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Gènere Mycobacterium

Familia Mycobacteriaceae. Només un gènere. 
Bacils grampositius, àcid-alcohol resistents. 
Paret lipídica.
Creixement lent: especies més lentes divisió en 18-24h 

170 espècies reconegudes.

La majoria descrites en els darrers 20 anys
. Els mètodes genotípics són discriminatius i no tenen límits 
com els fenotípics basats en propietats bioquímiques o 
metabòliques 

Característiques generals 

Entre 2012 i 2015:
13 espècies noves (4 de creixement lent i 9 de creixement ràpid)

Forbes B.A. JCM 2017
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Classificació del gènere Mycobacterium

E. Runyon (1959): d’acord a pigment i velocitat de creixement. Llistat inicial 
22 especies de Micobacteris no tuberculosos (MNT), a més de M. 
tuberculosis i M. leprae.  

Creixement lent:
fotocromogens (GI): ex. M. kansasii
Escotocromogens (GII): ex. M. scrofulaceum
No cromogens (GIII): ex. M. avium

Creixement ràpid:
No cromogens (GIV): ex. M. abscessus

Característiques generals 

Actualment: 
Criteri genètic, no morfològic, no bioquímic

Escotocromogena: 
M. gordonae

No cromogena: M. avium

fotocromogena:  
M. kansasii
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Espècies aïllades amb més freqüència (nostre entorn) 

Característiques generals 

M. tuberculosis. Cordes
M. kansasii. Atigrats M. avium. cocoids Fusiform. Diferents espèciesM. xenopi. Niu d’ocells

M. avium
M. intracellulare
M. chimaera
M. kansasii
M. abscessus

M. chelonae
M. fortuitum
M. xenopi
M. marinum
M. gordonae 
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Complexitat taxonòmica 

• Moltes de les 170 especies són properes i estan relacionades entre si, sovint 
solen agrupar-se en complexes 

• En algunes espècies s’han descrit subspècies i variants
• Hi ha espècies on la taxonomia és especialment complexa. Exemples podem ser 

M. avium cx i M. abscessus cx.

Característiques generals 

M. avium cx:
dues especies inicials, les més freqüents:

• M. intracellulare
• M. avium: 4 subespècies:

• M. avium sb avium
• M. avium sb. paratuberculosis
• M. avium sb. silvaticum
• M. avium sb. hominis

• 30 grups taxonòmics al voltant del cx. 7 estan 
acceptats com a espècies 

M. colombiense

M. chimaera

M. vulneris

M. marseillense

M. timonense

M. arosiense

M. bouchedurhonense

M. abscessus cx:
Tres subespècies:

M. abscessus massiliense

M. abscessus bolletii

M. abscessus abscessus
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Classificació d’acord a virulència 

Són causa de malaltia quan s’aïllen en cultius:

Característiques generals 

Molt sovint A vegades Gairebé mai

M. kansasii M. chelonae M. gordonae

M malmoense M. fortuitum M. terrae cx

M. avium cx M. scrofulaceum M. smegmatis

M. marinum M. xenopi M. peregrinum

M. szulgai

M. ulcerans

M abscessus
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Diferencies de MNT respecte a M. tuberculosis 

• Creixement lent: >7 dies. Similar a M tuberculosis

• Creixement ràpid: <5-7 dies. 

• Transmissió: no entre humans

• Font-origen: ambiental (aigua, sòl, plantes) 

• No capacitat de latència 

• No localització intracel·lular  

• No patògens primaris. Poden actuar com oportunistes o com a contaminants

• Petites diferències en composició d’àcids micòlics de paret

• Resistència natural a pirazinamida (no capacitat per activar profàrmac)

• La majoria resistents a Isoniacida (no capacitat per activar profàrmac)

Característiques generals 
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Ecologia dels MNT

Ubicació:
• Terra rica en torba, usada en jardineria, i l’aigua que la drena
• Terra rica en manganès, coure o sodi
• Terres pantanoses 
• Corrents naturals: llacs, rius
• Plantes regades per aigua colonitzada
• Sistemes de distribució d’aigua potable: canonades, carxofes de dutxa, aixetes
• Spas
En tots ells, sobretot l’aigua, es forma biofilm.

Adherència a Materials usats en sistemes de distribució d’aigua:
• Major adherència a vidre, PVC, zinc galvanitzat que a coure i acer. També major 

formació de biofilm. 
• M. avium s’adhereix millor i forma més biofilm que M. intracellulare o M. 

abscessus. Potser per la seva hidrofobicitat. 



Factors de risc d’infecció per MNT

Factors de risc ambientals Risc relatiu (OR)

Exposició a sòl ric en coure o sodi o manganès 0,7-1,9

Piscines exteriors o interiors 0,15-5,9

Exposició a terra no superficial (rases i remoure terra, etc.) 0,87

Terra rica en torba, usada en jardineria (a partir de 106 bacteris/gram) 
Exposició a pols en la manipulació

Canalització d’aigua per subministrament domèstic. Més risc en 
carxofes de dutxa, aixetes i sistemes d’aigua calenta 

Prevost, Marras. Clin Chest Med. 2016; Thomson et al. J Clin Microbiol 2013;  
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MNT i desinfectants

Resistència a desinfectants:

• 10-100 cops més resistents que E. coli a clor, cloramina (clor+amoni) o diòxid de clor 
usats en la desinfecció de l’aigua potable. Els MNT resisteixen i ocupen tot el nínxol 
ecològic 

• En els darrers any substitució de clor per cloramina (més estable, no olor, clor 
relacionat amb compostos cancerígens): es mantenen nivell baixos de Legionella
però increment de MNT. 

• En cultius d’aixetes o carxofes 100-1000 UFC/mL, en biofilm 10-100 vegades més.

Feazal et al. PNAC 2009
USA. 54 mostres: 70% carxofes amb 
MNT. Predomini de M. gordonae
(10%) i M. avium (9%) Donohue et al. Est 2015

USA. 272 mostres del país. 78% tenen MNT, 
100-500 UFC/mL. Doble recompte cloramina 
vs clor. 
M. mucogenicum (52%), M. avium (30%), M. 
gordonae (25%), M. intracellulare (20%), M. 
kansasii (18%) 
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MNT i desinfectants

Resistència a desinfectants:

Donohue et al. Est 2015

Percentatge d’aixetes amb cultiu 
positiu

M. lentiflavium 
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Recomanacions per reduir MNT a sistemes d’aigua potable  

• Escalfadors d’aigua: drenar-los periòdicament, mantenir Tª per damunt de 55ºC
• Si es possible usar aigua de pou, millor que de circuit públic (evitar altres 

pol·lucions)
• Filtres de 0,2 um en aixetes i dutxes. Sobretot en hospitals. Es car, recanvis 

freqüents. 
• Carxofes de dutxa: neteja cada mes (lleixiu 30 min, rentaplats, etc.). Canviar 

sovint. Evitar sistemes aerosol
• Disminuir aerosols durant la dutxa: extractors, finestra oberta, temps mínim 
• Evitar humidificadors o usar els que funcionen amb ultrasons (menys aerosol)
• Bullir aigua

• Terra de jardineria rica en torba: evitar aerosol o gènesi de pols 

Falkinham J.O. CEHR 2016



Factors de risc d’infecció per MNT

Factor de risc de l’hostatger Risc relatiu 
(OR)

Càncer pulmó, tràquea, laringe 3,4

Immunodepressió per HIV, transplantament

MPOC 2-10

Bronquiectàsies 44-187

Fibrosi Quística

Alteracions esquelètiques toràciques 5,4

Estar molt prim 9

Artritis reumatoide 1,5

Tractament amb fàrmacs anti-TNF 1,3-2,9

Esteroides 1,6-8

Prevost, Marras. Clin Chest Med. 2016



Situacions especifiques relacionades amb la font d’exposició 

Adenitis cervical en nens:
Fins 1975-80 l’etiologia principal de l’escròfula era M. scrofulaceum però 
paulatinament ha desaparegut. Actualment és M. avium. La porta d’entrada 
seria a través de la boca durant la dentició. S’ha relacionat amb la cloració 
massiva de l’aigua. M. avium és més resistent al clor que M. scrofulaceum

Pneumonitis per hipersensibilitat en treballadors d’automoció:
Es comuniquen casos a partir de 2000 en treballadors que s’ocupen de tasques 
de poliment de metalls en fabriques de cotxes. Cedeix en cessar l’exposició. Es 
relaciona amb olis industrials usats en el poliment. Es formen aerosols durant el 
procés. Els olis es contaminen sobretot per M. mucogenicum



Situacions especifiques relacionades amb la font d’exposició 
Infecció pulmonar i disseminada en pacients de cirurgia cardíaca:
A partir de 2000 es comuniquen casos d’infecció disseminada en pacients sotmesos 
a cirurgia cardíaca usant aparells de circulació extracorporea per refrigerar o 
escalfar la sang a través d’un circuit tancat d’aigua 
Relacionats amb el dipòsit on es manté l’aigua que circula pel circuit.
Vinculat a M. chimaera



Situacions especifiques relacionades amb la font d’exposició 

Infecció pulmonar i disseminada en pacients de cirurgia cardíaca:
Molt difícil d’eliminar: habitació apart, dins cabina amb HEPA 

net

brut

Accés molt difícil 
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Aïllaments a l’Hospital Clínic de MT i  MNT
2008-2012:
515 pacients amb aïllaments de Mycobacterium sp:

304 M. tuberculosis cx (59%)
211 MNT (41%)

Vergara et al., ECCMID 2012
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Distribució MNT Espanya

Martin-Casabona N, Med Clin 2000

Aïllaments de 26 laboratoris de les 17 comunitats espanyoles. Període 1976-96. 
Participació no uniforme en el temps. Període més complert 1993-93, amb 6337 
aïllaments. 

Disminució progressiva de M. gordonae i 
augment de M. xenopi i M. avium 
(resistència a desinfectants d’aigua?) 

Predomini pigmentades a l’est i no 
pigmentades a l’atlàntic. 
(hàbitat;: sòl, vegetació?)
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Distribució de  MNT a Europa

Martin Casabona et al. IJTLD 2004 

50 laboratoris (48 europeus) de 14 països. 36099 aïllaments. Període anàlisi 1991-96 

Tendència d’aïllament de M. xenopi 
Actualment en 
disminució?

Cultius líquids?
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Distribució de  MNT a Europa

Martin Casabona et al. IJTLD 2004 

50 laboratoris (48 europeus) de 14 països. 36099 aïllaments. Període anàlisi 1991-96 

5 especies més freqüents 

MAC predominant  
excepte Bèlgica, 
Txèquia, Alemanya i 
Turquia
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Distribució de  MNT a Europa

Martin Casabona et al. IJTLD 2004 

50 laboratoris (48 europeus) de 14 països. 36099 aïllaments. Període anàlisi 1991-96 

Distribució d’espècies d’acord al pigment

Més pigment: centre-sud
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Prevalença MNT

Prevalença

Àrea geogràfica Aillament Malaltia 

Amèrica del Nord 12.7-22.2 5.6-9.8

Amèrica Central i Sud 1.31-5.3 0.25-1.0

Europa 1.9-7.0 0.2-1.7

Austràlia 3.77-5.9 0.56-3.2

Àfrica 4,2-15% de cultius positius són MNT.
18-20% sospites de MDR són infeccions per MNT

Prevalença:
Nombre de casos /100.000 h/any, incloent casos nous i casos de l’any o anys previs.  Més adient 
que incidència, degut a la cronicitat, especialment en  les formes pulmonars. Dificultats per la 
informació: no declaració; diagnòstic clínic difícil

Adaptat de Prevost&Marras. Clin Chest Med, 2016.
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Distribució mon MNT

Espècie
Àrea geogràfica

Amèrica del 
Nord

Amèrica 
Central i Sud

Europa Orient Mitja 
i

Sud-Àsia

Àsia del 
Est

Austràlia

M.Abscessus / 
chelonae

3-13% 6.9-18.9% 6.9-9% 16-30.6% 18.2-44.8% 5.4-9%

MAC 64-85% 20-62.9% 19.8-82% 16.3-71.4% 14.9-76.2% 67.3-83%

M.gordonae - 8.5-13% 5-20.4% - - -

M.fortuitum 3-8% 3.7-16% 6.3-62.5% 9-28.6% 2.3-23.9% -

M.kansasii 5-6% 3.4-20.8% 6-70% 8.2-20% 2-13.4% 7.7-19.6%

M.malmoense - - 9-12.5% - - -

M.xenopi 1-23% - 7-25% 29% - -

Adaptat de Prevost&Marras. Clin Chest Med, 2016.
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Distribució de MNT al mon 

Hoefsloot W et al. NTM NET. ERJ 2013

Aïllaments en mostres pulmonars. Any 2008, 62 laboratoris de 30 països. 20182 pacients. 
91 espècies diferents.
MAC predomina a la majoria, seguit de M. gordonae i M. xenopi
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Distribució de MNT al mon 

Hoefsloot W et al. NTM NET. ERJ 2013

Europa

Nord Amèrica

Sud Amèrica

Austràlia

Total 

Àsia 

Sud Àfrica
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Distribució de MNT al mon 
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Estan augmentant les infeccions per a MNT? 
Hi ha relació entre la disminució de MT i l’augment de MNT?
Brode et al. IJTLD 2014
22 estudis de 16 àrees de 4 continents. En 75% increment de incidència de MNT. En 
81% disminució de tuberculosi. 
País Període Prevalença 

MNT/105
Incidència 
MTC/105

% MNT

Canadà 1960-65 0,17 21,5 1

1980-81 1 13,5 7

Texas (US) 1967-9 0,62 28 2

1974-6 2,7 21,4 11

Dinamarca 1997 1,6 6,8 20

2008 1,5 4,5 25

Japó 1976-80 1,6 64,5 2,4

1997 3,5 15,2 16

RELACIO MT/ MNT
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Estan augmentant les infeccions per a MNT? 
Hi ha relació entre la disminució de MT i l’augment de MNT?
Brode et al. IJTLD 2014
22 estudis de 16 àrees de 4 continents. En 75% increment de incidència de MNT. En 
81% disminució de tuberculosi. 

RELACIO MT/ MNT

En països industrialitzant augment de MNT

Raons per relació entre disminuir TB i augmentar MNT:

• Protecció immune creuada: tenir TB protegeix en front de MNT. 
• Finlàndia retirà vacuna BCG en anys 1970: augment d’adenitis per MNT
• Suècia. Adenitis infantil de 0,6-5,7/100.000h
• Chèquia retira vacuna 1986. Comunica 3,5/100.000 h d’adenitis, abans 

testimonial.
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TRANSMISSIÓ 

Ambiental: majoria de casos 

Cas M. abscessus:
Anàlisi per WGS de 1080 aïllaments de 517 pacients de FQ (UK, Irlanda, 

Holanda, Suècia, Dinamarca, Austràlia i Carolina del Nord)
730 M. abscessus abscessus; 256 M. abscessus massiliense; 91 M. 
abscessus bolletii
Clusters de clones dominants i difoses arreu

Bryant J.M. et Al. Science 2016.   

Possible transmissió lligada a fòmites:
• Demostrada en superfícies de les consultes
• Aerosols de llarga durada 
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TRANSMISSIÓ 

Ambiental: majoria de casos 

Cas M. abscessus:
Bryant J.M. et Al. Science 2016.   

les soques en clústers serien: 
• més eficients en la transmissió 
• Més virulentes en model animal i de 

macròfags
• Malaltia més crònica en els pacients 
• Mes resistents a claritromicina / amikacina 
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TRANSMISSIÓ 

Dades H. Sant Pau (tesi 
Marc Rubio)
37 soques de M. 
abscessus aïllades a 
HSP, HVH i HC 

Diverses soques en 
clúster. En estudi 
potencials circuits de 
transmissió. 
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ESTIBALIZ PAREJA

DIEGO MARTINEZ
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