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Abstract
L’objectiu d’aquest experiment és l’estudi matemàtic de cultius microbians i fongs en
diferents condicions i l’anàlisi de paràmetres variables que permeten el seu creixement. A
partir de dits paràmetres, estudiar possibles sistemes electrònics de conteig.

L’objectiu és estudiar les funcions exponencials representades a partir d’un creixement
microbiològic durant cinc dies en plaques petri en diferents condicions .
Per altra banda, l’enregistrament de les observacions durant l’experiment, permeten analitzar
quins aspectes o paràmetres es van modificant (color, textura, turbidesa, etc.).
Aquestes modificacions durant un període determinat, permeten establir paràmetres i
proposar el disseny de sistemes electrònics de conteig.
S'entén per cultiu microbiològic una eina de recerca ben establerta en biologia molecular per
al cultiu de bacteris i organismes.
La funció exponencial és una eina matemàtica que permet el seguiment i representació de
cultius microbiològics.
En general, les condicions que com a mínim s’han de donar pel creixement de cultius són: un
suport pel seu desenvolupament i nutrients.
Metodologia
Primer s’ha de desinfectar les plaques amb aigua bullint. A continuació, es fon la gelatina i es
posa com a suport pels bacteris i fongs. Un cop refredada, es deixa solidificar la gelatina en la
placa Petri. Finalment, s’afegeix nutrient (brou) i/o un element no desinfectat (dit).
Es preparen els cultius segons s’indica la Taula I.
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Taula I. Cultius microbiològics preparats (X: no incorporat a placa).

Materials
- Gelatina neutra
- Pastilla de brou
- Plaques petri
Resultats
Estat inicial per a cada mostra:

Estat final després de 5 dies per a cada mostra:

· Observacions
Durant un període de temps de cinc dies s’han observat diferents canvis respecte a les plaques
en relació a color , textura, transparència i consistència del suport del cultiu.
Aquests canvis permeten establir paràmetres variables en el temps que permetin el conteig de
colònies, en concret, color o transparència. Per tant, es podria dissenyar un sistema amb un
sensor de control de pas de llum que determinas la transparència de la placa i així poder saber
quantes n’hi ha mitjançant la translucidesa. Una altra opció és amb el càlcul del nivell
d’imantació o magnetisme d’una placa en microorganismes que presentin dita propietat, com
ara aquells bacteris que presenten magnetosomes.
Els bacteris magnetotàctics (MTB) són un conjunt de microorganismes amb capacitat per
orientar-se i migrar al llarg de les línies de camp geomagnètic. Aquests bacteris, tenen un
orgànul procariota únic format per cristalls magnètics envoltats per una bicapa de fosfolípids,
anomenat el magnetosoma.

Els magnetosomes són estructures membranoses que contenen partícules magnètiques riques
en ferro que es troben incloses dins d'una membrana bicapa lipídica (Imatge 1).

.
Imatge 1. Magnetosoma d’un bacteri magnetotàctic.

Part matemàtica
A continuació es representa gràficament el creixement de les colònies (Nombre d’unitats) en
funció del dies d’observació).
Nº de colònies

f(x) =aˣ
Dies
Gràfic 1. Creixement de colònies i fongs.

A partir dels gràfics que demostren el creixement de bacteris, es poden estudiar les funcions
exponencials gràcies a aquest cultiu .
Una funció exponencial és qualsevol funció del tipus aˣ, és a dir, una potenciació on la base a
és qualsevol nombre real positiu i l'exponent x és la variable.
Aquests tipus de funcions permeten l’estudi matemàtic i gràfic dels cultius microbiològics.

Conclusions
Observacions
Durant un període de temps de cinc dies s’han observat diferents canvis respecte a les
plaques, com el color , la textura, la transparència i la consistència.
Funcions exponencials
En el Gràfic 1 podem observar com dels dies 2 al 3 el creixement de colònies augment molt
ràpidament de manera que el seu canvi és immediat.
Les funcions exponencials serveixen per poder visualitzar gràficament i contabilitzar
matemàticament aquest creixement.

Sistemes de conteig
Les variacions que es donen durant el període d’observació, permeten el seguiment del
creixement dels cultius. Per tant, es poden dissenyar sistemes electrònics pel conteig
automatitzat, com ara un sistema amb un sensor que determini la transparència de la placa i
així poder saber quantes n’hi ha mitjançant la translucidesa.
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