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DEFINICIÓ
 

DE MICROBIOLOGIA
•

 
Microbiología, L’estudi dels organismes 
microscòpics. Deriva de 3 paraules gregues: 
mikros

 
(petit), bios

 
(vida) i logos

 
(ciència) 

que conjuntament signifiquen l’estudi de la 
vida microscòpica. És l’estudi de la biologia, 
ecologia i utilizació

 
dels microorganismes.

•
 

Inclou
 

bacteris, virus, llevats
 

(fongs), algues, 
líquens

 
i protozous. 



Inicis
 

de la microbiologia
•

 
Antony

 
van Leeuwenhoek

 
(1632-1723). Coneix

 
les lents

 d’augment (1609 descubriment del telescopi). Construí
 

el 
primer Microscopi simple (300 augments). Primeres 
observacions dels eritròcits i dels microorganismes 
(animàculs). Descriu per primer cop els 3 grups principals 
morfològics bacterians: bacils, cocs i espirils.

•
 

1786. Müller
 

fa la primera classificació
 

dels
 

bacteris
•

 
1798. Jenner

 
utilitza

 
el virus de la varola

 
de vaca com

 vacunació
 

de la varola
 

humana.
•

 
Louis

 
Pasteur, (1822-1895). Demostrà

 
l’origen de moltes 

malalties, descubrí
 

la vida anaeròbia i realitzà
 

la primera 
vacuna consciente.



Microorganismes
 

cel·lulars

El procariota
 

és
 

un sola molècula
 

d’ADN circular, sense 
membrana que l’envolta. El nucli eucariota, amb membrana 
nuclear, conté

 
nombroses molècules d’ADN que estan 

organitzades de forma molt complexa (cromosomes).



La mida dels
 

microorganismes
 

cel·lulars

Els
 

organismes
 

procariotes
 

són
 

els
 

més
 

petits
 

dels
 

éssers
 unicel·lulars. La mida de la majoria

 
dels

 
bacteris

 
(entre 0,5 i 

3,0 μm) és molt inferior a la de les cèl·lules eucariotes 
(entre 10 i 100 μm).





Els
 

protozous



Els
 

protozous

- Unicel·lulars
- Eucariotes
- Heteròtrofs
- Medis

 
aquàtics

zooplàncton

Classificació
 

(segons
 

la manera com
 

es desplacen)

Flagel·lats Ciliats

Rizòpodes Esporozous





Els
 

protozous

Exemples
 

de la classificació
 

(indicant

 

com

 

es desplacen)

Flagel·lats

Tripanosoma

Flagel

Ciliats

Parameci

Cilis

Plasmodi No tenen

 

apèndixs

 
locomotors.

EsporozousRizòpodes

Ameba

Pseudòpodes



•
 

Els paramecis són uns protozous ben coneguts que fan fins a 0,1 mm 
(100 μm) de llargada:es poden veure a ull nu com unes taques a les 
mostres d’aigua. Són éssers unicel·lulars, però molt complexos. Si 
s’observen amb el microscopi, s’aprecia que tenen dos vacúols pulsatius, 
un a cada costat del cos. S’anomenen pulsatius perquè

 
es mouen 

rítmicament: quan un està
 

contret, l’altre es dilata. Sembla que s’ocupen 
de la circulació

 
d’aigua per la cèl·lula.

Parameci
 

(gènere
 

Paramaecium)

•
 

El parameci té
 

una mena de 
boca, anomenada citostoma, 
que continua amb un tub 
anomenat citofaringe. La 
citofaringe  desemboca en un 
vacúol que s’ocupa de dur a 
terme la digestió

 
de l’aliment 

(partícules de matèria 
orgànica i protozous i algues 
petits). Els paramecis es 
desplacen gràcies als cilis, 
una mena de pèls mòbils que 
cobreixen tot l’exterior de la 
cèl·lula.



Les algues

Algunes
 

espècies
 

d’algues es poden 
observar a simple vista, encara que 
la gran majoria formen part del 
fitoplàncton.



Les algues

Classificació
 

(segons

 

el tipus

 

de pigment)- Unicel·lulars
 

o pluricel·lulars
- Eucariotes
- Autòtrofes
- Poden formar colònies
- Medis

 
aquàtics
fitoplàncton

Algues

 

vermelles

Algues

 

brunes

Algues

 

verdes



Padina pavonia. Presenta una forma de 
ventall. Fa uns 10 cm d’alçària. Es 
desenvolupa sobre les roques en 
aigües tranquil·les i poc profundes de 
zones mediterrànies i atlàntiques. 

Fucus vesiculosus. El fucus és una alga 
de color verd fosc que fa d’uns 30 a 
uns 100 cm de llargada. Es 
caracteritza perquè

 
presenta als 

extrems de les bifurcacions del tal·lus 
unes bufetes plenes d’aire. Creix a les 
costes de l’Atlàntic i el mar del Nord. 
Se n’extreuen substàncies que 
s’utilitzen amb diverses finalitats, com 
ara la tonificació

 
de l’intestí

 
o com a 

laxant, entre d’altres.

Algues
 

Brunes
 

(Feofícies)



•
 

N’hi ha d’unicel·lulars com les 
diatomees (diatoms(eng), 
diatomeas (cast) ,  i de 
pluricel·lulars com els 
sargassos (Sargasum).

Algues
 

Brunes



Lithophyllum incrustans. Es caracteritza 
per l’aspecte de pedra. Es troba 
recobrint roques dels mars 
meridionals del Mediterrani i de 
l’Atlàntic.

Ceramium rubrum. Es caracteritza 
perquè

 
té

 
els apèndixs finals dels 

tal·lus en forma de tenalles. S’utilitza 
per fabricar gels, elaborar productes 
alimentaris i també

 
per cultivar 

microorganismes al laboratori.

Algues
 

Verdes (Rodofícies)



ALGUES VERDES (Clorofícies)
•

 
Ulva lactuca. Coneguda amb el nom 
comú

 
d’enciam de mar, es troba a 

les zones costaneres a poca 
profunditat. S’utilitza per a 
l’alimentació

 
humana.

•
 

Acetabularia acetabulum. Viu al 
Mediterrani, sobre les restes de les 
conquilles dels mol·luscs o sobre les 
roques. S’utilitza en la investigació.

•
 

Enteromorpha intestinalis. És una de 
les algues més freqüents a les zones 
costaneres. El tal·lus pot superar els 
50 cm de llargada.

Algues
 

Verdes



•
 

Codium vermilara. Alga mediterrània 
amb un tal·lus molt bifurcat i 
esponjós. 

•
 

L’espècie C. bursa té
 

forma de 
bossa; de vegades, les ones del mar 
l’arrosseguen fins a la vora de les 
platges.

Algues
 

Verdes



Els
 

líquens
Associació

 

simbiòtica

 

entre una alga 
unicel·lular

 

i un fong

Liquen (al microscopi)

Algues
unicel·lulars

Hifes
del fong

Tipus

 

de líquens

Líquens

 

foliacis

Líquens

 

fruticulosos

Líquens

 

crustacis



Els líquens estan formats per l’associació
 

d’una alga 
unicel·lular i un fong. El fong protegeix l’alga de la 
dessecació

 
i l’alga subministra al fong els nutrients 

obtinguts amb la fotosíntesi.
Els líquens poden viure a qualsevol clima sense 

contaminació
 

atmosfèrica, ja que són sensibles als gasos 
sulfurosos produïts per les indústries i al monòxid de 
carboni (CO) dels vehicles. Es consideren indicadors 
naturals de la contaminació

 
atmosfèrica

Els líquens exerceixen un paper molt important a la 
naturalesa, ja que intervenen en la formació

 
del sòl: creen 

una petita capa de matèria orgànica sobre la qual es 
desenvolupen les plantes.

Els
 

liquens



Els
 

fongs

Llevats.



Els fongs
–

 
Els fongs són eucariotes.

–
 

Es poden reproduir de forma sexual o 
asexual. 

–
 

Són heteròtrofs, és a dir, prenen la matèria 
orgànica ja elaborada. No

 
fan la fotosíntesi. 

–
 

Tenen paret cel·lular, que a diferència de la 
dels vegetals, no és de cel·lulosa sinó

 
de 

quitina. 



Els llevats
•

 
Els llevats són organismes unicel.lulars. La seva mida, molt 
variable, és, generalment, superior a la dels bacteris. Presenten 
una gran diversitat de formes, entre les quals trobem: 
–

 
Formes esfèriques.

–
 

Formes allargades.
–

 
Formes cilíndriques.

•
 

La reproducció
 

dels llevats es fa per gemmació. Durant aquest 
procés es generen dues cèl.lules, amb la peculiaritat que una 
és molt més gran que l'altra. Durant la gemmació

 
es produeix 

una protuberància anomenada gemma a partir d'un punt de la 
paret cel.lular. Simultaniament, el nucli de la cèl.lula

 
mare es 

divideix i un dels nuclis fills passa a la gemma. 
Finalment, la gemma es separa i 
dona lloc a una altra cèl·lula. 

Candida albicans després 
de la gemmació



Fermentació
 

dels fongs
Llevats que fermenten: 
Com en el cas d'alguns bacteris, els llevats també

 
fan 

fermentacions, per exemple, la coneguda fermentació
 alcohòlica que realitza Saccharomyces cerevisae. 

Diferents espècies d'aquest gènere de llevats realitzen 
les fermentacions que produeixen el vi, la cervesa i el 
pa.

 En tots aquests casos la fermentació
 

és similar: es 
posa el llevat juntament amb el most, la farina de blat 
o l'extracte d'ordi. En alimentar-se d'aquests substrats, 
els llevats produeixen 

alcohol i diòxid de carboni, 
transformant el producte 
inicial en vi, pa o cervesa 
respectivament.



Fongs i antibiòtics

•
 

Fongs que fabriquen medecines:
•

 
Hi ha espècies de fongs que són 
capaces de produir antibiòtics. Així, 
per exemple, el primer antibiòtic 
descobert la penicil·lina, és produït 
per fongs del gènere Penicillium.



Fongs i malalties
•

 
Fongs que infecten plantes: 
–

 
Alguns fongs són perjudicials pels vegetals ja que poden 
atacar el seu sistema vascular o els seus fruits. Així, per 
exemple, Phytophtora infestans afecta la patata. Aquest 
fong va destruir tots els conreus de patata a Irlanda al 
segle XIX, provocant la mort, per manca d'aliment, de més 
d'un milió

 
de persones. 

•
 

Llevats que infecten persones:
–

 
Les infeccions provocades pels llevats en les persones, 
normalment són cutànies (afecten a la pell) . Per exemple, 
Candida albicans pot causar inflamació

 
de la mucosa de la 

boca sota certes condicions. Una altra infecció
 

molt 
comuna és el peu d'atleta, que afecta, normalment, la 
planta dels peus i que es contagia a partir del terra de 
dutxes i piscines públiques.



Evolució
 

cel·lular
 

deduïda
 

de la 
seqüenciació

 
d’ARN ribosòmic.



Creixement
 

bacterià
 

i velocitat
 

de 
creixement



Regne de les moneres
•

 
Són organismes unicel·lulars procariotes. Invisibles a l’ull 
humà, mesuren entre 1-10 micròmetres. 

•
 

Es troben arreu del món, des dels deserts als pols. La 
reproducció

 
d'aquests microorganismes és asexual

 
per 

bipartició. 
•

 
Trobem exemples de tots els tipus de nutrició.  

Imatges ampliades de la punta 
d’una agulla.



Característiques
 

dels
 

bacteris

- Unicel·lulars
- Procariotes
- Autòtrofs

 
o heteròtrofs

- Poden formar colònies
- En tots

 
els

 
medis

Flagel

Càpsula

 
bacteriana

Paret

 
bacteriana

Membrana 
cel·lular

Citoplasma

Material 
genètic



Estructura bacteriana



Estructura de la paret



GRAMPOSITIVA GRAMNEGATIVAglicopèptid

Membrana 
citoplasmàtica

glicopèptid

Membrana citoplasmàtica
espai periplàsmic
Membrana externa

Membrana externa

Membrana
citoplasmàtica

Glicopèptid

Glicopèptid

Membrana 
citoplasmàtica

O
bservació

de la 
paret

bacteriana



Material de reserva →
 

INCLUSIONS
POLISACÀRIDS POLISACÀRIDS :   MIDÓ, GLUCOGEN, ETC

GREIXOS GREIXOS :  PHB

PROTEÏNESPROTEÏNES

 

:  CIANOFICINA (ARGININA I ASPÀRTIC)

POLIFOSFATS POLIFOSFATS :  GRANULS DE VOLUTINA O DE BABES ERNST

SOFRESOFRE

 

: SOFRE INORGÀNIC  

INCLUSIONS DE SOFRE

PHB

POLI-ß-HIDROXIBUTIRAT



MICROBIOLOGY. Fifth Edition. Prescott · Harley · Klein.
Copyright © 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc.

VESÍCULES DE GAS



http://www.br.caltech.edu/jensengrp/Projects/carboxysomes_thumb.gif

Carboxisomes

Aquaspirillum magnetotacticumMagnetosomes



TINCIÓ DE GRAM

© David Miñana i Galbis, Tesi “Diversitat fenotípica i genotípica del 
gènere Aeromonas”, Dept. Microbiologia i Parasitologia Sanitàries,  
Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona, 2002.

Aeromonas 

TINCIÓ DIFERENCIAL



Altres
 

tipus
 

de tincions

TINCIÓ DE ZIEHL-NEELSEN
(ÀCID ALCOHOL-RESITENT)

CAMP
FOSC

Micrococcus luteus i 
Bacillus cereus. 
Fluorescència verda (vius) i 
vermella (morts).

FLUORESCÈNCIA



Staphylococcus aureus. 
Bacteri.

Bacillus 
thuringiensis. 
Bacteri.

Treponema sp. Bacteri.

Tipus
 

de 
formes 

que 
presenten 

els
 bacteris.

Morfologia bacteriana



Classificació
 

dels
 

bacteris

Coc: forma arrodonida

Bacil: forma allargada

Vibrió: forma de coma

Espiril: forma espiral



Bacteris

Escherichia coli. Salmonella sp.

Clostridium tetani.



La nutriciódels
 

bacteris

Heteròtrofs

Poden produir

 

malalties
(tuberculosi, còlera)

Paràsits

- Descomponedors 
- Interès

 

industrial

Sapròfits

Llet

Formatge

Iogurt

- Associats

 

a organismes
- Digestió

Simbionts

Bacteri

 

intestinal

Autòtrofs

Diòxid

 

de carboni

F
O
T
O
S
Í
N
T
E
S
I

Oxigen
+ matèria

 

orgànica

Cianobacteris



Quantitat
de bacteris
(en milions)

La reproducció
 

dels
 

bacteris
Bipartició

Minuts
0

30

60

90

Temps
(en hores)

Creixement

 

dels

 

bacteris

20155

50

1.500

1.000



Reproducció
 bacteriana Conjugació



La relació
 

dels
 

bacteris

Desfavorables

Condicions
 del medi

Favorable
 s

Espores
 de 

resistència

Esporulació•
 

Els bacteris formadors d’espores 
es caracteritzen per la posició

 
de 

l’endòspora a la cèl·lula mare 
abans de ser alliberada. L’espora 
pot ser central, terminal o 
subterminal, i la cèl·lula original 
pot o no inflar-se per acomodar 
l’espora 



Formació
 

d’una 
espora.

Germinació
 

d’una 
espora.



Cultiu de microorganismes



AGAR SANG

MEDIS DIFERENCIALS



MEDIS SELECTIUS

Agar Sabouraud amb cloramfenicol



MEDIS SELECTIUS I DIFERENCIALS

MANITOL HIPERSALÍ

TCBS

TCBS

MEDI MAC CONCKEY

MEDI ADA

Aeromonas

© David Miñana i Galbis, Tesi “Diversitat fenotípica i genotípica del gènere Aeromonas”, Dept. 
Microbiologia i Parasitologia Sanitàries, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona, 2002.



Estructures 
acel·lulars

Estructura 
d’un virus.

Estructura dels virus



Bacteris fermentadors
•

 
Les fermentacions són processos que utilitzen alguns 
organismes per obtenir energia. Entre els organismes 
que realitzen fermentacions trobem els bacteris. Des 
de fa molt temps els humans aprofitem aquestes 
fermentacions per obtenir diferents productes. Així, 
per exemple, a la fermentació

 
de la llet obtenim 

productes com el formatge o el iogur. El formatge 
és produït per els bacteris Lactobacillus casei i 
Streptococcus lactei. Per fer iogur

 
s'utilitzen els 

bacteris Streptococcus termophilus i Lactobacillus
 bulgaricus. D'altra banda, el 

vinagre s'obté
 

a partir del vi, 
gràcies a la fermentació

 
acètica 

que realitzen els bacteris del 
gènere Acetobacter.

Fermentador de glucosa i lactosa (2) i 
fermentador amb formació

 

de gas (3)



Bacteris descomponedors
•

 
Molts bacteris, juntament amb els fongs, realitzen 
un paper molt important dintre dels ecosistemes: 
es nodreixen de les restes de matèria orgànica 
d'altres organismes (cadàvers de plantes i animals) 
i les transformen en matèria inorgànica. La funció

 d'aquests descomponedors és fonamental dintre 
dels ecosistemes

 
perquè

 
la matèria inorgànica que 

produeixen serà
 

aprofitada pels vegetals per produir 
nova matèria orgànica. D'aquesta manera la 
matèria descriu un cicle dintre dels ecosistemes: 
les plantes transformen la matèria inorgànica en 
orgànica, els animals transformen aquesta matèria 
orgànica i finalment els bacteris i els fongs 
transformen tota aquesta matèria orgànica en 
matèria inorgànica, llesta per ser novament 
aprofitada per les plantes. 



Bacteris intestinals
•

 
Es calcula que a l'intestí

 
hi habiten 10 vegades més 

bacteris que cèl.lules
 

té
 

l'organisme hoste. Aquests 
bacteris reben el nom de flora intestinal o 
microbiota

 
intestinal. Aquests bacteris tenen diversos 

efectes positius: 
•

 
Eliminen altres bacteris 
que puguin ser patògens.

•
 

Fabriquen algunes vitamines.
•

 
Fan possible la digestió.

Bacteris adherits a la 
paret intestinal



Característiques
 

dels
 

virus

- No es consideren éssers
 

vius
- Paràsits

 
obligats

- En tots
 

els
 

ambients
- No es mouen

 
per

 
si sols

Coberta

 externa
Càpsida

Àcid

 

nucleic

Virus de la sida



Procés
 

d’infecció
 

d’un virus

Virus

Cèl·lula eucariota

Entrada del virus a la cèl·lula

Reproducció
 

i unió
 

dels
 components

 
vírics

Sortida
 

de nous
 

virus

1

2

3

1

2

3



Cicle
 

lític
 

i cicle
 lisogènic

 
en la 

infecció
 

que 
realitza

 
un 

bacteriòfag
 atenuat.

CICLE LÍTIC 
I LISOGÈNIC



Virus amb
 

ARN de cadena positiva. Virus amb
 

ARN de cadena negativa.



Cicle
 

vital 
dels

 retrovirus.



Importància
 

ecològica
 

dels
 

microorganismes

A la natura, el flux de l’energia és unidireccional i el camí que segueix la matèria és cíclic.



Cicle
 

del carboni



Cicle
 del 

nitrogen



Cicle
 del 

sofre



Riu
 

Tinto Científics
 espanyols
 

i nord-
 americans

 
de la 

NASA i de 
l’Institut 
d’Astrobiologia 
han començat a 
perforar el subsòl 
dels alts de la 
Peña del Hierro, 
al costat del 
naixement del riu 
Tinto, per 
esbrinar si a 150 
m de profunditat 
existeixen 
bacteris 
quimiolitòtrofs 
anoxigènics que 
utilitzen minerals 
de ferro i sofre.



Factors de virulència
•

 
Virulència

 
és el grau en què

 
un microorganisme patogen és capaç

 de produir una malaltia. La virulència
 

d’un patogen pot ser valorada 
per estudis experimentals de la LD50. La LD50, o dosis letal 50,

 
es 

un patogen que mata el 50 % del animals d’experimentació. 
•

 
Les intoxicacions són malalties que s’originen com a conseqüència 
de l’entrada en l’hoste d’una toxina específica. Les toxines poden 
provocar una malaltia inclús en absència de l’organisme que les 
produeix.

•
 

Una toxina
 

(llatí
 

: toxicum =verí) , és una substància, normalment un 
producte metabòlic de l’organisme, que altera el metabolisme 
normal de la cèl·lula hoste amb efectes perjudicials sobre Hi ha dos 
tipus:

-
 

Endotoxines: No són alliberades i fan el seu efecte mentre 
estan dins del microorganisme

- Exotoxines: Són alliberades a l’exterior.



Toxines



Tipus d’exotoxina.
·

 
Enterotoxines: Substància maligne produïda per certs bacteris 
que estimulen les cèl·lules del tracte gastrointestinal, la 
substància ingressa en l’estómac i els intestins quan l’hoste 
consumeix elements contaminats. Poden ser especialment 
perilloses.

•
 

Exemples: toxina colèrica (Vibrio cholerae) , enterotoxina
 termolàbil (Escherichia coli) , Toxina shiga

 
( Shigella

 dysenteriae)
·

 
Citotoxines: Proteïna present a la paret cel·lular que 
destrueixen selectivament les cèl·lules respiratòries ciliades de 
la tràquea l’inferir la seva capacitat de síntesis del DNA.

•
 

Exemples: Toxina diftèrica (Corynebacterium diphteriae) , 
Estreptolisina

 
O,S (Streptococcus pyogenes)

· Neurotoxines: Substància que altera el funcionament del 
sistema nerviós, allunyant l’individu del seu estat homeostàtic 
i posant en risc la seva vida. Les alteracions poden ser tant 
a nivell fisiològic, morfològic o manifestant-se produint canvis 
en el comportament.

•
 

Exemples: Toxina botulínica (Clostridium botulinum), Toxina 
tetànica (Clostridium tetani)



Intoxicacions
•

 
Tètanus: és una malaltia produïda pel patogen Clostridium

 tetani que allibera la toxina tetànica la qual s’uneix a les 
cèl·lules nervioses i bloqueja l’

 
impuls inhibidor de la 

transmissió. Provoca la contracció
 

rígida dels músculs 
esquelètics de tot el cos.

•
 

Botulisme: malaltia produïda pel patogen Clostridium botulinum
 que allibera la toxina botulínica, aquesta s’uneix a les 

neurones motores i prevé
 

l’alliberació
 

de neurotransmissors 
acetil-colina, en les unions mioneuronals. Provoca paràlisis 
flàccida dels músculs.

•
 

Diftèria: produïda pel patogen Corynebacterium diphtheriae que 
allibera la toxina diftèrica que penetra en les cèl·lules hostes i 
inactiva el factor d’allargament de les proteïnes per aturar la 
seva síntesis. Destrueix les cèl·lules de la faringe i també

 
fereix 

cèl·lules distants.
•

 
Còlera: és una malaltia produïda pel patogen Vibrio cholerae

 que allibera la toxina colèrica , aquesta estimula un bombeig 
anormal d’electròlits i aigua a l’interior del colon a l’elevar la 
concentració

 
intracel·lular de AMP cicílic. Estimula l’epiteli 

intestinal a secretar líquids, el que causa una diarrea aguda.


	Slide Number 1
	DEFINICIÓ DE MICROBIOLOGIA
	Inicis de la microbiologia
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Els fongs
	Els llevats
	Fermentació dels fongs
	Fongs i antibiòtics
	Fongs i malalties
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Regne de les moneres
	Slide Number 30
	Estructura bacteriana
	Estructura de la paret
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Altres tipus de tincions
	Morfologia bacteriana
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Reproducció bacteriana
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Cultiu de microorganismes
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Estructura dels virus
	Bacteris fermentadors
	Bacteris descomponedors
	Bacteris intestinals
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	CICLE LÍTIC I LISOGÈNIC
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	Slide Number 62
	Slide Number 63
	Slide Number 64
	Factors de virulència
	Toxines
	Tipus d’exotoxina.
	Intoxicacions

