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Resum

La recerca del nostre grup esta focalitzada en l’estudi de
la taxonomia, la filogènia molecular i la genètica de
poblacions bacterianes. En els darrers anys ens hem
centrat en el gènere Aeromonas, un grup de bacteris
gramnegatius que pertanyen a la classe GammaProteobacteria, i es troben a la natura de forma ubiqua,
sobretot en ambients aquàtics. Aquest gènere constitueix
un model idoni per fer aquest tipus d’estudis perquè
inclou formes de vida lliure, patògens primaris de peixos i
patògens oportunistes de l’home i altres animals.
Inicialment els estudis de genètica de poblacions
bacterianes els vam realitzar a partir de les dades
obtingudes de l’electroforesi d’enzims multilocus (MLEE),
però posteriorment i amb el desenvolupament de les
tècniques de seqüenciació, hem realitzat aquests estudis a
partir de la informació obtinguda de les seqüències totals
o parcials de diferents gens conservats (“housekeeping”).
També hem determinat la diversitat inter- i intraespecífica
del gènere Aeromonas, hem reclassificat algunes soques
de referència i descrit noves espècies bacterianes d’aquest
gènere.
Actualment el nostre grup està treballant en noves
aproximacions a l’estudi de la diversitat i l’evolució
bacteriana, com la seqüenciació de genomes, per
completar els estudis filogenètics. Hem seqüenciat i
analitzat dos genomes complets de les soques tipus
d’A.diversa i A.molluscorum. La seqüenciació d’aquests
genomes ha aportat noves dades sobre els factors de
virulència implicats en les infeccions causades per
Aeromonas, considerat un patogen emergent d’aigües i
aliments. Paral·lelament, hem realitzat estudis de factors
de virulència, tant “in vitro” (activitats enzimàtiques
relacionades amb patogenicitat i susceptibilitat a
antimicrobians) com “in vivo” (assajos d’adherència i
citotoxicitat en cultius cel·lulars), per determinar la seva
prevalença i distribució entre les espècies d’Aeromonas.
Recentment, hem fet un estudi que suggereix que la
diversificació del gènere Aeromonas va començar fa
aproximadament uns 250 milions d’anys i s’ha mantingut
constant al llarg del temps entre els grups majoritaris de
la filogènia. Aquesta diversificació s’ha produït de manera
paral·lela a l’increment exponencial dels diferents gèneres
animals després de l’extinció del període Pèrmic-Triàssic.

A, Cronograma del gènere Aeromonas construït a partir de
les seqüències concatenades de 5 gens conservats amb el
mètode bayesià. El temps de divergència està indicat en
l’escala en Mega Annum (Ma).
B, Cultius semiconfluents de cèl·lules Caco-2. A l’esquerra
es mostra el cultiu sense inocular com a control negatiu
(x10) i a la dreta el resultat del cultiu infectat durant 90
minuts amb la soca CECT 5174 (x10, x100).
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