviure durant el transport per la circulació sistèmica 

 Capacitat per sobreviure a l’aparell digestiu del lactant 

Diversos estudis destaquen, dins dels bacteris que compleixen aquestes característiques, tres gèneres 

principals: Lactobacillus, Corynebacterium, i Bacillus. 

 

Els problemes associats a la difusió de bacteris resistents a antibiòtics de rellevància clínica, ha conduit 

a un important interès per la bacterioteràpia, una pràctica que fa ús de bacteris comensals o probiòtics 

per prevenir o tractar la colonització del hoste per part de patògens, i que ha despertat un gran interès en 

el camp de la pediatria. Aquesta estratègia es basa en el principi d'exclusió competitiva, pel qual certs 

bacteris no patògens s'imposen sobre els patògens quan competeixen pel mateix nínxol ecològic11. En 

aquest sentit, és lògic suposar que alguns dels bacteris presents a la llet materna contribueixen a la 

prevenció d'infeccions infantils. 
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4. MICROBIOTA DE LA LLET MATERNA: 
 

4.1 PROBIÒTICS I PREBIÒTICS: 

Que la llet materna compti amb microorganismes propis es tracta d'una troballa rellevant ja que, com ja 

hem explicat, tradicionalment es considerava que la llet materna era estèril, fins i tot malgrat la inexistència 

de treballs científics que avalessin tal esterilitat.  

 

Aquests bacteris poden tenir un paper clau en processos tan importants (i, possiblement, interconnectats) 

com: 

 La protecció davant malalties infeccioses 

 La maduració del sistema immunitari 

 El desenvolupament de funcions cognitives mitjançant l'activació del sistema vague-cerebral12 

Probiòtics Microorganismes vius que confereixen un benefici a la salut de l'hoste quan 

es troben en quantitats adequades (OMS). 

Prebiòtics Són substàncies de la dieta (fonamentalment consistents en polisacàrids no 

midó i oligosacàrids no digeribles per enzims humans) que nodreixen a 

grups seleccionats de microorganismes que habiten en l'intestí. 

Simbiòtics Productes que contenen tant probiòtics com prebiòtics 

Taula 2: Tipus de components que formen part de la microbiota de la llet materna 

 

PREBIÒTICS: 

Un prebiòtic és, segons va definir Gibson i Roberfroid el 1995, un ingredient alimentari no digerible que 

afecta de forma beneficiosa a qui el consumeix mitjançant l'estimulació selectiva del creixement i / o 

activitat d'un o un nombre limitat de bacteris en el còlon, millorant així la salut de l'hoste. Aquests poden 

aparèixer de forma natural en alguns aliments o ser afegits pel fabricant per dotar l'aliment de beneficis 

concrets. 

Segons Glenn Gibson,  professor de Microbiologia Alimentària,  Cap de Ciències Microbiològiques dels 

Aliments i actual president i membre fundador de l'Associació Científica Internacional per als Probiòtics i 

Prebiòtics (ISAPP), afirma que un prebiòtic ha de complir els següents requisits: 

 No ha de ser hidrolitzat ni absorbit en la part anterior del tracte gastrointestinal. 

 Ha de construir un substrat selectiu per a un o un nombre limitat de bacteris comensals beneficiosos 

del còlon, estimulant el seu creixement i/o metabolisme. 

 Ha de modificar la composició de la flora del còlon, facilitant el desenvolupament d'espècies 

beneficioses. 

 Ha d’induir efectes en el lumen, l’espai interior d’una de les estructures de l’intestí,  o efectes 

sistèmics, que afectin el cos sencer, que siguin beneficiosos per a la salut de l'individu que els 

consumeixi. 
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Gibson i Roberfroid, el 1995, van concloure que els hidrats de carboni no digeribles (oligosacàrids i 

polisacàrids), alguns pèptids i proteïnes, i certs lípids (èsters i èters) són considerats prebiòtics. A causa 

de la seva estructura química, aquests compostos no són absorbits en la part anterior del tracte 

gastrointestinal o bé no són hidrolitzats pels enzims digestius humans. Aquests compostos es podrien 

anomenar ”aliments del còlon”, ja que entren en el còlon i serveixen com a substrats pels bacteris 

endògens d’aquest, així indirectament proporcionen a l'organisme energia, substrats metabòlics i 

micronutrients essencials. 

     

PROBIÒTICS: 

Segons la guia mundial de la WGO (World Gastroenterologi Organistation), els probiòtics són microbis 

vius que aporten un benefici a la salut de l’hoste quan es troben en quantitats adequades. No es 

consideren probiòtics les substàncies “constituïdes de” o “produïdes per” microorganismes, tot i que tinguin 

efectes biològics saludables. 

Els bacteris que viuen en el nostre intestí ho fan en una relació de simbiosi amb aquest i en un delicat 

equilibri, que es pot veure influenciat per l'alimentació, l'estrès, les malalties, o alguns medicaments. 

Característiques d’un probiòtic: 

 Han d'estar correctament identificats 

 No poden tenir factors de virulència ni de la capacitat de produir metabòlits indesitjables 

 Han de mostrar tolerància a les condicions de l'entorn on exerceixen el benefici 

 S’ha de verificar la seva funcionalitat probiòtica en assajos d'intervenció en humans 

En el següent quadre s’observa la flora intestinal humana en les diverses parts del sistema digestiu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 3: Flora intestinal humana. La flora intestinal forma un ecosistema divers i dinàmic, que inclou 
bacteris, Archae, i Eucaria que viuen en la superfície de la mucosa intestinal o dins de la llum intestinal. 

Font: Imatge adaptada de “University of Virginia Health System”    

1: boca; 2: faringe; 3: Llengua; 4: Esòfag; 5: Pàncrees; 6: Estomac; 7: Fetge; 8: Colon transversal; 9: Vesícula; 10: 
Colon descendent; 11: Duodè; 12: jejú; 13: Colon ascendent; 14: Colon sigmoide; 15: Ili; 16: Recte; 17: anus. 

 

 

 

Estòmac i Duodé 

 Quantitats molt baixes de microorganismes: <103 

cèl·lules bacterianes per gram de contingut. 

 Fonamentalment lactobacils i estreptococs 

 L'àcid, la bilis, i les secrecions pancreàtiques 

suprimeixen la majoria dels microbis ingerits 

 L'activitat motora propulsiva fàsica dificulta la 

colonització estable del lumen 

 

 

 

Jejú i ili 

El nombre de bacteris augmenta progressivament des 

d'aproximadament 104 cèl·lules en el jejú, a 107 cèl·lules 

per gram de contingut en l’ili distal 

 

Intestí gros 

Densament poblat per bacteris anaerobis: 1012 cèl·lules 

per gram de contingut luminal 
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TIPUS DE PROBIÒTICS DE LA LLET MATERNA: 

La llet materna compta amb molts tipus de bacteris. Entre ells, els més destacats són els Bifidobacteris 

i els Lactobacils. 

Com es pot veure a la figura 3, podem observar tots els possibles probiòtics que pot tenir la llet materna. 

 

Figura 3: Tots els possibles probiòtics que pot contenir la llet materna 

 

Lactobacils i Bifidobacteris:  
Lactobacillaceae, és una família que es troba dintre dels bacteris de l’àcid làctic. Fermenten els 

carbohidrats i això dóna lloc a àcid làctic, alcohol i diòxid de carboni com a subproductes. Els 

carbohidrats els resulten indispensables pel seu bon desenvolupament. 

Lactobacillus: 
El gènere Lactobacils prové de la família Lactobacillaceae. Són gram-positius, no creen espores i 

no són mòbils. Es caracteritzen per presentar cèl·lules en forma de bacils llargs, com es pot observar 

a la figura 4, encara que freqüentment, poden ser bacils curts o coco-bacils. A la figura 27, de la part 

pràctica, podem observar també formes bacil·lars a partir de colònies crescudes en un medi M.R.S. 

Agar. Es coneix que un increment de la concentració de CO2 (d'aproximadament 5% o fins al 10%) 

pot estimular el creixement. Aquests bacteris formen part de la boca, el tracte gastrointestinal i la 

vagina. 

Els bacteris del gènere Lactobacillus poden créixer amb o sense oxigen (aeròbic o anaeròbic), tot i 

que prefereixen ambients amb petites quantitats d'oxigen (microaereofília).  

Aquests bacteris creixen, normalment, en el medi de cultiu M.R.S. Agar. 
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Segons va declarar Bergey, metge, micòleg i bacteriòleg nord-americà (1860- 1937) que va crear el 

manual “Bergey's manual of systematic bacteriology” publicat el 1923,  els lactobacils creixen bé en 

mitjans lleugerament àcids, amb pH inicial de 6,4 - 4,5. Aquests són capaços de disminuir el pH del 

substrat on es troben per sota del valor 4,0 mitjançant la formació d'àcid làctic. D'aquesta manera 

eviten o almenys disminueixen considerablement el creixement de gairebé tots els altres 

microorganismes competidors, exceptuant el d'altres bacteris làctics i el dels llevats. 

 

Altres funcions destacades dels Lactobacils són: 

- Regulen el funcionament intestinal ja que tenen la particularitat d’adherir-se a la paret intestinal 

impedint que els bacteris patògens ho facin.  

- Acceleren el trànsit intestinal, per tant combaten l’estrenyiment 

- Regeneren la flora intestinal 

D'altra banda, recentment s'ha confirmat que la concentració de lactobacils i enterococs en la 

microbiota dels nadons alletats al pit és significativament més elevada  que a la de nens alimentats 

amb llet de fórmula. Per tant, seria més just considerar que aquests bacteris no són el resultat d'una 

mera contaminació de la llet sinó que realment constitueixen la microbiota natural d'aquest fluid 

biològic. 

La llet materna pot comptar amb les següents espècies de Lactobacils:  L. Fermentum, L. Fasseri, 

L. Hastricus L. Plantarum, L. Reuteri. L. Rhamnosus, L. Salivarus i L. Vaginalis.  

El Lactobacillus plantarum, produeix diferents beneficis com la protecció del còlon, l’alleujament de 

la diarrea associada a antibiòtics, la reducció de la inflamació si l’intestí està irritat, ajuda a mantenir 

un bon estat de la mucosa i també a reduir la inflamació d’aquesta.  

 

 

 

 

 

Figura 4: Micrografia electrònica de Lactobacillus salivarius 118 adherint-se a cèl·lules. 

Font: Diari Neurogastroenterol Motil 2007;19:166–72 (diari oficial de la Societat Europea de 

Neurogastroenterologia y Motilitat, així como la Societat Neurogastroenterològica y Motilitat Americana) 
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Bifidobacterium: 
Els Bifidobacterium són bacteris que habiten normalment al tracte gastrointestinal. Són gram-

positius, no formen espores i són anaeròbics.  

 

 

Figura 4: Fotografia de bifidobacterium ampliada al microscopi 

 

Com podem observar en la figura 4, el bacteri es pot diferenciar de la resta perquè té les puntes 

separades, d’aquí deriva el seu nom. Aquesta paraula prové de la paraula llatina bífidus, que significa 

“Dividit en dos”. 

 

Podem observar un creixement de Bifidobacteris en medis anaeròbics, sense oxigen, a diferència 

dels Lactobacils que poden créixer tant en condicions anaeròbiques com aeròbiques. La seva 

temperatura òptima oscil·la entre els 37ºC – 41ºC. 

Per tant, els Bifidobacteris es desenvolupen a l'intestí gros, perquè les petites quantitats d'oxigen 

presents a l'intestí prim es consumeixen gradualment per bacteris aeròbics, deixant l'intestí gros un 

entorn gairebé completament anaeròbic, que és el que necessita aquest bacteri. A més, són experts 

en trencar carbohidrats més complexos, i aquests són abundants a l'intestí gros.  

Un producte probiòtic que conté Lactobacils i Bifidobacteris és, per tant, capaç d'influir en tot 

l'intestí.  

 

Aquest bacteri forma part, normalment, de la flora intestinal dels nounats i està present en l’humà 

adult durant la major part de la seva vida. Com a mitjana, constitueixen aproximadament tres quartes 

parts de totes les cèl·lules bacterianes de l'intestí dels infants. La proporció varia en adults, ja que és 

molt menor (aproximadament 3%-10% de la microflora intestinal).  
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L’efecte és divers: 

- Col·labora en la degradació de micronutrients a nivell intestinal 

- Pot modular el sistema immunitari 

- Influeix en l’equilibri de la microbiota gastrointestinal 

- Funciona com antagonista de microorganismes patògens, com per exemple la Salmonella spp., 

Proteus spp, Shigella spp. i Candida spp. 

- Tant el Bifidobacteri, com els seus metabòlits13, inhibeixen el creixement d’importants agents 

etiològics14 de malalties transmeses per aliments com Staphylococcus aureus, Salmonella sp., 

Escherichia coli i Listeria monocytogenes.  

- Actua contra microorganismes patògens entèrics15. Ho fa sintetitzant substàncies 

antimicrobianes com les bacteriocines16, o bé crea una competència pels nutrients i/o els llocs 

d’adhesió a les cèl·lules epitelials entre el microorganismes patògens i ell mateix, de manera que 

dificulta l’adhesió d’aquest a aquestes cèl·lules epitelials. 

Els principals subproductes del metabolisme dels Bifidobacteris són l'àcid acètic i l'àcid làctic, 

aproximadament en igual proporció. Aquests dos àcids baixen el pH (augmenten l'acidesa) dins de 

l'intestí. Probablement, la capacitat dels Bifidobacteris per augmentar l'acidesa de l'intestí és un 

factor dels seus efectes probiòtics, ja que molts microbis nocius estan inhibits en un entorn de baix 

pH.  

 

4.2 FUNCIÓ DELS PROBIÒTICS: 

L'estudi dels mecanismes d'acció que permeten explicar els possibles efectes beneficiosos dels probiòtics 

sobre la salut és un dels aspectes més dinàmics en la investigació sobre aquests microorganismes. No 

obstant això, s'ha de ressaltar el caràcter multifactorial d'aquests mecanismes d'acció, ja que no tots els 

probiòtics fan servir els mateixos mecanismes per exercir un benefici en l'hoste, el que accentua la 

importància de documentar científicament els beneficis que es proposin per a cada soca probiòtica. 

Els probiòtics poden actuar en l'hoste a diferents nivells: 

1. En el lumen intestinal, mitjançant la interacció amb la microbiota intestinal o exercint un efecte 

metabòlic directe: 

Entre les funcions de la microbiota intestinal cal destacar, entre d’altres:  

a. Capacitats metabòliques, que inclouen la degradació de material no digerible de la dieta i 

regulació de l'emmagatzematge d'energia, biotransformació de xenobiòtics17, síntesi de 

vitamines essencials i augment de l’absorció de minerals. 

b. Protecció davant agents infecciosos  i de la proliferació d'espècies microbianes amb potencial 

patogen. 

c. Diferenciació de l'epiteli intestinal i modulació del sistema immune. 
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2. En la mucosa i l'epiteli intestinals, incloent-hi els efectes de barrera, els processos digestius i 

el sistema immunològic associat a la mucosa: 

La funció de barrera intestinal és un mecanisme de defensa que permet mantenir la integritat de 

l'epiteli intestinal, protegint així a l'organisme davant de l'acció d'agressions externes. La pèrdua de 

la integritat de la barrera epitelial pot desencadenar desordres com la malaltia inflamatòria intestinal, 

infeccions entèriques, malaltia celíaca i algunes malalties autoimmunes. Certs probiòtics han 

demostrat ser capaços de contribuir al manteniment de la integritat de la barrera intestinal, així com 

de prevenir i reparar danys en la mucosa causats per diferents agents com al·lèrgens presents en els 

aliments o  microorganismes patògens. 

Els mecanismes d'acció implicats en aquest benefici inclouen: 

a. La secreció de mucina18. 

b. La modulació de la fosforilació de proteïnes. 

c. L'augment de la resistència transepitelial. 

 

 

3. En el sistema immune sistèmic i en el sistema nerviós: 

Els probiòtics posseeixen un ampli espectre d'efectes immunomoduladors, ja que són capaços 

d'actuar sobre la immunitat innata i l'adquirida o específica, i pot protegir l'hoste davant infeccions i 

processos d'inflamació intestinal crònica (malaltia de Crohn, malaltia celíaca, etc). Les cèl·lules 

epitelials i les cèl·lules del sistema immune innat posseeixen receptors cel·lulars capaços de 

discriminar entre la microbiota comensal i la patògena, induint la síntesi de diferents mediadors de la 

resposta immune innata (citocines19, quimiocines, molècules d'adhesió, etc.) i d'adequades respostes 

adaptatives destinades a combatre als patògens. En altres situacions patològiques, els probiòtics 

poden actuar estimulant la resposta immunitària antigen-específica en situacions de sensibilització a 

antígens (al·lèrgies) o bé exercir efectes intestinals clarament antiinflamatoris. S'ha documentat que 

certes soques probiòtiques poden actuar sobre receptors opioides i cannabinoides20  de les cèl·lules 

epitelials,  intervenint en funcions analgèsiques, el que donaria lloc a nous enfocaments en el 

tractament del dolor abdominal i la malaltia del còlon irritable. 

  



 
24 

 

4.3 EFECTES BENEFICIOSOS DELS PROBIOTICS EN LA SALUT 

HUMANA: 

Un cop descrites les funcions generals dels probiòtics en l’humà, a continuació descriurem els efectes 

beneficiosos dels probiòtics en la salut humana i com és d’important el fet que un nadó s’alleti amb llet 

materna perquè aquests probiòtics arribin a l’organisme del nadó, fet que influirà al llarg de la seva vida. 

Com s'ha esmentat, l'efecte saludable dels probiòtics s'ha de demostrar a partir d'evidències científiques 

generades amb assaigs clínics. Així, s'han obtingut evidències que permeten establir que certes soques 

probiòtiques són efectives en la millora de la salut intestinal i en la modulació del sistema immune. Està 

demostrat que els probiòtics actuen en la prevenció de malalties com les que descrivim a continuació: 

 

4.3.1 EN PROCESSOS INFECCIOSOS: 

Rotavirus en nens: 

L'avaluació dels resultats clínics obtinguts sobre els beneficis de probiòtics en la salut humana, permet 

que es consideri demostrat que alguns probiòtics són eficaços en la reducció de la incidència i la durada 

de la diarrea per rotavirus en nens. 

Certes soques de Lactobacillus casei  i Lactobacillus rhamnosus han demostrat ser eficaços en el 

tractament de la diarrea infecciosa aguda infantil, sobretot en estudis de gastroenteritis virals. 

 

Intestí irritable: 

També s'ha observat que certs probiòtics causen millores en els símptomes de la síndrome de l'intestí 

irritable i en l’alleugeriment del malestar digestiu, així com la reducció de la freqüència i la severitat de 

l'enterocolitis necrotitzant21 en prematurs.  

Alguns assaigs clínics destaquen el potencial de certes soques probiòtiques en la reducció del risc 

d'incidència i la reducció de mortalitat de l’enterocolitis necrotitzant en nounats prematurs. Les 

combinacions de soques de Bifidobacterium infantis, Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium 

bifidum són les més eficaces. No obstant això, no s'han trobat diferències significatives en els assajos 

realitzats pel que fa al risc de sèpsia22. 

  

Erradicació d’Helicobacter pylori: 

L'erradicació de la infecció per H. pylori està dificultada per l'aparició de resistències als antibiòtics 

empleats, o bé per la falta de compromís del pacient amb el tractament. Encara no es disposa de dades 

suficients que garanteixin l'eficàcia dels probiòtics en l’eradicació de la infecció per H. pylori i en cap cas 

hi ha evidència de l'efecte sense antibioticoteràpia. S'ha descrit que diverses soques de lactobacils i 

Bifidobacteris poden reduir els efectes col·laterals de les teràpies amb antibiòtics i la gastritis associada 

al patogen.  
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Infeccions respiratòries: 

S'ha descrit que el subministrament d'algunes soques de lactobacils pot reduir el risc d'aparició de 

símptomes associats a infeccions del tracte respiratori, tant en adults com en nens. Alguns estudis mostren 

un possible efecte dels probiòtics sobre el procés infecciós, mentre que d’altres ho fan sobre els 

símptomes. També s'ha observat un benefici potencial del tractament oral amb probiòtics per reduir la 

incidència d'otitis en nens. No obstant això, encara no hi ha estudis concloents que identifiquin les soques 

probiòtiques més eficaces en la prevenció i / o el tractament d'aquestes infeccions. 

 

4.3.2 EN MALALTIES INFLAMATÒRIES INTESTINALS: 

Colitis ulcerosa: 

La colitis ulcerosa es produeix quan el revestiment de l’intestí gros (colon) i el recte s’inflamen. Certes 

soques probiòtiques han demostrat eficàcia clínica en la possible aparició de símptomes en pacients amb 

colitis ulcerosa. La soca d’Escherichia coli Nissle 1917 pot ser igual d'eficaç tant en la remissió de 

símptomes com en el tractament amb mesalazina23. Igualment, la barreja de probiòtics VSL # 3 que conté 

diferents soques de Streptococcus thermophilus, Lactobacillus i Bifidobacterium, ha estat eficaç en 

el manteniment de la remissió de la malaltia. Alguns estudis clínics han demostrat una major eficàcia quan 

es conjuga amb el tractament convencional. 

 

4.3.3 EN LA SÍNDROME DE L’INTESTÍ IRRITABLE: 
Alguns estudis clínics realitzats amb certes soques probiòtiques, com B. infantis 35624, han resultat tenir 

un efecte positiu en la reducció dels símptomes de dolor abdominal i inflamació associats a aquesta 

malaltia. El subministrament de L. rhamnosus GG va tenir un èxit moderat en nens que presentaven dolor 

abdominal i va ajudar a disminuir la sensació de distensió abdominal. En una revisió d'assaigs clínics sobre 

aquesta malaltia s'ha arribat a la conclusió que hi ha un benefici en els símptomes a causa del tractament 

amb probiòtics, encara que no està confirmat quines són les soques més efectives . 

 

4.3.4 EN ALÈRGIES: 
La dermatitis atòpica, la rinoconjuntivitis i l'asma són malalties caracteritzades per una reacció 

d'hipersensibilitat controlada per mecanismes immunològics. Actualment, només un nombre limitat de 

soques probiòtiques han mostrat un efecte beneficiós en la prevenció d'aquest tipus de patologies.  
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Dermatitis atòpica: 

Tot i que el tractament i la prevenció de dermatitis atòpica mitjançant probiòtics ha estat el més eficaç, la 

variabilitat de resultats obtinguts, fins i tot amb la mateixa soca probiòtica, no permeten recomanar de 

forma rutinària l'ús de probiòtics per prevenir la malaltia. Alguns estudis han demostrat un possible efecte 

beneficiós de L. rhamnosus GG sobre la dermatitis atòpica, encara que no s'ha pogut confirmar aquest 

benefici en un estudi equivalent. 

Rinitis al·lèrgica i asma: 

Els estudis clínics per avaluar l'ús dels probiòtics en pacients amb rinitis al·lèrgica i asma són limitats i els 

resultats obtinguts són controvertits, de manera que no es poden extreure conclusions fermes sobre el 

paper dels probiòtics en aquest tipus d'al·lèrgies. Algunes soques de Bifidobacterium longum, L. 

acidophilus i L. casei han demostrat ser eficaços en alguns casos per reduir la severitat dels símptomes, 

la medicació o el nombre d'episodis al·lèrgics . 

 

4.3.5 EN PROCESSOS METABÒLICS: 
Els probiòtics poden intervenir en diferents processos metabòlics que tenen lloc en l'organisme humà 

mitjançant la seva capacitat enzimàtica, la modulació de la microbiota intestinal i actuant sobre la mateixa 

activitat metabòlica de l'individu. 

Intolerància a la lactosa: 

És ben conegut que la intolerància a la lactosa es produeix per un dèficit de l’enzim Lactasa, que 

metabolitza la lactosa (especialment en la part alta de l’intestí prim) i la desdobla en galactosa i glucosa 

(monosacàrids fàcilment digeribles per l’intestí). L’activitat enzimàtica és entre 2 i 4 vegades major en el 

nounat que en els nens d’entre 2-11 mesos d’edat. I es conserva amb aquesta alta proporció fins al 

deslletament, quan la llet és el principal aliment, començant a reduir-se amb l’edat fins a resultar molt 

baixa en l’edat adulta.  

Quan existeix dèficit de la lactasa de la mucosa intestinal, no es pot realitzar una correcta digestió de la 

lactosa, perquè s’acumula en el lumen de la part alta de l’intestí. Una petita proporció és absorbida 

intacta per difusió passiva i és excretada per l’orina. La major part de la lactosa passa al colon, i allà una 

part s’hidrolitza gràcies a les lactases generades per la flora bacteriana. Els lactobacils contribueixen a 

millora la digestió de la lactosa per aquesta activitat enzimàtica de la lactasa. La quantitat restant de 

lactosa que no poden metabolitzar els lactobacils, es queda allotjada en el còlon, on es produeix la seva 

fermentació generant àcids orgànics (àcids grassos de cadena curta). Com a conseqüència d’aquest 

procés de fermentació es genera CO2, H2, i CH2. Aquests gasos provoquen distensió de la zona 

abdominal, còlics abdominals... 
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Metabolisme de carbohidrats i proteïnes 

Algunes soques de L. rhamnosus i Lactobacillus reuteri han mostrat resultats prometedors en la 

prevenció i tractament de la vaginosi bacteriana, encara que calen fer més estudis. La mucosa vaginal 

constitueix un hàbitat adequat per a la colonització per lactobacils que aprofiten el contingut en glucogen 

i glucosa de l'exsudat24 vaginal  

 S'ha observat que algunes soques de L. casei i Bifidobacterium influeixen favorablement en el 

metabolisme intestinal atès que disminueixen significativament el nivell de certes toxines produïdes pel 

procés de digestió. 

 

5. VISITA AL BANC DE LLET: 
 

La funció del banc de llet materna és recollir l’excedent de llet de mares que estan alletant el seu nadó, tractant 

de manera segura aquesta llet, per després poder administrar-la als hospitals. Aquesta serà dirigida a nadons 

prematurs d’alt risc. 

El banc de llet ja ha comptat amb més de 2.500 mares donants. Per tota Catalunya hi ha 20 centres, on 

qualsevol mare que vulgui fer-se donant, es pot dirigir. Haurà de realitzar una entrevista on s’observarà si 

compleix els requisits adients.  

A més, el Banc de Llet de Barcelona ha subministrat llet a més de 2.000 nadons i en un total de 25 hospitals. 

Actualment està dirigit per Vanessa Pleguezuelos, llicenciada en biologia i ciències biològiques, i a la qual 

realitzem una entrevista en el segon apartat de l’Annex. 

Per facilitar la donació a les mares, el banc de llet és l’encarregat de proporcionar tots els recipients en els 

quals la mare dipositarà la seva llet. També és aquest el que es desplaça fins casa de cada mare a recollir-

la. Els biberons que el banc proporciona són de 50, 100 i 250 ml.  

A més, el banc rep la informació del nadó al qual se li ha administrat la llet, com també la quantitat, el dia i 

l’hora de la presa.  
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COM ES PROCESSA LA LLET AL BANC: 

DIA 1: 
La llet arriba al banc a -20ºC i es col·loca en una cambra a -30ºC. Els recipients amb llet de cada donant 

s’agrupen en una capsa i es distingeixen els uns dels altres amb etiquetes; com s’observa a la figura 5. A 

continuació, aquesta llet passarà per uns processos per assegurar la seguretat d’aquesta davant malalties.  

 

Figura 5 : Diferents recipients de 250mL de llet materna 

DIA 2: 
S’agafa el lot de llet d’una de les mares i s’instal·la a la cambra de 4ªC durant 24 hores per a descongelar-

la. 

DIA 3: 
El següent dia que la llet ja s’ha descongelat del tot, s’extrauran diverses mostres diferents de les quals es 

realitzaran diverses proves: 

- Una mostra serà de la llet d’abans de ser pasteuritzada i es guardarà a la “lactoteca”, cambra on 

guarden una mostra de cada llet abans de ser tractada i després.  

- Una altra mostra per observar els macronutrients 

- La següent mostra que s’extraurà, serà per determinar àcids nucleics i virus, com per exemple 

l’hepatitis B. Això es realitzarà en el laboratori de seguretat. 

- Una altra mostra serà també de la llet crua per a poder realitzar un PCR (tècnica de biologia 

molecular l'objectiu de la qual és obtenir un gran nombre de còpies d'un fragment d'ADN)  de bacilus 

cerus, ja que si aquesta llet en conté, es descartarà del procés. Aquest bacteri esporula i és capaç de 

resistir a la pasteurització, és a dir, malgrat s’augmenti la temperatura i el bacteri mori, aquest ja ha 

dipositat les espores a la llet, i al refredar-la molt ràpidament, el bacteri  es troba en una situació 

d’estrès, i les espores germinaran. És per aquest motiu que es realitza el PCR prèviament a la 

pasteurització de la llet. Aquest bacteri es pot trobar en els aliments, i una ingesta baixa no provoca 

problemes al nostre organisme, però si ho faria en un nadó prematur d’alt risc. 
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DIA 4: 
Es durà a terme la pasteurització Holder, que és semblant a un bany maria industrial. Es pot observar a la 

figura 6. Aquest procés escalfa la llet durant 30 minuts a 62,5ºC, i posteriorment la refreda ràpidament  

durant 10 minuts a 4ºC. Més tard, s’atura. El pasteuritzador del banc de llet té una capacitat de 8,5 Litres i 

compta amb una sonda que controla el procés vigilant que les temperatures no sobrepassin ni disminueixin 

(corba d’escalfament).  

 

Figura 6: Pasteurització Holder 

Un cop finalitzada la pasteurització, tornen a extreure tres mostres: 

- Una per a la lactoteca, on queda registrada i guardada al congelador de -80ºC. 

- Una altra de macronutrients, per analitzar-los i veure quina n’és la pèrdua, ja que en qualsevol 

escalfament hi ha una pèrdua de nutrients. Es realitzarà l’anàlisi de la mostra d’abans i després de 

pasteuritzar-la per a fer una comparació. 

- Una tercera d’anàlisi microbiològic. Es torna a observar, en aquesta mostra, si s’han eliminat ja tots els 

bacteris. 

A continuació s’etiqueten tots els biberons i es guarden als congeladors a -80ºC, ja que tota la llet que es 

trobi a -70ºC o inferior té una caducitat d’un any. En canvi, la llet que es troba a -30ºC (-20ºC o inferior) la 

caducitat és de tres mesos.  

Tot i així, abans de subministrar-la, es pot pujar la temperatura a -30ºC per aquells hospitals que no 
compten amb congeladors de -80ºC. 

Realitzant tots aquests processos abans de ser entregada la llet al nadó, nosaltres posàvem en dubte si el 

banc de llet tenia en compte els probiòtics que conté la llet materna, ja que realitzaven diferents processos, 

com la pasteurització, on aquests morien. 

Realitzant l’entrevista a la Vanessa Pleguezuelos, transcrita a l’Annex, va explicar-nos com actua el banc de 

llet amb els probiòtics. Corrobora que realitzant tots els processos que es realitzen al banc, els probiòtics 

moren. Maten tots els bacteris perquè no es poden arriscar a administrar una llet amb bacteris patògens a 

nadons en condicions de prematuritat d’alt risc. Tot i així, insisteix que el que s’intenta fer per no perdre 

aquesta càrrega microbiotica, és ajuntar la poca llet que produeix la mare, si en produeix, amb la llet 

donada. No obstant això, recalca que encara queden per fer moltes investigacions i possibles millores pel 

que fa al tema de la microbiota materna. 
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6. PART PRÀCTICA 

Totes les manipulacions que es fan en un laboratori s’han de fer en un ambient estèril que impedeixi l’accés de 

microorganismes. Aquests s’han de fer créixer dins de recipients i en medis de cultiu que prèviament s’hagin 

esterilitzat també. Els recipients més comuns i utilitzats són: tubs d’assaig, matrassos i plaques de petri. 

 

6.1 PRÀCTICA 1: PREPARACIÓ DE MEDIS DE CULTIU 

Abans de l’explicació de la preparació de medis de cultiu, cal saber què són.  

Un medi de cultiu és una solució, suspensió aquosa o un gel amb una sèrie de compostos químics i 

nutrients necessaris perquè el/s microorganisme/s es multipliquin i creixin.  

 

6.1.1 OBJECTIU: 
- Aconseguir preparar els medis: MRS, TSA, BSM, i MRS amb cisteïna. 

6.1.2 MATERIAL: 
- Components del medi de cultiu MRS (Man, Rogosa, Sharpe Agar) en pols 

- Components del medi de cultiu TSA (Tripteina Soya Agar) en pols 

- Components del medi de cultiu BSM (Bifidus Selective Medium Agar) en pols 

- Plaques de petri amb el medi MacConkey 

- Plaques de petri amb el medi Mannitol Salt Agar 

- Cisteïna (aminoàcid) 

- Suplement nutritiu pel medi BSM 

- Autoclau 

- Aigua destil·lada 

- Cinta indicadora del material esterilitzat 

- Proveta 

- Plaques de petri estèrils 

- Bec de Bunsen 
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6.1.3 PROCEDIMENT: 
1. El primer pas que vam dur a terme va ser pesar la quantitat de medi de cultiu necessària 

indicada pel fabricant, com s’observa a la figura 7. Seguidament vam barrejar-ho amb la 

quantitat necessària d’aigua destil·lada, també indicada pel fabricant, com podem observar a la 

figura 7. 

 
Figura 7: Pesant la quantitat de medi de cultiu necessària i d’aigua per fer la 

mescla i obtenir el medi de cultiu 

 

2. Vam esterilitzar el material necessari a l’autoclau uns 20 minuts a una temperatura de 121ºC. 

L’autoclau consta d’una tanca hermètica amb una font de calor, gas o resistència elèctrica. A la 

base de l’autoclau s’ha de posar la quantitat determinada d’aigua segons la capacitat 

volumètrica. Vam col·locar a l’interior el material que volíem esterilitzar i vam tancar l’autoclau. A 

l’interior d’aquest la pressió és molt alta, de manera que permet arribar a una temperatura 

superior als 100ºC. Això provoca que coagulin les proteïnes dels microorganismes i per tant 

interrompi la reproducció d’aquests i morin. Quan el programa va acabar i la temperatura va 

marcar uns 90ºC o menys, vam obrir la porta per extreure el material.  Tot el material que 

s’introdueix a l’autoclau ha de contenir una etiqueta especial amb el nom del material, que en 

passar per l’autoclau apareixen unes ratlles d’un color negre, on ens indica que aquell material ja 

està estèril. A la figura 8 s’observa l’abans i el després de l’etiqueta. 

 

   

Figura 8: Un dels medis de cultius preparat abans d’introduir-lo a l’autoclau i després.  
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3. Un cop ja han passat per l’autoclau i són estèrils, els vam conservar a temperatura ambient 

sense treure’n el tap, per tal de mantenir l’esterilitat. Quan la temperatura del medi de cultiu era 

igual a la temperatura ambiental o inferior a 50ºC, ja vam poder utilitzar-lo. Els medis sòlids els 

vam deixar escalfar fins que van bullir per tal que l’agar pogués formar un gel uniforme al 

refredar-se.  

 

4. Més tard, vam distribuir els medis de cultiu preparats en tubs d’assaig i plaques de petri, com 

veiem a la figura 9. En les plaques de petri estèrils vam abocar uns 15-20ml de medi per placa. 

Abans d’abocar els 20 ml a la placa, vam flamejar la boca de l’ampolla per si en obrir l’havíem 

contaminat. Tot això vam realitzar-ho en una cambra de flux laminar, que permet que no es 

contaminin les plaques amb els possibles microorganismes que es troben a l’aire. Com volíem 

preparar dos medis, un MRS i l’altre MRS amb cisteïna,  vam esterilitzar també la cisteïna  amb 

el mètode de filtració. Aquest consisteix a fer passar la cisteïna líquida a través d’un material 

porós, el filtre, que té un porus d’un diàmetre suficientment petit per retenir els microorganismes, 

s’observa a la figura 10. Un cop filtrada la substància, la vam abocar en algunes plaques amb el 

medi MRS. 

 
 

  

Figura 9 i 10: Abocant el medi de cultiu a les plaques de petri i realitzant el mètode 

de filtració amb la cisteïna 
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6.1.4 RESULTATS OBTINGUTS: MEDIS DE CULTIUS EMPRATS EN LA 
PROPERA PRÀCTICA 

 

Com a resultats de la primera pràctica, vam obtenir els medis de cultiu on sembrarem la llet a la següent 

practica, la pràctica 2. 

 

- MRS (Man, Rogosa y Sharpe) : Permet el creixement de Lactobacils o altres bacteris de 

l’àcid làctic (com Estreptococs...). És un medi selectiu, però és el menys selectiu de la resta 

que hem realitzat. Aquesta selectivitat es pot modificar mitjançant l’ajustament del PH, ja que els 

Lactobacils toleren nivells de PH més baixos, és a dir, més àcids que els Estreptococs. Totes 

aquestes espècies poden produir àcid làctic en quantitats considerables, són gram-positives i a 

més el seu creixement es veu millorat en condicions de microaerofília.  

 

- BSM (Bifidus Selective Medium Agar): Permet el creixement de Bifidobacteris. És un medi 

de cultiu selectiu, ja que les sals selectives inhibeixen el creixement de Lactobacils, Estreptococs 

i altres bacteris gram-negatius.  A vegades el creixement pot necessitar fins a tres dies a causa 

de les condicions altament selectives. Les colònies apareixen d’un color violeta/marró.  

 

- MRS amb cisteïna (0,05%): Permet que creixin bacteris làctics, i  Bifidobacteris. La cisteïna 

és un aminoàcid que enriqueix el medi, aporta nutrients necessaris perquè els bacteris tinguin un 

millor creixement. 

 

- TSA (Tripteina Soya Agar): Permet que creixin Estreptococs, Estafilococs, Enterobacteris i 

altres tipus de bacteris. És un mitjà d'ús general que afavoreix el desenvolupament i aïllament 

d'una gran varietat de microorganismes aerobis, anaerobis facultatius i estrictes, i també 

microorganismes exigents o no exigents. 

 

- MacConkey: És un medi emprat per a la detecció i enumeració d'organismes coliformes i també 

per a la detecció i aïllament de les espècies de Salmonella i Shigella que es produeixen en 

espècimens patològics i d'aliments. Els organismes coliformes són aquells bacteris que són 

indicadors de contaminació de l’aigua i dels aliments. 

 
El medi proporciona una gran diferenciació entre els microorganismes coliformes i els 

microorganismes de fermentació no làctics, en canvi els cocs Gram-positius estan totalment 

inhibits. Els diferenciem perquè els coliformes produeixen intenses colònies de color violeta 

mentre que els fermentadors no làctics són incolors. 
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- Mannitol Salt Agar: Es tracta d’un mitjà selectiu per a l'aïllament d'Estafilococs. La major part 

dels altres bacteris són inhibits per l'alta concentració de sal, a excepció d'alguns organismes 

marins halòfils. Els Estafilococs patògens produeixen colònies envoltades de zones grogues 

brillants, mentre que els Estafilococs no patògens produeixen colònies amb zones roges 

vermelloses. Tot i així, si apareguessin colònies amb halos grocs, s’haurien de fer més proves 

per afirmar que aquestes són patògenes, ja que no vol dir que siguin Estafilococs 

enterotoxigènics o que puguin ser meticilino resistente (resistents a l’antibiòtic). Així doncs, les 

colònies grogues son susceptibles de ser patògenes, atès que la toxina que aquests produeixen 

és capaç d’hidrolitzar l’ADN, i per tant podria causar malalties al pacient. 

 

6.2 PRÀCTICA 2: SEMBRA EN SUPERFÍCIE I PROFUNDITAT DE LLET 

MATERNA EN DIFERENTS CONDICIONS I EN DIFERENTS MEDIS 

 

6.2.1 OBJECTIUS: 
 

- Observar si hi ha creixement de diferents bacteris com Bifidobacteris, bacteris làctics, 

Estreptococs, Enterococs…  

- Analitzar si es presenten diferències en les quantitats i tipus de bacteris crescuts a les plaques 

que contenen sembres de llet materna prèviament congelada i les plaques que contenen 

sembres de llet materna sense congelar (a temperatura ambient) 

 

6.2.2 MATERIAL: 

Substàncies: 
- Llet materna prèviament congelada (a -18ºC) però posteriorment descongelada. (Cal esmentar 

que quan ens referim a “llet congelada”, vol dir llet que ha estat congelada a -18ºC i 

posteriorment descongelada en una temperatura ambient) 

- Llet materna a temperatura ambient (extreta pocs minuts abans de realitzar la pràctica) 

- Medi de cultiu MRS 

- Medi de cultiu MRS + Cisteina (0,05%) 

- Medi de cultiu BSM  

- Medi de cultiu TSA  

- Medi de cultiu MacConkey 

- Medi de cultiu Manitol Salt Agar 

- Alcohol 

- Ringer25 
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Material: 
a) Plaques de Petri 

b) Micropipeta de 100 microlitres  

c) Micropipeta de 1 mil·lilitre 

d) Puntes de pipeta 

e) Tubs d’assaig 

f) Gradeta 

g) Agitador 

h) Encenedor de Bunsen 

i) Nansa de Digralsky 

j) Eppendorf 

k) Càmera de flux laminar    

l) Autoclau  

m) Gerres d’Anaerobiosis a 37ºC i amb suport  

n) Gerres de microaerofília a 37ºC i amb suport  

o) Indicador redox  

Figura 11: fotografies del material emprat 

 

6.2.3 PROCEDIMENT: SEMBRA EN SUPERFÍCIE 
 

1. Primerament vam preparar els medis de cultiu MRS, MRS amb Cisteïna, BSM i TSA, com s’indica 

a la pràctica 1.  

2. Vam realitzar dos tipus de sembra en superfície; una amb 100 μl de llet sense diluir, i l’altre amb 

llet diluïda amb Ringer. Les dissolucions les vam realitzar diluint 900 μl de Ringer ¼ amb 100 μl 

de llet. Així vam aconseguir una dilució 1:10. Es pot observar la dilució en l’Eppenorf a la figura 

12. 

3. Vam agafar 100 μl dels dos tipus de llet (congelada i no congelada) i ho vam anar afegint a cada 

placa amb cada tipus de medi diferent. En el cas de les dilucions només vam sembrar-les al medi 

TSA. 
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4. Cada cop que havíem de repartir els 100μL de llet o dilució per la placa, remullàvem en alcohol la 

nansa de Digralsky i ho incineràvem amb l’encenedor de Bunsen per esterilitzar-la. 

5. Seguidament vam estendre la llet amb la nansa per tota la placa, fins que s’absorbia 

completament. Es pot observar a la figura 13. 

6. Vam incubar totes les plaques a 37ºC. Unes plaques van ser cultivades durant 48 hores en 

aerobiosis, unes altres plaques en anaerobiosis durant 120 hores, és a dir, 72 hores més; i unes 

altres en microaerofília. 

 

  

Figura 12: Realitzant la dilució i  

introduint-la al Eppendorf  

Figura 13: Utilitzant la Nansa de 

Digralsky

 

 

6.2.4 PROCEDIMENT: SEMBRA EN PROFUNDITAT 
 

1. Primerament vam fer els medis de cultiu; MRS, MRS amb cisteïna, BSM i TSA, com s’indica a la 

pràctica 1. 

2. Tenint en compte que l’agar es solidifica a menys de 50ºC, i a més de 50 ºC podríem provocar la 

mort d’alguns bacteris,  vam afegir els medis en tubs d’assaigs suportats per una gradeta i en un 

bany fora borda que els mantenia a 50ºC en estat líquid. Als tubs d’assaig hi havien uns  20 ml 

aproximadament. 

3. Vam afegir les puntes de pipeta i pipetejàvem 1 ml de llet. 

4. Un cop pipetejada la llet, l’abocàvem a la placa. Seguidament afegíem el medi corresponent en 

estat líquid i barrejàvem per aconseguir homogeneïtat. Es pot observar com aboquem el medi de 

cultiu i com pipetegem la llet a la figura 14. 

5. Cada placa que finalitzàvem  la deixàvem a prop de la càmera de flux laminar una mica oberta 

perquè es solidifiqués. 
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6. Un cop observàvem que el medi de cultiu amb la llet es tornava en estat de gel, ho tancàvem i ho 

col·locàvem a la incubadora d’anaerobiosis, d’aerobiosis o de microaeròfila.  

7. Vàrem fer 3 plaques de cada medi per cada tipus llet aproximadament per poder realitzar una 

mitjana dels bacteris obtinguts i garantir fiabilitat a la pràctica.  

8. Com hem dit anteriorment, vam incubar totes les plaques a 37ºC, durant 48 hores les plaques  

d’aerobiosi i durant 120 hores les plaques d’anaerobiosi, ja que el procés de creixement és més 

lent. 

  

 

Figura 14: Realització de les sembres de la llet 

 

6.2.5 CONDICIONS A LES QUE ES VAN SOTMETRE LES PLAQUES: 
 

- Incubadora d’aerobiosis: Ambient ric en oxigen. És un procés de respiració cel·lular, en el qual 

s'utilitza l'oxigen per a l'oxidació del substrat. Un bon exemple és l'oxidació de la glucosa a la 

respiració aeròbica. 

- Incubadora d’anaerobiosis: Ambient sense oxigen. Els organismes anaeròbics necessiten uns 

requeriments nutricionals complexos i tenen un lent creixement. Per aconseguir un ambient 

anaeròbic en les gerres, el que vàrem fer va ser introduir un sobre comercial generador d'hidrogen 

i CO2 que és activat, sigui mitjançant l'addició d'aigua o per la humitat de les plaques d'agar. L'H2 

es combina amb l'O2 de l'aire per formar aigua generant l'anaerobiosi. 

- Incubadora de microaerofilia: És un ambient amb poc oxigen, generalment amb un 5%. Té  una 

gran concentració de diòxid de carboni, entre el 5 i el 10%. Aquestes condicions existeixen de 

forma natural als intestins dels humans. 
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6.2.6 RESULTATS OBTINGUTS: 
 
Gràcies als càlculs realitzats arran de la practica 2, situats en el primer punt de l’annex, hem obtingut els 

següents resultats. 

Els càlculs estan expressats en UFC (unitats formadores de colònies) / mL  

AEREOBIOSI 

 

 

LLET A TEMPERATURA 

AMBIENT (UFC / ml) 

LLET CONGELADA (UFC / ml) 

MRS + CISTEINA  1 · 102 (placa 1) 1,57 · 103  (placa 5) 

MRS  4,2 · 102 (placa 2) 2,5 · 103 (placa 6) 

BSM  3 · 10 (placa 3) 0 (placa 7) 

TSA*  1 · 103 (placa 4) 7,4 · 103 (placa 8) 

*Recordar que al medi TSA, vàrem sembrar la llet diluïda amb Ringer. 

ANAEROBIOSI 

 

 

LLET A TEMPERATURA AMBIENT 

(UFC / ml) 

LLET CONGELADA (UFC / ml) 

MRS + CISTEINA 1,5 · 102 (placa 9) 1,5 · 103 (placa 13) 

MRS 7,6 · 102 (placa 10) 2,42 · 103 (placa 14) 

BSM 6 · 10 (placa 11) 6 · 10 (placa 15) 

TSA* 1,6 · 103 (placa 12)  

 

MICROAEROFÍLIA 

 LLET A TEMPERATURA AMBIENT 

(UFC / ml) 

MRS + CISTEINA 8,5 · 102  (placa 16) 

MRS 1,83 · 103 (placa 17) 

BSM 2,3 · 102 (placa 18) 

TSA 1,2 · 103 (placa 19) 

 

 LLET A TEMPERATURA AMBIENT 

(UFC / ml) 

LLET CONGELADA 

(UFC / ml) 

Mannitol Salt Agar  1,4 · 103 (placa 20) 4,9 · 103 (placa 21) 

MacConkey 0 (placa 22) 2 · 102 (placa 23) 

Taula 4: Resultats obtinguts de la quantitat de colònies per ml de cada medi 
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AEROBIOSIS: 

Llet a temperatura ambient: 
A la figura 15, podem observar tres sembres de 100μL de llet materna a temperatura ambient en 3 medis 

de cultius diferents (MRS, MRS amb cisteïna i BSM) i una sembra de dilució 1/10 en el medi de TSA. Tots 

cultivats en aerobiosi.  

A la placa de MRS amb cisteïna podem observar com han crescut 10 colònies de bacteris làctics. Al 

medi MRS, el medi menys selectiu dels 3, han crescut aproximadament unes 42 colònies.  Al medi BSM, 

en condicions d’aerobiosi no haurien de créixer Bifidobacteris, ja que aquests només creixen en 

condicions d’anaerobiosis, però es pot observar com hi ha 3 colònies d’un color marró rosat. Això és a 

causa que en realitzar la sembra ha quedat atrapat al medi i no ha entrat oxigen, ja que potser quan vàrem 

realitzar-ho el medi estava molt calent. Això ha permès el creixement de 3 colònies que podrien ser 

Bifidobacteris, i que ho comprovarem més endavant.  

I per últim, a la placa de la dilució de la llet a temperatura ambient de TSA hi trobem  unes 10 colònies.  

 

MRS amb cisteïna de llet a temperatura ambient 

 

MRS de llet a temperatura ambient 

 

BSM de llet a temperatura ambient 

 

TSA de llet a temperatura ambient (Dilució 1/10) 

Figura 15: Fotografies dels 4 diferents medis de cultius cultivats amb llet a temperatura ambient en 

aerobiosi. 
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Llet congelada: 
A la figura 16 podem observar tres plaques cultivades amb 100 μL de llet prèviament congelada en 3 

medis diferents, MRS amb cisteïna, MRS, BSM. I una sembra amb dilució 1/10 en el medi de TSA. Totes 

les quatre plaques cultivades en aerobiosi. 

A la placa de MRS,  al ser la menys selectiva, és on han crescut més quantitat de bacteris. 

La placa que conté el medi MRS amb cisteïna, podem observar-hi aproximadament unes 157 colònies.  

I per últim, al medi BSM, observem com no ha crescut cap colònia, pel mateix motiu esmentat anteriorment; 

no poden créixer atès que els Bifidobacteris només creixen en condicions d’anaerobiosis.  

Pel que fa a la llet congelada, a gairebé totes les plaques de TSA van créixer molta quantitat de colònies 

a causa que no és un medi selectiu i permet que creixin una gran varietat de microorganismes, i aquests 

poden ser exigents o no exigents. Algunes de les colònies eren grans i es trobaven tan juntes que no ens 

permetia contar clarament les colònies que tenia la placa. Tot i així,  vam intentar ser el màxim de precises. 

 

 

MRS amb cisteïna de la llet congelada 

 

MRS de la llet congelada 

 

BSM de la llet congelada 

 

TSA de la llet congelada (Dilució 1/10) 

Figura 16: Fotografies dels 4 medis de cultiu  cultivats amb llet congelada en aerobiosis 
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ANAEROBIOSI: 

Llet a temperatura ambient: 
A la figura 17 s’observen tres medis diferents, MRS, MRS amb cisteïna i BSM, cultivats amb 100 μL de 

llet a temperatura ambient i el medi de TSA cultivat amb una dilució 1/10, tots incubats en condicions 

d’anaerobiosi. 

En el medi de MRS amb cisteïna, observem 15 colònies diferents de bacteris làctics. A la placa de Petri 

del medi MRS, observem 76 colònies.  

I per últim, a la placa de la dreta, on hi ha la llet cultivada en BSM, hi ha 6 colònies de possibles 

Bifidobacteris o bacteris làctics, el més probable, però que en fer la tinció gram més endavant ho 

comprovarem. 

 

 

MRS amb cisteïna de la llet a temperatura ambient 

 

MRS de la llet a temperatura ambient 

 

BSM de la llet a temperatura ambient 

 

TSA de la llet a temperatura ambient (Dilució 

1/10) 

Figura 17: Fotografies dels 4 medis de cultiu cultivats amb llet a temperatura ambient en anaerobiosi. 
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LLET CONGELADA: 

Com podem veure a la figura 18, hi ha les tres plaques cultivades amb 100 μL de llet congelada; cultivades 

en condicions d’anaerobiosi. Per problemes tècnics, la fotografia de la placa TSA cultivada amb una dilució 

1/10 de la llet congelada no apareix a la figura 18, però va ser realitzada també. 

A les plaques de MRS i MRS amb cisteïna de llet congelada, va sortir molta quantitat de colònies, com es 

pot observar a la figura 18.  

Pel que fa al medi MRS amb cisteïna, vam fer un recompte on sortien unes 155 colònies aproximadament. 

En canvi, fent el recompte de la placa de MRS vam observar 242 colònies. Finalment, al medi  BSM 

s’observen 6 colònies, com en la llet de temperatura ambient. 

 

 

MRS amb Cisteïna de la llet congelada MRS de la llet congelada 

 

BSM de la llet congelada 

Figura 18: Fotografies dels 3 medis de cultiu cultivats amb llet prèviament congelada en anaerobiosi. 
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MICROAEREOFILIA: 

En condicions de microaerofila només vam sembrar llet a temperatura ambient i no la congelada. Vam 

realitzar nomes sembres de la llet a temperatura ambient ja que el que volíem era poder veure si certs 

bacteris creixerien millor en condicions microaerofiliques que en condicions d’anaerobiosi o aerobiosi, i 

no ens calia fer-ho amb els dos tipus de llet. Per exemple, en el cas del MRS, el creixement es veu 

millorat en condicions microaeròfiles. També, certs bacteris, com els Estreptococs, tenen un millor 

desenvolupament en condicions amb una quantitat d’oxigen més reduïda. Enterococs i alguns bacteris 

làctics els hi és indiferent. 

Llet a temperatura ambient: 
A la figura 19 s’observa el creixement de diferents colònies sembrades amb 100 μL de llet a temperatura 

ambient, menys la placa de TSA que ha estat sembrada amb una dilució 1/10. 

A la placa número 16, cultivada amb el medi de MRS amb cisteïna, s’observa com hi ha hagut un 

creixement considerable de bacteris. Es tractaria de bacteris làctics, atès que aquests poden créixer amb 

o sense presència d’oxigen. En aquesta s’hi observen  unes 85 colònies.  

A la placa sembrada en el medi MRS, la número 17, s’observen unes 183 colònies.  I finalment, a la placa 

número 18, en un medi BSM i on haurien de créixer Bifidobacteris, hi trobem 2 colònies. 

 

 

MRS amb cisteïna de la llet a temperatura ambient 

 

MRS de la llet a temperatura ambient 

 

BSM de la llet a temperatura ambient 

 

TSA de la llet a temperatura ambient 

Figura 19: Fotografia dels 4 medis de cultiu cultivats amb llet a temperatura ambient en microaerofília 
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MANNITOL SALT AGAR I MACCONKEY 

Mannitol Salt Agar :  
Tant el Mannitol, com el MacConkey, els vam cultivar únicament en condicions d’aerobiosi i les sembres 

les vam realitzar amb una dilució 1/10.  

A la figura 20 podem observar com han crescut més bacteris a la placa número 20, que correspon a la 

dilució de la llet congelada, en comparació amb la placa número 21, que correspon a la sembra de la 

dilució de la llet a temperatura ambient.  

El mannitol és un medi selectiu que s’utilitza molt en clínica per detectar la possible presència 

d’Estafilococs Aureus patògens enterotoxigèncis. Com hem esmentat a l’apartat de medis de cultiu, els 

Estafilococs que apareguin d’un color roig seran aquelles colònies no patògenes, en canvi les colònies 

que apareguin envoltades de zones groguenques brillants són susceptibles a ser bacteris patògens. Tot i 

així, caldria realitzar més proves. S’hauria de realitzar, per exemple, la prova de la coagulasa. La 

coagulasa és un enzim produït per Estafilococs Aureus. Si hi ha presència d’aquesta, hauria de coagular 

el plasma. Per tant un resultat positiu voldria dir que trobem Estafilococs patògens. A més aquests 

Estafilococs són meticilinoresistents. Aquest bacteri és típic de la pell i un 30% de la població és 

portadora.  

 

 

Mannitol Salt Agar de la llet congelada 

(Dilució 1/10) 

 

Mannitol Salt Agar de la llet a temperatura 

ambient (Dilució 1/10) 

Figura 20: Fotografia de les dues llets cultivades en el medi Mannitol Salt Agar. 
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Macconkey: 
En aquest medi selectiu no hauria de créixer cap tipus de colònia, ja que es tracta d’un medi on creixen 

organismes coliformes i la llet materna no en presenta cap. Però tot i així van créixer dues colònies a la 

placa de la llet congelada, la placa número 23 a la figura 21. Això és atès que la llet que havia estat 

prèviament congelada va estar manipulada al laboratori de l’escola. Tot i haver esterilitzat el material i 

treballat de la manera més acurada possible, no vam fer-ho en un ambient estèril 100%, ja que l’escola 

no presenta un laboratori suficientment sofisticat com per poder fer aquest tipus de pràctiques. Per això, 

pot ésser que la llet hagi estat contaminada mínimament i això explica el creixement de les colònies 

d’aquesta placa. 

 

 

Macconkey de la llet a temperatura ambient 

(Dilució 1/10) 

 

Macconkey de la llet congelada (Dilució 1/10) 

Figura 21: Fotografia de les dues llets cultivades al medi de cultiu Macconkey 
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6.2.7 CONCLUSIONS DELS CULTIUS:  
Un cop realitzats els càlculs de les colònies crescudes en tots els medis que vàrem cultivar i comparar-los 

entre ells, podem arribar a certes conclusions. La més important és que la llet materna no és estèril. 

Comparant les plaques de la llet congelada i la llet a temperatura ambient, en general comprovem que hi 

ha hagut creixement i multiplicació de bacteris a la llet congelada. Per això podem observar com a la 

congelada hi ha més bacteris que a la de temperatura ambient. Es pot veure molt pronunciat a les plaques 

de TSA, MRS, MRS amb cisteïna i BSM.  Tenint en compte que la llet congelada va estar manipulada al 

laboratori de l’escola, podria explicar el fet que hi trobem algunes colònies de bacteris més, tot i haver 

esterilitzat tot el material i havent treballat molt cautelosament. Com ja hem dit anteriorment, les condicions 

amb les quals vam treballar no eren estèrils completament. 

Tot i així podem observar com, en ambdues llets, hi ha hagut un creixement de bacteris i demostrem com 

amb la congelació de la llet no es perden aquesta quantitat, sinó que fins i tot es multiplica. Això, com ja 

hem dit, pot haver estat per dues raons: 

 Perquè el temps que ha estat sense congelar-se, aquests bacteris han tingut temps de multiplicar-se. 

 Perquè la manipulació sense mètodes estrictes en un l’ambient no estèril ha fet que hi trobem més. 

 

El medi MacConkey i Mannitol, el vam utilitzar per observar si creixien colònies patògenes, ja que per 

exemple el MacConkey és un medi selectiu que permet el creixement de microorganismes coliformes. 

Pels motius esmentats anteriorment, podem observar com a la llet congelada van aparèixer possibles 

colònies patògenes. 

 

Moltes mares s’extreuen la llet i la congelen per donar-la més tard al nadó. Però gran part de la societat 

tenen dubtes de si això és beneficiós del tot o no, ja que poden pensar que les propietats es perden. Com 

nosaltres hem comprovat, la congelació no afecta la viabilitat de la microbiota de la llet. Però, pel que fa a 

la capacitat proteica i altres característiques, s’hauria de realitzar més estudis i experiments. Així mateix, 

existeixen molts estudis ja realitzats que demostren que els aliments congelats no perden propietats. I 

molts estudis sobre la llet materna afirmen que les proteïnes de la llet actuen com agents crioprotectors. 

Un agent crioprotector és una substància que s'utilitza per protegir el teixit biològic de la congelació. 

 

Tot i així, de seguida que les mares s’extreuen la llet, l’haurien de congelar per evitar que alguns bacteris 

externs poguessin contaminar la llet. 
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6.3 PRÀCTICA 3: TINCIÓ GRAM 

 

6.3.1 OBJECTIU: 
 

- Identificar la morfologia (coc, bacil, espiril i/o vibrió) i el tipus de tinció, és a dir, la composició de la seva 

paret cel·lular (grampositiu o gramnegatiu) d’algunes colònies bacterianes. 

6.3.2 MATERIAL: 

Reactius: 
- Aigua 

- Alcohol 

- Cristall violeta (Colorant bàsic) 

- Lugol (Mordent) 

- Safranina (Colorant de contrast) 

- Oli d’immersió 

Materials: 
- Encenedor de Bunsen 

- Pinça  

- Nansa bacteriològica 

- Portaobjectes      Figura 22: Material emprat per la pràctica 3 

- Microscopi de 1000 augments 

6.3.3 PROCEDIMENT: 

 

1. Vam encendre l’encenedor de Bunsen i vam netejar la nansa bacteriològica fins que observàvem un 

color incandescent. 

2. Posteriorment vam esperar uns segons a que la nansa es refredés una mica per tal d’agafar amb 

aquesta una de les colònies de la placa. Ho observem a la figura 23. 

3. Vam afegir aigua al portaobjectes, subjectant-lo amb una pinça, i vam diluir la soca al portaobjectes. 

Continuadament, vam tornar a esterilitzar la nansa bacteriològica. 

4. Vàrem assecar, amb l’encenedor de Bunsen i a una certa distància, la mostra del portaobjectes. 

Havíem d’anar posant-nos el portaobjectes en contacte amb la mà per notar si la temperatura era 

l’adequada; per tal de no matar la colònia. 

5. Un cop assecada i fixada la mostra, afegíem  una gota de cristall violeta i vam esperar durant 1 minut. 

6. Passat el minut, esbandíem amb aigua destil·lada el cristall violeta, per retirar l’excedent. 

7. Seguidament vam afegir el Lugol i vam esperar uns 30 segons aproximadament. El Lugol és un 

mordent, és a dir, una substància que incrementa l’afinitat entre la cèl·lula i el colorant. Això vol dir que 

ajuda que el colorant quedi fixat a la cèl·lula i per tant serà molt més difícil eliminar-lo gràcies a  l’acció 

del mordent. 
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8. Després vam esbandir el Lugol amb alcohol i vàrem afegir la Safranina durant un altre minut. Passat el 

minut s’ha d’esbandir amb aigua. La safranina és un colorant de contrast, és a dir, és un colorant bàsic 

però d’un color rosa. S’usa per tenyir les cèl·lules que no han retingut el primer colorant després de ser 

destenyides amb l’alcohol. Això ens permet distingir les cèl·lules grampositives de les gramnegatives,  

ja que els bacteris grampositius queden tenyits de color violeta perquè són capaços de retenir el primer 

colorant al tenir una capa de mureïna que el reté. En canvi els gramnegatius queden tenyides d’un 

color rosa pàl·lid, ja que no són capaces de retenir el primer colorant perquè presenten una paret 

formada per una capa prima de mureïna amb una membrana externa, per això retenen el segon 

colorant (safranina). Hem de tenir en compte que hi ha algunes cèl·lules que no es tenyeixen de color 

violeta tot i ser grampositives. Això ocorre perquè són cèl·lules velles i poden canviar la seva afinitat 

pels colorants.  

9. Tot seguit, vam assecar la preparació i vam col·locar el portaobjectes al microscopi afegint una gota 

d’oli d’immersió que ajuda al fet que s’observi millor. 

10.  Un cop afegit l’oli d’immersió, vam regular el microscopi mitjançant la roda micromètrica i la roda 

macromètrica, situades a l’esquerra d’aquest. 

 
Figura 23: Realitzant el pas 2 del procediment amb la nansa bacteriològica 
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6.3.4 RESULTATS: 
A partir de les observacions amb el microscopi, hem pogut deduir quines colònies teníem en una mateixa 

placa gracies a la seva forma i agrupació. No obstant això, a la microbiologia, hi ha noms molt concrets 

per cada tipus de bacteri. Per deduir específicament el tipus de bacteri és molt difícil i a vegades no es 

pot, per això hem generalitzat. 

 

Tinció d’una colònia del BSM:  Bifidobacteris 

El primer que vam observar va ser una colònia de Bifidobacteris, que es caracteritzen per la seva forma 

bífida. El nostre propòsit era que en creixessin en el medi BSM, l’únic medi amb les condicions 

adequades pel seu creixement.  

Tot i que és molt complicat aconseguir que aquests creixin i després poder observar-los amb el 

microscopi, vam tenir la gran sort de poder apreciar-ne una colònia. Com observem a la figura 24, és 

una colònia extreta de la placa de BSM amb 100 μl llet a temperatura ambient i crescuda en condicions 

d’anaerobiosi. També s’observa, assenyalat amb vermell, la soca la qual vam fer la tinció gram. I a la 

figura 24 s’observa els resultats al microscopi, on es pot observar la forma bífida dels Bifidobacteris. 

 
Figura 24: Colònia de Bifidobacteris del medi BSM. A la dreta ampliada amb el 

microscopi. 
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Tinció d’una colònia de MRS: Lactobacils 

Seguidament, vam fer una altra tinció gram de la placa MRS de la llet congelada en condicions 

d’anaerobiosi. Lactobacilos búlgaros, és el nom comú amb el qual es coneix aquests bacteris. Aquests 

són aglomeracions de bacteris làctics i gram positius.  Els bacils làctics són causants de l’acidificació de 

la llet perquè fermenten i per tant augmenten la seva acidesa.  Es pot observar a la figura 25 la seva 

forma allargada i prima, formant com una mena de filaments. A més a més, a la figura hem assenyalat 

amb vermell el bacteri làctic del qual hem fet la tinció gram.  

 

 
Figura 25: Colònia de Lactobacils búlgaros aïllada del medi MRS i, a la 

dreta, ampliada amb el microscopi. 

 

Vam realitzar una altre tinció gram també de la placa de MRS i vam obtenir també formes bacil·lars. 

 
Figura 26: Colònia de possibles lactobacils aïllada del medi MRS i, a la dreta ampliada amb el 

microscopi. 
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Tinció d’una colònia d’MRS: Lactococs 

Intentant trobar un altre Bifidobacteri a la placa BSM, vam realitzar una altra tinció gram de la mateixa 

placa, 100 μl de llet a temperatura ambient en condicions d’anaerobiosis. Ho vam fer de la colònia 

assenyalada en vermell a la figura 27 però vam observar cocs. Aquests bacteris també són gram positius. 

 

 
Figura 27: Colònia de Lactococs aïllada del medi BSM i, a la dreta, ampliada amb el 

microscopi. 

 

 

Tinció d’una colònia de TSA: Estafilococs 

La següent colònia que vam observar va ser de la placa de TSA amb 100 μl de llet a temperatura ambient. 

Els Estafilococs són cocs, és a dir bacteris amb forma rodona, agrupats. Podria tractar-se de 

Staphylococcus epidermidis o de Staphylococcus aureus, per exemple. 

 
Figura 28: Colònia de Staphylococcus que podria ser S.epidermidis o S.aureus aïllada 

de la placa TSA i, a la dreta, ampliada amb el microscopi. 



 
52 

 

6.4 PRÀCTICA 4: FUNCIÓ ANTIMICROBIANA DE LA LLET MATERNA 

 

6.4.1 Objectiu: 
- Observar si la llet té funció antimicrobiana contra certs bacteris patògens. 

6.4.2 Material: 
- Placa de Petri 

- Escherichia Coli patògena 

- Salmonella entèrica 

- Staphylococcus aureus 

- Pseudomonas aerubinosa 

- Cèrcols de cotó 

- Llet materna prèviament congelada 

- Llet materna a temperatura ambient 

6.4.3 Procediment: 
Durant tot el procés d’aquesta pràctica vam estar presents però no vam realitzar-la nosaltres. El motiu de 

perquè no la vam realitzar és perquè es va treballar amb microorganismes patògens. Per tractar amb 

aquests es necessita certs coneixements i experiència i molta cautela, ja que es tracta de mostres 

patògenes i qualsevol error podria causar perill sobre nosaltres. 

 

1. Es van comprar les plaques amb l’Escherichia Coli, la Salmonella Enterica, el Staphylococcus aureus 

i les Pseudomonas aeruginosa ja sembrades. 

2. Vam mullar els cèrcols de cotó amb cada tipus de llet, congelada i a temperatura ambient. 

3. Vam introduir els cèrcols al mig de la placa 

4. Vam incubar-les a 37 ºC i en condicions d’aerobiosi durant 24 hores.  

  



 
53 

 

6.4.4 Resultats: 
Realment si la llet tingués un efecte antibiòtic fort, podria ser un problema pel nadó ja que l’intestí d’aquest, 

conté, per exemple, Escherichia coli no patogen, sinó beneficiós, i si inhibís el seu creixement, no seria 

beneficiós per ell. 

 

Podem observar com hi ha un petit cèrcol d’inhibició en la Pseudomonas aeruginosa en els dos tipus de 

llet sembrades. Pseudomonas aeruginosa és un bacteri gram negatiu i aeròbic.  

Aquest patogen podria infectar els pulmons, vies respiratòries, vies urinàries, entre d’altres.  

Per tant, podríem arribar a la conclusió de que la llet materna té certa propietat inhibidora, és a dir, és 

capaç d’inhibir alguns tipus de bacteris patògens. 

 

 
Figura 29: Quatre plaques de les dues llets cultivades amb 
diferents organismes patògens per a poder detectar la possible 
activitat antibiòtica 
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7. ENQUESTA REALITZADA A MARES: 
 

Vàrem realitzar una enquesta online a un total de 65 mares enfocada al coneixement sobre la microbiota 

de la llet materna i esmentant la congelació i l’escalfament d’aquesta, per veure si les mares estaven 

realment assabentades d’algunes característiques que té la llet materna. L’interval d’edat va sortir molt 

variat. Aquests són els resultats estadístics que vam obtenir: 

 

 

 

Pregunta 1: 

 
 

0

1
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9

1936 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1980 1988

Edats de les dones enquestades

Quantitat de dones

48%

28%

24%

1. Amb el primer (o únic) nadó que ha tingut, què és el que li va donar durant 
els primers 6 mesos?

El pit (lactància materna)

Les dues opcions anteriors

Llet de fòrmula

Edat 

Quantitats de dones 
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Pregunta 2.1: 

 
Pregunta 2.2:

 
Pregunta 2.2 apartat “altres”: 

 

 

 

 

76%

22%

2%

2.1  Per què li va donar el pit? (En el cas que li hagi donat)

Perquè sé amb totalitat tota
laquantitat de beneficis (a
nivell biològici nutricional) que
li aporta
Perquè sé que és el millor per
ell (tot ique no sé
concretament els beneficisque
li aporta
Perquè era el més
còmode/econòmic

12% 3%

14%

57%

14%

2.2 Perquè va donar-li llet de fórmula? (En el cas que li hagi donat)

Perquè em resultava molt
incòmode donar-li el pit

Perquè no podia ser
constant donant-li el pit

Perquè no tenia llet pròpia

Altres

Perquè vaig voler

20%

20%

20%

15%

25%

2.2.1 Opcions d'altres a la pregunta 
"Perquè va donar-li llet de fórmula? (En el cas que li hagi donat)"

No tenia suficient llet

No s'agafava bé al pit

Eren bessons/trigemnis

Malalties de la mare

D'ajuda o complement
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Pregunta 3: 

 
 

Pregunta 4: 

 

 

Pregunta 5: 

 
 

24%

76%

3. Alguna vegada va congelar la llet materna?

Sí

No

10%

90%

4. Sabria dir-nos si al congelar la llet, aquesta perd propietats?

Sí que perd propietats

No perd propietats

36%

64%

5. I al escalfar-la?

Sí que perd propietats

No perd propietats
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Pregunta 6: 

 

7.1 Conclusions de l’enquesta: 

Hem analitzat totes les respostes que realitzaven les persones per veure si tenien sentit.  

 

Hem observat com la majoria de mares que afirmen que “la llet materna no conté bacteris” han respòs 

també que “saben amb totalitat tota la quantitat de beneficis (en l’àmbit biològic i nutricional) que li 

aporta”. Podem observar que no és del tot cert, ja que s’obliden una part molt important de la llet 

materna, la part viva, els probiòtics. Les mares que han triat aquestes dues opcions són un total d’un 

21%. Aquesta proporció creu saber científicament i afectivament els beneficis aportats per la llet, però 

realment no coneixen  els  beneficis de la part viva de la llet. Possiblement aquests resultats els podríem 

veure reflectits en qualsevol societat, perquè, els avanços científics en els descobriments dels probiòtics 

són molt nous, i no estan suficientment reconeguts en la societat. Això provoca que les mares 

desconeguin com és una part d’aquest fluid biològic. 

 

També hem observat com un 91% de les dones enquestades afirmen que “la llet congelada no perd 

propietats”. En el nostre marc pràctic, vam comprovar si al congelar la llet materna perdia propietats, 

atès que pensàvem que moltes mares dubtaven i es qüestionaven si podien congelar-la per donar-li més 

tard al nadó.  Observant els resultats estem molt satisfetes que una proporció tan alta hagi afirmat que 

no en perd. Tot i que el 9% restant, unes 6 mares, sí que creien que en perdia, però és una proporció 

molt baixa. 

 

Deixant una mica de banda el tema probiòtics, observem que moltes mares s’han trobat amb certes 

dificultats a l’hora d’alletar els seus fills amb la seva pròpia llet. No és majoria absoluta la quantitat de 

mares que varen alletar-lo amb llet materna, ja que un 24% va optar per subministrar-li llet de fórmula. 

D’aquestes mares, tan sols un 14% va decidir no fer-ho perquè van voler, mentre que el 86% no va fer-

ho perquè no va poder. A més, un 28% de les dones van decidir alternar la presa.  

0% 0%

20%

32%

48%

6. Podries dir quins dels següents components NO té la llet materna

Proteïnes

Vitamines

Bacteris

No ho se

Conté tots els anteriors
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8. CONCLUSIONS: 
 

Després d’endinsar-nos  més en el món dels probiòtics de la lactància materna, podem dir satisfactòriament 

que hem complert tots els nostres objectius. 

En referència al nostre primer objectiu, el qual és demostrar que la llet materna no és estèril, realitzant la part 

pràctica hem corroborat la presència de microorganismes a la llet materna. A la segona pràctica, on vàrem 

cultivar la llet que es trobava en dues condicions de conservació diferents (una congelada prèviament i 

descongelada a temperatura ambient, i l’altre sense haver estat sotmesa a cap tècnica de conservació), als 

medis BSM, MRS, MRS + CISTEINA, TSA, Mannitol i MacConckey, hem pogut observar la proliferació de 

quantitats considerables de bacteris. Aquesta reproducció bacteriana s’ha donat a un màxim de 4,9·103 UFC/ 

mL de la placa número 20.   

Rebutjant l’antiga creença i acceptant doncs la convicció de professionals que afirmen l’existència de 

probiòtics a la llet materna amb experiments realitzats fa pocs anys com “Human milk is a source of lactic 

acid bacteria for the infant gut” (2003), podem àmpliament afirmar l’existència d’aquests bacteris en aquest 

fluid biològic humà. Així doncs, la nostra hipòtesi que defensa que la llet materna no és estèril, i el nostre 

primer objectiu, demostrar aquest fet, s’ha complert. 

A la nostra tercera pràctica hem pogut identificar el tipus bacterià que conté la llet materna realitzant el mètode 

de tinció-gram. Amb aquest hem obtingut diferents gèneres bacterians com els Bifidobacteris, Lactococs i 

Lactobacils, entre d’altres. Amb aquesta pràctica (número 3), hem pogut assolir el nostre tercer objectiu; 

identificar quin tipus de microbiota té la llet materna.  

A part d’observar aquesta varietat microbiològica, vàrem poder estudiar en quines condicions creix 

favorablement (anaerobiosis, aerobiosis o microaerofília). Una altra característica que vàrem observar amb 

la tinció gram va ser identificar si es tractava de bacteris grampositius o gramnegatius. Els gramnegatius són 

els que presenten una paret formada per una capa prima de mureïna amb una membrana externa per sobre. 

Això els impedeix retenir el colorant cristall violeta i en canvi si que retenen el colorant safranina. En canvi els 

grampositius, a causa de la seva estructura formada per una paret amb una capa bastant gruixuda de 

peptidoglicà, sí que retenen el color blau. D’altra banda, també vàrem observar com són les formes 

morfològiques d’aquests bacteris (cocs, bacils...). En el cas dels Bifidobacteris, per exemple, es tracta de 

bacteris grampositius que van retenir el lugol en la tècnica tinció gram i dels quals vàrem poder observar la 

seva forma bífida microscòpicament (figura 24). Aquests s’han vist afavorits per les condicions anaeròbiques, 

com podem veure a l’apartat 6.3.4 on, afortunadament, vam extreure una colònia de Bifidobacteris del medi 

BSM cultivat en anaerobiosis. El recompte total d’aquest bacteri present a la llet, no el vàrem fer, ja que 

necessitaríem fer moltes tincions per poder establir un nombre concret de Bifidobacteris presents a la llet 

humana.  

 

Aquests probiòtics podrien presentar un paper fonamental en el desenvolupament del sistema immune i 

digestiu del nadó. Com expliquem en el punt 4.3 del marc teòric, aquests microorganismes poden arribar a 

influir en processos infecciosos (com és el cas del Rotavirus en nens), en malalties inflamatòries intestinals 

(com la colitis ulcerosa) en al·lèrgies i els seus símptomes (com la rinitis o l’asma), i/o en processos metabòlics 

(com pot ser la intolerància a la lactosa).  
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Diverses tècniques de reproducció de probiòtics, han permès als científics l’estudi i la implantació d’aquests 

bacteris en alguns medicaments i aliments per tal de dur a terme tot aquest seguit d’efectes beneficiosos. A 

més, les llets artificials, actualment investiguen en aquest sentit, i estan introduint probiòtics en les seves 

formules, perquè gràcies a investigacions, cada cop s’estableix més la importància d’aquests.  

Amb la pràctica 4, vam voler investigar si els probiòtics realitzaven una funció antimicrobiana amb els bacteris 

patògens que podria presentar el nadó, com va afirmar Vicky Grenne amb el seu experiment amb 

l’Escherichia coli. En la figura 29 d’aquesta pràctica, podem observar com hi ha un petit cèrcol d’inhibició en 

la Pseudomonas aeruginosa en els dos tipus de llets sembrades, però, en canvi, aquest cèrcol no el presenta 

la placa amb el bacteri Escherichia coli. Realment si la llet tingués un efecte antibiòtic fort, podria ser un 

problema pel nadó, ja que l’intestí d’aquest conté, per exemple, Escherichia coli no patogen, sinó beneficiós, 

i si inhibís el seu creixement, no seria beneficiós per ell. Per tant, la llet materna té certa propietat inhibidora, 

ja que és capaç d’inhibir alguns tipus de bacteris patògens. 

 

El nostre segon objectiu pretén examinar si tècniques de conservació com la congelació, afecten el 

creixement d’aquests bacteris. Gràcies a la pràctica 2, hem pogut comprovar com els probiòtics no moren a 

temperatures molt baixes (congelació). A més de no fer-ho, institucions importants com ho és el banc de llet, 

utilitzen aquest tipus de conservació de l’aliment per a poder mantenir les característiques nutricionals i 

sanitàries de la llet. Això afavoreix aquelles mares que, per falta de temps o per factors externs, hagin de 

congelar la seva llet.  

A l’experiment que vàrem intentar realitzar a l’escola, vam manipular la llet materna en condicions no gaire 

estèrils (no comptàvem amb el suficient material sofisticat per a realitzar-ho). Més endavant, ens hem adonat 

que aquesta variable a controlar era important. Tot i això, aquest factor no ha dificultat el desenvolupament 

del treball.  

  

Les observacions científiques més recents que descriuen l'impacte de la microbiota humana sobre el 

metabolisme energètic de l'hoste i la modulació del sistema immune, entre d'altres, estan obrint noves línies 

d'investigació sobre el possible desenvolupament de probiòtics en un ampli ventall de situacions clíniques. 

Per tant, els probiòtics podrien tenir un paper molt important en el desenvolupament de noves teràpies 

clíniques o fins i tot utilitzar-se com a coadjuvants de teràpies ja establertes. Així i tot, la definició dels 

mecanismes responsables de l'eficàcia dels probiòtics, és un dels objectius d’investigació actuals. És per 

aquest motiu que l’anàlisi dels beneficis que aporten els probiòtics a la nostra salut, ha d’estar ben 

documentada i reforçada per assajos clínics controlats, seguint el mètode científic. Això permetrà, la 

identificació i validació de les  evidències científiques sobre l'eficàcia clínica dels probiòtics. 

 

Així doncs, podríem afirmar el següent 

 La llet materna no és estèril, ja que conté una microbiota que pot resultar essencial pel nadó. 

 La tècnica de congelació no afecta negativament el creixement d’aquests bacteris. 

 La llet materna compta amb diversos probiòtics com els bacteris de l’àcid làctic. 
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Vies de futur: 

Ampliar aquest estudi sobre la microbiota materna seria un projecte magnífic. Nosaltres expliquem el tipus de 

microbiota que hem trobat a la llet materna, però es podria fer una comparació amb la microbiota afegida en 

les llets de fórmula, i així veure en què es diferencien. També, es podria intentar aïllar algunes d’aquestes 

colònies i cultivar-les per a veure si es podrien afegir a les llets de fórmula. La llet materna compleix tot el que 

necessita un nadó, és per això que les alternatives de treball estarien millor enfocades a millorar la llet de 

fórmula i fer que s’assemblin el màxim possible a la llet materna. 
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10. ANNEX: 
 

CÀLCULS DE LA PRÀCTICA 2: 

 

Per poder comparar el nombre dels microorganismes que creixen en els diferents medis ho realitzarem amb 

un càlcul senzill. La fórmula és la següent: 

x · 
ó
· 

ò
.  

On “x” serà el nombre d’unitats formadores de colònies (UFC), és a dir, el número de colònies que hem contat 

a ull en aquella placa.  

L’inòcul serà 1 ml o 100μL (= 10-1 ml), depenent del tipus de sembra de llet del que es tracti.  

La dilució serà  
1

10
, com és el cas del TSA, o bé serà 1 si no s’ha fet dilució amb aigua.  

l els resultats obtinguts seran UFC / 1 ml. 

 

Cal esmentar que totes les plaques les quals hem fet recompte bacterià són sembres en superfície, ja que les 

sembres en profunditat, gairebé totes, eren impossibles de contar per la gran quantitat de bacteris que 

presentaven. 

També cal aclarir que vam realitzar més d’una placa en cada cas, és a dir, de cada tipus de medi amb la llet 

congelada o la llet a temperatura ambient, i cada tipus de sembra i de condicions per créixer, vam fer més 

d’una placa per garantir fiabilitat. Els resultats van sortir molt semblants, gairebé les mateixes colònies en les 

plaques de Petri a ull, per tant vam fer la fórmula d’unitats formadores de colònies d’una placa per cada cas, ja 

que es tracta d’una aproximació. Així mateix, si s’observaven  casos curiosos o excepcions, hem realitzat les 

anàlisis d’aquestes plaques. Com per exemple el de la placa número 3 situada a la font (). 

 

Aerobiosis de la llet a temperatura ambient: 
 

Utilitzant la fórmula per obtenir UFC / ml obtenim que: 

 

 Placa número 1 (MRS amb cisteïna):  

x · 
ó
· 

ò
 →  10 · 1 ·  =  1 · 102 UFC / 1mL en el medi MRS + cisteïna 

 Placa número 2 (MRS): 

x · 
ó
· 

ò
  → 42 · 1 ·  =  4,2 · 102 UFC / 1 ml en el medi MRS 

 Placa número 3 (BSM): 

x · 
ó
· 

ò
  → 3 · 1 ·  = 3 · 10 UFC / 1 ml en el medi BSM 

 Placa número 4 (TSA): 

x · 
ó
· 

ò
  → 10 ·  ·  = 1 · 103 UFC / ml 
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Aerobiosis de la llet congelada: 
 

Utilitzant la fórmula per obtenir UFC / ml obtenim que: 

 

 Placa número 5 (MRS amb cisteïna): 

x · 
ó
· 

ò
 →  157 · 1 · =  1,57 · 103 UFC / ml en el medi MRS + CISTEINA 

 

 Placa número 6 (MRS): 

x · 
ó
· 

ò
 → 250  · 1 · -1=  2,5 · 103 UFC / ml en el medi MRS 

 

 Placa número 7 (BSM): 

A diferència de la llet a temperatura ambient, la llet no ha quedat atrapada en el medi i, per tant, no ha hagut 

cap creixement de bacteris.  

Per tant el resultat és 0 UFC / ml en el medi BSM 

 

 Placa número 8 (TSA): 

x · 
ó
· 

ò
 → 74 ·  · =  7,4 · 103 UFC / ml en el medi TSA 

 

  

Anaerobiosis de la llet a temperatura ambient:  
 

Utilitzant la fórmula per obtenir UFC / ml obtenim que: 

 

 Placa número 9 (MRS amb cisteïna): 

x ·
ó
· 

ò
 → 15 · 1 ·  = 1,5 · 102 UFC / ml del medi MRS + cisteïna 

 Placa número 10 (MRS): 

x · 
ó
· 

ò
 → 76 · 1 ·  = 7,6 · 102 UFC / ml del medi MRS 

 

 Placa número 11 (BSM): 

x · 
ó
· 

ò
 → 6 · 1 ·   = 6 · 10 UFC / ml del medi BSM 

 

 Placa número 12 (TSA):  

x · 
ó
· 

ò
 → 16 ·  ·  = 1,6 · 103 UFC / ml del medi de TSA 
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Anaerobiosis de la llet congelada: 
 

Utilitzant la fórmula per obtenir UFC / ml obtenim que: 

 

 Placa número 13 (MRS amb cisteïna): 

x · 
ó
· 

ò
 → 155 · 1 ·  = 1,5 · 103 UFC / ml en el medi MRS + cisteïna 

 

 Placa número 14 (MRS): 

x · 
ó
· 

ò
 → 242 · 1 ·  = 2,42 · 103 UFC / ml en el medi MRS 

 

 Placa número 15: (BSM): 

x · 
ó
· 

ò
  → 6 · 1 ·   = 6 · 10 UFC / ml en el medi BSM 

 

Microaerofilia de la llet a temperatura ambient: 
 

Utilitzant la fórmula per obtenir UFC / ml obtenim que: 

 

 Placa número 16 (MRS amb Cisteïna) : 

x · 
ó
· 

ò
 → 85 · 1 ·  = 8,5 · 102 UFC / ml del medi MRS + Cisteïna 

 

 Placa número 17 (MRS) : 

x · 
ó
· 

ò
→ 183 · 1 ·  = 1,83 · 103 UFC / ml del medi MRS 

 

 Placa número 18 (BSM) : 

x · 
ó
· 

ò
→ 23 · 1 ·  = 2,3 · 102 UFC / ml del medi BSM 

 

 Placa número 19 (TSA) 

x · 
ó
· 

ò
→ → 12 ·  ·  = 1,2 · 103 UFC / ml del medi TSA 

 

 

  



 
66 

 

Mannitol Salt Agar i Macconkey: 
 

Utilitzant la fórmula per obtenir UFC / ml obtenim que: 

 

 Placa número 20 (Mannitol de la llet congelada) : 

x · 
ó
· 

ò
→ → 49 ·  ·  = 4,9 · 103 UFC / ml del medi Mannitol 

 

 Placa número 21 (Mannitol de la llet a temperatura ambient) : 

x · 
ó
· 

ò
→ → 14 ·  ·  = 1,4 · 103 UFC / ml del medi Mannitol  

 

 Placa número 22 (MacConkey de la llet a temperatura ambient) 

No ha crescut cap bacteri, per tant 0 UFC/ ml del medi MacConkey 

 

 Placa número 23(MacConkey de la llet congelada): 

x · 
ó
· 

ò
→ → 2 ·  ·  =  2 · 102 UFC / ml del medi MacConkey 
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ENTREVISTA A VANESSA PLEGUEZUELOS:  

Perquè creus que és tan important donar llet materna i no llet artificial a qualsevol nen? 

El natural és la llet materna. La llet artificial és alguna cosa que intenta imitar a la llet materna. Ve a ser el 

mateix que una transfusió de sang. Per exemple, la gent que té anèmia, poden “fortificar” la seva sang amb 

ferro, però tots els nutrients, els elements, els factors que té la sang, no els té la pastilla de ferro. Amb això 

passa el mateix.  

La llet artificial va néixer a la revolució industrial quan la dona va començar a treballar a la indústria i va ser 

llavors quan es va crear la llet artificial, per facilitar el treball de la mare. 

En conclusió, la llet materna és el millor pel nadó. Perquè les defenses que li aporten, tant en el sistema 

immunològic, sistema nerviós... no ho té una llet artificial. 

 

Perquè és més important donar el pit als nens prematurs?  És més important que donar-li als 

nens que han nascut a terme? 

És important que tots la rebin i sempre de la seva mare si pot ser. Però un prematur d’alt risc té un sistema 

de desenvolupament molt menor a un a terme. Per un nen prematur, el fet de no prendre llet materna és molt 

més crític. És com si per ell fos un tractament, ja que tenen un sistema digestiu amb molta permeabilitat en 

l’intestí, això provoca que qualsevol bacteri pugui passar, i clar, no tots els bacteris del món són bons. Llavors 

clar, la llet materna t’aporta unes defenses, uns anticossos, uns glòbuls blancs, uns certs nutrients que el que 

fan és captar elements perquè no puguin entrar bacteris patògens i no colonitzin... Llavors per un nen d’alt 

risc, és crític. 

 

Les mares demanen llet tot i no haver tingut un fill prematur? 

Sí, però nosaltres no la hi podem subministrar. La llet materna donada és només per prescripció mèdica, és a 

dir, nosaltres ho distribuïm a hospitals, pediatres, neonatòlegs, etc 

 

Pel que fa als prebiòtics i probiòtics, duent a terme el procés de pasteurització tots els bacteris 

moren, per tant ho faran els patològics com els beneficiosos. Així doncs, la llet no està perdent 

una part dels seus beneficis? 

Sí que és veritat que quan et trobes, per exemple, que en la llet prepasteuritzada,  només hi ha 

Staphylococcus epidirmidis, en principi es podria administrar al nadó sense pasteuritzar. Però clar, no podem 

descartar la presència d’altres bacteris patògens, com per exemple el citomegalovirus, que seria crític per a 

un prematur. Per tant, entenc el que m’esteu dient, i el banc de llet n’és conscient. Nosaltres al departament 

de microbiologia del banc de llet, mirem vàries coses com bacteris i fongs, però tot el que és víric, amb un 

HDLV , no és fàcil de veure tota la part vírica. Per això, el fet de pasteuritzar ens garanteix que molts 

patògens, i per tant moltes possibles transmissions, acabin al cos del nen. 
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I no us heu plantejat afegir suplements probiòtics a les llets? 

Als hospitals afegeixen suplements a la llet  a nivell de nutrients o bé a nivell proteic. Però el que es fa en 

molts hospitals és barrejar la llet de la mare amb la llet de la donant. I en alguns casos, que utilitzen la flora 

de la mateixa mare en contacte amb la boca del nen (posant el nen al pit). 

Sí que és cert que més endavant es podria fer, però ara nosaltres de moment no ho fem. Però realment jo 

crec que això s’hauria de realitzar més a nivell d’hospital, com fan amb els suplements nutricionals, ells 

mateixos haurien de veure el que s’hauria d’afegir en cada cas. 

Potser d’aquí al futur nosaltres podríem tenir productes concrets, per exemple tenir una llet preparada amb un 

suplement de probiòtics concrets, una altre llet amb un altre suplement de probiòtics diferent... Però és el que 

dic, normalment s’intenta barrejar la llet de la mare amb la llet donant, ja que és la millor  manera. 

 

Es podria produir un rebuig per part del nen al rebre la llet materna que no és de la seva pròpia 

mare? 

Bé, nosaltres subministrem llet a nens prematurs únicament.  Aquests prematurs solen ser d’una mida d’uns 

30 centímetres aproximadament i pesen entre mig i un quilo, és a dir, no tenen l’estímul de deglució ni el de 

succió, tampoc tenen la capacitat d’empassar. El nadó porta una sonda nasogàstrica, per tan poc rebuig pot 

tenir, ja que gairebé no es dóna compte. Podria ser que el nen tingués  alguna intolerància, per exemple a la 

lactosa,  però això també pot passar-li a un nen nascut a terme. 

 

Alguna vegada algun nadó s’ha contagiat d’alguna malaltia? 

A nivell de contagi i traspàs de malalties és cert que existeix un risc de contagi, tot i així a Espanya no hi ha 

hagut cap cas de lactovigilància on algun nen hagi estat contagiat. 

Nosaltres tenim una lactoteca on guardem dues mostres de cada pasteurització que realitzem. Això  ho tenim 

per si passés alguna cosa amb algun nadó. Nosaltres hauríem de descongelar la mostra que se li va 

subministrar per mirar què és el que ha passat.  

Tot i que el risc és mínim, nosaltres mai diem que no hi hagi risc en subministrar la llet materna a algun nadó. 

És un producte biològic, igual que la sang o que un òrgan, el qual prové d’una persona i que podria estar en 

contacte amb qualsevol tipus de microorganisme patogen. 

 

Voldries destacar alguna cosa més? 

Bé doncs dir que aquest banc porta només 6 anys. El 2001 va aparèixer el primer banc a Espanya, a les Illes 

Balears. I tot i així tenim comunitats que no tenen el seu propi banc de llet materna. Amb això vull dir que 

queda molt per fer, moltes investigacions, els especialistes no ho sabem tot.  
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11. GLOSSARI: 

 

- Homeòstasis1 : Conjunt de fenòmens d'autoregulació que ajuden a mantenir una relativa constància 

en la composició i les propietats del medi intern d'un organisme. 

 

- Càrrega osmolar renal2: Concentració de partícules osmòticament actives que es troben en una 

solució del ronyó. 

 

- Hipocalcèmia3 : Disminució de la concentració normal de calci en la sang. 

 

- Citoprotector4 : Capacitat de protegir la mucosa del tracte gastro-intestinal de l’acció de l’entorn àcid 

i enzims digestius. 

 

- Peristaltisme5: Conjunt de moviments de contracció del tub digestiu que permeten la progressió del 

seu contingut des de l'estómac cap a l'anus. 

 

- Enzims proteolítics5: Enzims digereixen les proteïnes. 

 

- Cèl·lules dendrítiques6: Són les que permeten desencadenar les respostes immunitàries apropiades 

quan hi ha un perill per al nostre organisme. Les cèl·lules dendrítiques tenen receptors que els 

permeten fabricar l'antigen corresponent a l'agressió. Participen en l'activació dels limfòcits T, glòbuls 

blancs de la sang, i emigren per l'organisme a través dels vasos limfàtics. Aquestes formen part del 

sistema immunitari i es troben a la sang, a les membranes mucoses i als òrgans limfoides.  

 

- Plaques de peyer7: Cúmuls de teixit limfàtic que recobreix interiorment les mucoses com les del 

intestí 

 

- Làmina pròpia8: Capa prima de teixit conjuntiu lax que es troba a sota l'epiteli i juntament amb el 

qual constitueix la mucosa 

 

- Enteròcits7:  Tipus de cèl·lules intestinals que fan la digestió i el transport de molècules des 

del lumen intestinal. 
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- Hormones lactogèniques10: Hormones que regulen el procés de la lactància. Aquestes són: 

Insulina, Prolactina i Glucocorticoides. 

 

- Nínxol ecològic11: Cadascun dels llocs que poden ésser ocupats per individus pertanyents a espècie 

amb exigències alimentàries i abiòtiques semblants en l’estructura d’una comunitat biòtica.  

 

- Sistema vague-cerebral12: Encarregat de activar diferents òrgans en tot el cos 

 

- Metabòlits 13: Qualsevol molècula utilitzada o produïda durant el metabolisme 

 

- Agents etiològics 14: Entitat física, química o biològica que pot causar malalties en un organisme 

 

- Entèrics15: Dels intestins o relacionat amb ells. 

 

- Bacteriocines16: És una toxina proteica sintetitzada per un bacteri per tal d'inhibir el creixement de 

bacteris similars o pertanyents a soques properes 

 

- Xenobiòtics17: compostos que disposen d'una estructura química que no existeix en la naturalesa, 

sinó que ha estat desenvolupada per l'home en un laboratori 

 

- Mucina18: Substancia que constitueix el principal component de les secrecions salivals i mucoses. 

 

- Citocines19 : són un tipus de molècules senyalitzadores que, com les hormones i els 

neurotransmissors, són utilitzades àmpliament en la comunicació cel·lular 

 

- Receptors opioides i cannabinoides20 : Sistemes depressors del sistema nerviós central (SNC). 

Són capaços de produir efectes analgèsics al interferir amb la transmissió de les senyals doloroses 

(nociceptives) des de la perifèria fins als centres superiores del SNC 

 

- Enterocolitis necrotitzant21: es una malaltia intestinal greu en los nadons recent nascuts. Es 

produeix quan el teixit del colon (el intestí gros) s’inflama. Aquesta inflamació danya i, en ocasions, 

mata el teixit del colon 
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- Sèpsia22 :  Afició generalitzada que es produeix per la presència de microorganismes patògens o de 

toxines en la sang . Es caracteritza per un estat inflamatori de tot el cos.  

 

- Mesalazina23:. Fàrmac amb propietats antiinflamatòries molt utilitzat en processos inflamatoris 

intestinals 

 

- Exsudat24:  Humor més o menys fluid que surt d'una cèl·lula, d'un vas o d'un capil·lar per exsudació 

en els processos de tipus inflamatori. 

 

- Ringer25: Solució aquosa d’electròlits per cada 100 mL de sal. La seva composició és 600 mg de 

Clorur sòdic, 20 mg de clorur de calci, 30 mg de clorur de potassi, 310 mg de bicarbonat sòdic. 
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