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Aïllament

l Es recomana sembrar la mostra:
l en un medi de cultiu sòlid (Löwenstein-

Jensen)
l en un medi de cultiu líquid (Middlebrook 

7H9, sistemes automatitzats de cultiu) 



Aïllament



Identificació

l Tècniques d’hibridació:
l En medi líquid: Accuprobe (Gen 

Probe)
l Hibridació inversa en tira: GenoType 

Mycobacterium (Hain)
l Tècniques de seqüenciació
lMaldiTof



Hibridació en medi líquid

l Extracció (tampons d’extracció + sonicació).
Inactivació 95ºC. Reacció d’hibridació.
Rentat. Lectura en el luminòmetre. Aprox. 90
min.
l M. kansasii
l M. avium complex
§ M. avium
§ M. intracellulare

l M. gordonae



Hibridació inversa en tira







Seqüenciació
l Extracció d’àcids nuclëics
l Amplificació del gen a seqüenciar:
l hsp65, ITS, rpoB (secA, sodA)

l Seqüenciació (Sanger)
l Alineació de la seqüència amb una base de dades
l Comparar la seqüència de la soca problema amb 

seqüències de soques ben caracteritzades.
l >99% d’homologia, > 0,5% de diferència amb l’espècie 

més propera 



Seqüenciació. Quans gens?

l Un: hsp65
l Varis:
l Homologia (taxons propers): M. avium complex
l Recombinació important dels gens amb 

mosaïcismes: M. abscessus complex



Seqüenciació



Seqüenciació



Seqüenciació



Seqüenciació



Seqüenciació



Estudis de sensibilitat



Estudis de sensibilitat de MNT
Aïllaments amb significació clínica

l Aïllaments respiratoris (criteris ATS)
l Dos o més esputs positius.
l Broncoaspirat, biòpsia pulmonar

l Aïllaments de territoris habitualment estèrils:
l Sang
l Líquids sistèmics

l Biòpsies (cutànies)



Estudis de sensibilitat de MNT
Quines espècies

l Micobacteris de creixement ràpid
l M. marinum
l M. kansasii
l M. avium complex

En les altres espècies les tècniques no estan 
estandaritzades i la correlació in vitro in vivo 
no està establerta



• Identificació: Orientar el tractament en 
funció de la espècie (resistència natural).

• Importància del antibiograma (resistència 
adquirida).

Micobacteris de creixement ràpid



Tècniques
l La determinació de la CMI per tècnica de 

microdilució en caldo és el Gold Standard
l Sensititre

l L’inòcul s’ha d’ajustar a McFarland 0,5
l Si la soca és rugosa s’ha d'homogeneïtzar 

agitant amb perles de vidre
l Incubació a 28-30ºC durant 72 hores 





Resistència a Macròlids

l Adquirida: 
l Mutacions puntuals en el gen rrl (A2058,A2059).
l CMI elevades a les 72 h d’incubació

l Induïble:
l Gen erm.
l Per la seva detecció in vitro s’ha d’incubar14 dies

l S <2, I 4, R>8



l Mutations in positions 
2058-2059 rrl gene 
confer high level 
macrolide resistance

Clarithromycin acquired resistance
Introduction



Gen erm (10 MCR)
l erm(38):
l M. goodi, M. smegmatis

l erm(39)
l M. boenickei, M. fortuitum, M. houstonense,       M. 

neworleanense, M. porcinum

l erm(40)
l M. mageritense, M. wolinsky

l erm(41)
l M. abscessus, M. bolletii

l No el tenen M. chelonae o M. massiliense



Clarithromycin inducible resistance

l erm genes codify for 
methyltransferases 
l Methylating active centre 

(where clarythromycin 
binds)

Introduction



M. abscessus complex
gen erm(41)

l M. abscessus:
l genovarietat C28: erm no funcional
l genovarietat T28: erm funcional

l M. bolletii: erm funcional
l M. massiliensis: erm truncat, no funcional





• No es recomana l’estudi de sensibilitat rutinari:
La resistència natural és ben coneguda
L’ adquisició de resistències por mutació és rara.

• Realitzar l’estudi de sensibilitat als tres mesos
de tractament si el cultiu encara és positiu.
_______________________________
CLSI, M24-A2, 2011

M. marinum





M. kansasii
l S’ha de testar de forma rutinària la sensibilitat a 

rifampicina i claritromicina
l Les soques rifampicina sensibles son rifabutina 

sensibles (inhibidors proteases)
l Els fàrmacs de “segona línia” només s’han 

d’estudiar quan la soca és resistent a la rifampicina
l Els fracassos terapèutics només és veuen en soques 

rifampicina resistents.
l L’estudi de sensibilitat als fàrmacs de segona està poc 

estandaritzat





M. avium complex
l Aïllaments amb significat clínic de malalts amb 

tractament previ amb macròlids
l Aïllaments de malalts que fan una bacterièmia 

mentre es troben sota profilaxis amb claritromicina 
l Aïllaments de malalts tractats amb macròlids que 

fan un fracàs terapèutic
l Aïllaments inicials amb significació clínica (per tenir 

la sensibilitat basal), si no és així, es recomana 
guardar la soca per fer la sensibilitat en paral·lel 
amb les soques de les indicacions anteriors.





Antibiograma Molecular
l Hibridació Inversa sobre membrana 
l GenoType NTM DR

l Seqüenciació dels gens de resistència
l M. abscessus complex:
l claritromicina: erm(41) i rrl
l aminoglicòsids: rrs
l quinolones: gyrA i gyrB
l linezolid: rpsL, rplC, rplV i rrl





Agraïments
l Secció Micobacteris:
l Montserrat Garrigó
l Carmen Moreno

l Laboratori I+D: 
l Montserrat Espanyol

l Recerca:
l Marc Rubio
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