
  

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  AAUUTTÓÓNNOOMMAA  DDEE  MMÉÉXXIICCOO  

EEssccuueellaa  NNaacciioonnaall  PPrreeppaarraattoorriiaa  

PPllaanntteell  NNoo..    88    ““MMiigguueell  EE..  SScchhuullzz””  

  

  

  

  

  

  

EEnnjjuuaagguueess  BBuuccaalleess  

¿¿CCuuááll  eess  eell  mmááss  eeffiicciieennttee??  

  

  

  

  

  

  

AAUUTTOORRAA::  FFaavviillaa  GGaarrccííaa  PPaaoollaa  VViirriiddiiaannaa    TTeell..::5544--2233--0055--2200  eemmaaiill::  ppaaffaa__0044@@hhoottmmaaiill..ccoomm  

AASSEESSOORREESS::  BBiióóll..  AAlloonnssoo  GGuueerrrreerroo  TToommááss  TTeell..::  5555  9933  6677  1144  eexxtt..  117700  

                                            eemmaaiill::  ttoossuuggaall77@@hhoottmmaaiill..ccoomm  

                                            BBiióóll..  TTaabbooaaddaa  AArraannzzaa  SSuussaannaa  TTeell..::  5555  9933  6677  1144  eexxtt..  117700 



 - 2 - 

IINNDDIICCEE  

  

RREESSUUMMEENN                      33  

  

MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO                          44  

  

PPRROOBBLLEEMMAA                        66  

  

OOBBJJEETTIIVVOO                        66  

  

HHIIPPÓÓTTEESSIISS                        66  

  

DDEESSAARRRROOLLLLOO                      66  

  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO                      77  

  

RREESSUULLTTAADDOOSS                      88  

  

AANNÁÁLLIISSIISS  EE  IINNTTEERRPPRREETTAACCIIÓÓNN  

DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS                      99  

  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS                      1100  

  

RREEFFEERREENNCCIIAASS                      1100 



 - 3 - 

EEnnjjuuaagguueess  BBuuccaalleess  ¿¿CCuuááll  eess  eell  mmááss  eeffiicciieennttee??  
FFaavviillaa  GGaarrccííaa  PPaaoollaa  VViirriiddiiaannaa  

RREESSUUMMEENN..  

LLooss  eennjjuuaagguueess  bbuuccaalleess  ttiieenneenn  ppoorr  ffiinnaalliiddaadd  eelliimmiinnaarr  llooss  mmiiccrroooorrggaanniissmmooss  ddee  llaa  ccaavviiddaadd  oorraall  

ccoommoo  SSttaapphhyyllooccooccccuuss  aauurreeuuss  qquuee  ffrreeccuueenntteemmeennttee  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  llaa  bbooccaa  ssiinn  ccaauussaarr  

pprroobblleemmaass,,  ppeerroo  ccuuaannddoo  hhaayy  iinnmmuunnoossuupprreessiióónn  ppuueeddee  pprroodduucciirr  ddiiffeerreenntteess  yy  ggrraavveess  

ttrraassttoorrnnooss  oorrggáánniiccooss..  ÉÉssttaa  bbaacctteerriiaa  eenn  ffoorrmmaa  ddee  ccooccoo,,  ssee  aaggrruuppaa  eenn  rraacciimmoo,,  eess  GGrraamm  ++,,  

ccooaagguullaassaa  ++,,  ccrreeccee  eenn  ccuullttiivvoo  ddee  mmaanniittooll  ssaallaaddoo,,  pprroodduuccee  ggrraannddeess  ccoolloonniiaass  sseemmiiccóónniiccaass,,  

ddoorraaddaass,,  mmuuccooiiddeess,,  ccoonn  bboorrddeess  bbiieenn  ddeeffiinniiddooss..  

TTooddooss  llooss  eennjjuuaagguueess  bbuuccaalleess  ddiicceenn  tteenneerr  eexxcceelleenntteess  pprrooppiieeddaaddeess  aannttiissééppttiiccaass,,  eenn  eell  

ccoommeerrcciioo  eexxiissttee  uunnaa  vvaarriieeddaadd  ddee  eellllooss  yy  eessttoo  ccoonnffuunnddee  aall  ccoonnssuummiiddoorr,,  ppoorr  lloo  qquuee  ssee  rreeaalliizzóó  

uunn  eexxppeerriimmeennttoo  ppaarraa  vveerr  ccuuááll  ddee  eellllooss  eess  rreeaallmmeennttee  eeffeeccttiivvoo  yy  ddaarrlloo  aa  ssaabbeerr  aa  ppeerrssoonnaass  

ccoonnoocciiddaass  ppaarraa  qquuee  aaddqquuiieerraann  eell  mmeejjoorr..  

PPoorr  lloo  cciittaaddoo  aanntteerriioorrmmeennttee,,  llaa  ffiinnaalliiddaadd  ddee  eessttee  ttrraabbaajjoo  ffuuee  ccoommpprroobbaarr  ccuuááll  ddee  ddiicchhaass  

ssuubbssttaanncciiaass  ttiieennee  mmeejjoorr  aacccciióónn  aannttiissééppttiiccaa  ttaannttoo  ddee  ffoorrmmaa  ccoonncceennttrraaddaa  ccoommoo  ddiilluuiiddaa..  SSíí  

ttooddooss  llooss  eennjjuuaagguueess  bbuuccaalleess,,  ttiieenneenn  eexxcceelleenntteess  rreessuullttaaddooss  aannttiissééppttiiccooss,,  eenn  llaa  ccaavviiddaadd  

bbuuccaall,,  eennttoonncceess  ddeebbeerráánn  ddee  tteenneerr  eell  mmiissmmoo  rreessuullttaaddoo  eenn  uunn  mmeeddiioo  ddee  ccuullttiivvoo  ccoonn  

SSttaapphhyyllooccooccccuuss  aauurreeuuss..  

EEnn  uunn  mmeeddiioo  ddee  ccuullttiivvoo  ddee  mmaanniittooll    ssaallaaddoo  ((AA))  ssee  sseemmbbrróó  uunnaa  mmuueessttrraa  ddee  eexxuuddaaddoo  ffaarríínnggeeoo  

ppaarraa  aaiissllaarr  aa  SSttaapphhyyllooccooccccuuss  aauurreeuuss..  DDeell  ccuullttiivvoo  AA  ssee  ttoommaarroonn  ddooss  ccoolloonniiaass,,  ccaaddaa  uunnaa  ddee  

eellllaass  ssee  sseemmbbrróó  eenn  oottrraass  ddooss  ccaajjaass  ((BB  yy  CC))  ccoonn  eell  mmiissmmoo  mmeeddiioo  ddee  ccuullttiivvoo..  SSoobbrree  llaass  

ccoolloonniiaass  ddeell  ccuullttiivvoo  BB  ssee  ccoollooccaarroonn  66  ddiissccooss  ddee  ppaappeell  ffiillttrroo  iimmpprreeggnnaaddooss  ccaaddaa  uunnoo  ccoonn  uunn  

ddiiffeerreennttee  aannttiissééppttiiccoo  bbuuccaall  ccoonncceennttrraaddoo  ((aall  110000  %%))..  SSoobbrree  llaass  ccoolloonniiaass  ddee  ccuullttiivvoo  CC  

ccoollooccaarroonn  66  ddiissccooss  iimmpprreeggnnaaddooss  ccaaddaa  uunnoo  ccoonn  llooss  mmiissmmooss  aannttiissééppttiiccooss  ppeerroo  ddiilluuiiddooss  eenn  

aagguuaa  ddeessttiillaaddaa  aall  5500  %%..  LLooss  66  aannttiissééppttiiccooss  bbuuccaalleess  ffuueerroonn::  CClloorruurroo  ddee  bbeennzzaallccoonniioo,,  

GGlluuttaarraallddeehhííddoo  aall  22  %%,,  LLiisstteerriinnee,,  EEnnjjuuaagguuee  OOrraall  BB,,  AAssttrriinnggoossooll  ee  IIssooddiinnee..  DDeessppuuééss  ssee  mmiiddiióó  

eell  hhaalloo  bbaacctteerriicciiddaa  qquuee  pprroovvooccaarroonn  ddiicchhaass  ssuubbssttaanncciiaass..  

DDee  llooss  aannttiissééppttiiccooss  aall  110000  %%  ssee  eennccoonnttrróó  qquuee  eell  mmeejjoorr  ffuuee  IIssooddiinnee,,  eell  qquuee  nnoo  eess  eeffeeccttiivvoo  eess  

LLiisstteerriinnee..  DDee  llooss  ddiilluuiiddooss  aall  5500  %%  eell  mmeejjoorr  ffuuee  eell  OOrraall  BB,,  eell  qquuee  nnoo  eess  eeffeeccttiivvoo  eess  eell  LLiisstteerriinnee..  

EEll  cclloorruurroo  ddee  bbeennzzaallccoonniioo  eenn  aammbbooss  ccaassooss  ooccuuppóó  eell  22ºº  lluuggaarr  ccoommoo  eeffeeccttiivvoo..  

PPoorr  llooss  rreessuullttaaddooss  oobbtteenniiddooss  ssee  ccoonncclluuyyoo  qquuee,,  eell  mmeejjoorr  aannttiissééppttiiccoo  bbuuccaall  ffuuee  eell  IIssooddiinnee  eenn  

ffoorrmmaa  ccoonncceennttrraaddaa,,  eell  OOrraall  BB  eenn  ffoorrmmaa  ddiilluuiiddaa  aall  5500%%  yy  eell  cclloorruurroo  ddee  bbeennzzaallccoonniioo  eenn  

sseegguunnddoo  lluuggaarr  ttaannttoo  eenn  ffoorrmmaa  ccoonncceennttrraaddaa  ccoommoo  ddiilluuiiddaa..  
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MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  

  

LLooss  aannttiissééppttiiccooss  ssoonn  ssuussttaanncciiaass  aannttiimmiiccrroobbiiaannaass  qquuee  ssee  aapplliiccaann  aa  uunn  tteejjiiddoo  vviivvoo  oo  ssoobbrree  llaa  

ppiieell  ppaarraa  rreedduucciirr  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  iinnffeecccciióónn,,  sseeppssiiss  oo  ppuuttrreeffaacccciióónn..  EEnn  ggeenneerraall,,  ddeebbeenn  

ddiissttiinngguuiirrssee  ddee  llooss  aannttiibbiióóttiiccooss  qquuee  ddeessttrruuyyeenn  mmiiccrroooorrggaanniissmmooss  eenn  eell  ccuueerrppoo,,  yy  ddee  llooss  

ddeessiinnffeeccttaanntteess,,  qquuee  ddeessttrruuyyeenn  mmiiccrroooorrggaanniissmmooss  eexxiisstteenntteess  eenn  oobbjjeettooss  nnoo  vviivvooss..  AAllgguunnooss  

aannttiissééppttiiccooss  ssoonn  aauuttéénnttiiccooss  ggeerrmmiicciiddaass,,  ccaappaacceess  ddee  ddeessttrruuiirr  mmiiccrroobbiiooss  ((bbaacctteerriicciiddaass)),,  

mmiieennttrraass  qquuee  oottrrooss  ssoonn  bbaacctteerriioossttááttiiccooss  yy  ssoollaammeennttee  pprreevviieenneenn  oo  iinnhhiibbeenn  ssuu  ccrreecciimmiieennttoo..  

LLooss  aannttiibbaacctteerriiaannooss  ssoonn  aannttiissééppttiiccooss  qquuee  ssóólloo  aaccttúúaann  ccoonnttrraa  bbaacctteerriiaass..  ((11,,  22))  

SSttaapphhyyllooccooccccuuss  aauurreeuuss  eess  uunnaa  bbaacctteerriiaa  qquuee  ssee  ppuueeddee  eennccoonnttrraarr  ssoobbrree  llaa  ppiieell  yy  eell  ccaabbeelllloo,,  

eenn  ffoossaass  nnaassaalleess  yy  ccaavviiddaadd  bbuuccooffaarríínnggeeaa  ddee  ppeerrssoonnaass  ssaannaass,,  ppoorrttaaddoorreess  aassiinnttoommááttiiccooss,,  lloo  

qquuee  ppeerrmmiittee  qquuee  ssee  ddiisseemmiinnee  ffáácciillmmeennttee  ppoorr  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ccoottiiddiiaannaass  yy  ccoommuunniittaarriiaass,,  ccoommoo    

vveessttiirrssee  oo  ddeessvveessttiirrssee,,  ppeeiinnaarrssee,,  hhaacceerr  lliimmppiieezzaa    oo  rreemmoovveerr  llaa  rrooppaa  ddee  ccaammaa,,  eettcc..  ssiinn  

eemmbbaarrggoo  ccaauussaa  ggrraann  vvaarriieeddaadd  ddee  aalltteerraacciioonneess,,  ddeessddee  iinnffeecccciioonneess  mmeennoorreess  ddee  llaa  ppiieell  

((ffoorrúúnnccuullooss,,  aammppoollllaass,,  vveejjiiggaass))  yy  aabbsscceessooss  ccuuttáánneeooss  hhaassttaa  eennffeerrmmeeddaaddeess  qquuee  ppuueeddeenn  

ppoonneerr  eenn  ppeelliiggrroo  llaa  vviiddaa  ccoommoo  nneeuummoonnííaa,,  mmeenniinnggiittiiss,,  eennddooccaarrddiittiiss,,  ssíínnddrroommee  ddeell  sshhoocckk  

ttooxxiiccoo  ((SSSSTT))  yy  sseeppssiiss..  EEss  uunn  aaggeennttee  ccoorrrriieennttee  ddee  llaass  iinnffeecccciioonneess  ppiióóggeennaass  yy  ddee  llaass  

ttooxxiiiinnffeecccciioonneess  aalliimmeennttaarriiaass,,  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  eessttaass  iinnffeecccciioonneess  ppuueeddeenn  sseerr  lleevveess  yy  ttrraattaaddaass  

ssiinn  aannttiibbiióóttiiccooss..  PPeerroo  ttaammbbiiéénn  ppuueeddeenn  ccaauussaarr  iinnffeecccciioonneess  ggrraavveess  eenn  hheerriiddaass  qquuiirrúúrrggiiccaass,,  

iinnffeecccciioonneess  ddee  llaa  ssaannggrree  yy  nneeuummoonnííaa,,  iinncclluussoo  llaa  mmuueerrttee,,  eell  pprriinncciippaall  ggrruuppoo  ddee  rriieessggoo  ssoonn  

ppaacciieenntteess  hhoossppiittaalliizzaaddooss  oo  iinnmmuunnoossuupprriimmiiddooss..  EEnn  eell  mmuunnddoo  cceerrccaa  ddee  22  mmiill  mmiilllloonneess  ddee  

ppeerrssoonnaass  hhaann  ssiiddoo  ccoolloonniizzaaddaass  ppoorr  eessttee  mmiiccrroooorrggaanniissmmoo..  ((11,,  22,,  33,,  44,,  55))  

SS..  aauurreeuuss  eess  uunnaa  bbaacctteerriiaa  eenn  ffoorrmmaa  ddee  ccooccoo  qquuee  ccrreeccee  aaggrruuppaaddoo  eenn  rraacciimmooss,,  qquuee  rreessppoonnddee  

ppoossiittiivvaammeennttee  aa  llaa  ttiinncciióónn  ddee  GGrraamm,,  eess  aaeerroobbiioo  yy  aannaaeerroobbiioo  ffaaccuullttaattiivvoo  ppoorr  lloo  qquuee  ppuueeddee  

ccrreecceerr  ttaannttoo  eenn  uunnaa  aattmmóóssffeerraa  ccoonn  ooxxííggeennoo  yy  ttaammbbiiéénn  ssiinn  eell  mmiissmmoo,,  nnoo  pprreesseennttaa  mmoovviilliiddaadd  

nnii  ffoorrmmaa  ccááppssuullaa..  EEss  ccaappaazz  ddee  ccrreecceerr  hhaassttaa  ccoonn  uunn  1100  %%  ddee  ssaall  ccoommúúnn..  PPoorr  eessttoo  ppuueeddee  

ccrreecceerr  eenn  eell  aagguuaa  ddeell  mmaarr..  PPrroodduuccee  llaa  ffeerrmmeennttaacciióónn  llááccttiiccaa..  EEss  ccaattaallaassaa  ppoossiittiivvoo  yy  

ccooaagguullaassaa  ppoossiittiivvoo,,  lloo  qquuee  ccoonnssttiittuuyyee  ssuu  ccaarraacctteerrííssttiiccaa  mmááss  ddiissttiinnttiivvaa..  EEnn  llooss  ppooccooss  ccaassooss  ddee  

uunn  ppoossiibbllee  SS..  aauurreeuuss  qquuee  nnoo  pprroodduuzzccaa  ccooaagguullaassaa  ppuueeddee  rreeaalliizzaarrssee  llaa  pprruueebbaa  ppaarraa  

ddeessooxxiirrrriibboonnuucclleeaassaa  tteerrmmooeessttaabbllee  qquuee  eess  aaúúnn  mmááss  eessppeeccííffiiccaa..  ((11,,  22,,  66,,  77,,  88))  

LLaa  rreessiisstteenncciiaa  aall  óóxxiiddoo  nnííttrriiccoo  eess  uunnaa  ccuuaalliiddaadd  ppeeccuulliiaarr  ddeell  SSttaapphhyyllooccooccccuuss  aauurreeuuss,,  

ccaappaacciiddaadd  qquuee  lloo  ddiissttiinngguuee  ddee  oottrrooss  ppaattóóggeennooss,,  iinncclluuyyeennddoo  llooss  ccoommeennssaalleess  SSttaapphhyyllooccooccccuuss    



 - 5 - 

eeppiiddeerrmmiiddiiss  yy  SSttaapphhyyllooccooccccuuss  ssaapprroopphhyyttiiccuuss..  EEssaa  rreessiisstteenncciiaa  ssee  ddeebbee  aa  qquuee  eell  

mmiiccrroooorrggaanniissmmoo  pprroodduuccee  uunnaa  eennzziimmaa  llllaammaaddaa  llaaccttaattoo  ddeesshhiiddrrooggeennaassaa,,  qquuee  llaa  ffaaccuullttaa  ppaarraa  

ttoolleerraarr  eell  eessttrrééss  ccaauussaaddoo  ppoorr  eell  rraaddiiccaall  ddeell  óóxxiiddoo  nnííttrriiccoo..  

EEll  cclloorruurroo  ddee  bbeennzzaallccoonniioo  eess  uuttiilliizzaaddoo  pprriinncciippaallmmeennttee  ccoommoo  ddeessiinnffeeccttaannttee  yy  aannttiissééppttiiccoo  ddee  

aacccciióónn  bbaacctteerriicciiddaa  yy  vviirriicciiddaa,,  ssiinn  ccoonnssiiddeerraarr  ssuu  pprrooppiieeddaadd  ffuunnggiicciiddaa,,  eessppeeccííffiiccaammeennttee  ssoobbrree  

llooss  ggéénneerrooss  TTrriicchhoopphhyyttoonn,,  EEppiiddeerrmmoopphhyyttoonn    yy  CCaannddiiddaa..  SSuu  ffóórrmmuullaa  ccoonnddeennssaaddaa  eess  nn--aallqquuiill  

mmeettiill  bbeenncciill  cclloorruurroo  ddee  aammoonniioo..  SSuuss  uussooss  pprriinncciippaalleess  ssoonn  ccoommoo  ddeessiinnffeeccttaannttee  yy  eenn  qquuíímmiiccaa  

aannaallííttiiccaa..  

EEll  gglluuttaarraallddeehhííddoo  aall  22%%  eess  bbaacctteerriicciiddaa,,  vviirriicciiddaa,,  ffuunnggiicciiddaa  yy  eessppoorriicciiddaa..  LLaa  ssoolluucciióónn  ssee  aaccttiivvaa  

vveerrttiieennddoo  ddeennttrroo  ddee  llaa  bbootteellllaa  eell  ccoonntteenniiddoo  ddeell  ssoobbrree  qquuee  aaccoommppaaññaa  eell  eennvvaassee,,  yy  eess  vváálliiddaa  

dduurraannttee  1144  ddííaass  aapprrooxxiimmaaddaammeennttee..  PPaarraa  ddeessiinnffeecccciióónn  ddee  ccuuaallqquuiieerr  ssuuppeerrffiicciiee  lliimmppiiaa,,  ssee  

aapplliiccaa  llaa  ssoolluucciióónn  aaccttiivvaaddaa  dduurraannttee  1100  mmiinnuuttooss  yy  66  hhoorraass  ppaarraa  ddeessiinnffeecccciióónn  ddee  aallttoo  nniivveell..  

UUnnaa  vveezz  aaccttiivvaaddoo,,  mmeeddiiaannttee  bbaassiiffiiccaacciióónn  ddeell  mmeeddiioo,,  eess  eeffeeccttiivvoo  ccoonnttrraa  hhoonnggooss,,  bbaacctteerriiaass  yy  

vviirruuss..  

EEll  LLiisstteerriinnee ,,  eessttáá  ccoommppuueessttoo  ppoorr  ccuuaattrroo  aacceeiitteess  eesseenncciiaalleess  ((ssaalliicciillaattoo  ddee  mmeettiilloo,,  eeuuccaalliippttooll,,  

ttiimmooll  yy  mmeennttooll))  ccoommuunneess  aa  ttooddaass  llaass  vvaarriieeddaaddeess,,  LLiisstteerriinnee  pplluuss  ccoonnttiieennee  aaddeemmááss  cclloorruurroo  ddee  

zziinncc  ((aaggeennttee  aannttiissaarrrroo)),,  fflluuoorruurroo  ssóóddiiccoo  ((aaggeennttee  aannttiiccaarriieess)),,  eeuuccaalliippttooll  ((pprrooppiieeddaaddeess  

aannttiibbaacctteerriiaannaass)),,  cclloorruurroo  ddee  zziinncc  ((eevviittaa  llaa  ccaallcciiffiiccaacciióónn  ddee  PP..DD..BB)),,  ssaalliicciillaattoo  ddee  mmeettiilloo  

((aarroommaattiizzaannttee)),,  ttiimmooll  ((ddeessiinnffeeccttaannttee  yy  ffuunnggiicciiddaa)),,  mmeennttooll  ((ssaabboorriizzaannttee)),,  aallccoohhooll  ((ddiissoollvveennttee)),,  

fflluuoorruurroo  ddee  ssooddiioo  110000  pp..pp..mm..  ((pprrootteecccciióónn  ccoonnttrraa  llaa  ccaarriieess))..  ((77,,  88))    

EEll  eennjjuuaagguuee  OOrraall  BB   ccoonnttiieennee  cclloorruurroo  ddee  cceettiillppiirriiddiinniioo  ((ccoommbbaattee  mmiiccrroooorrggaanniissmmooss  ccoonn  

eeffiiccaacciiaa,,  aaggeennttee  aannttiippllaaccaa)),,  fflluuoorruurroo  ddee  ssooddiioo  222266  pp..pp..mm..  ((pprrootteecccciióónn  ccoonnttrraa  llaa  ccaarriieess)),,  

gglliicceerriinnaa  ((hhuummeeccttaannttee)),,  aacceeiittee  ddee  rreessiinnoo  ((aannttiippllaaccaa  bbaacctteerriiaannaa)),,  mmeettiillppaarraabbeennoo  yy  

pprrooppiillppaarraabbeennoo  ((ccoonnsseerrvvaaddoorreess)),,  ssaaccaarriinnaa  ssóóddiiccaa  ((eedduullccoorraannttee)),,  bbeennzzoonnaattoo  ddee  ssooddiioo  

((aabbrraassiivvoo)),,  aagguuaa  ((ddiissoollvveennttee))..  

EEll  AAssttrriinnggoossooll     ccoonnttiieennee  cclloorruurroo  ddee  cceettiillppiirriiddiinniioo,,  ssaalliicciillaattoo  ddee  mmeettiilloo,,  cclloorruurroo  ddee  zziinncc,,  ffllúúoorr,,  

cclloorruurroo  ddee  cceettiillppiirriiddiinniioo,,  ssaalliicciillaattoo  ddee  mmeettiilloo..  

EEll  IIssooddiinnee   ccoonnttiieennee  IIooddooppoovviiddoonnaa  ((88  gg))  eeqquuiivvaalleennttee  aa  00..88  gg  ddee  yyooddoo..  ((99))  



 - 6 - 

PPRROOBBLLEEMMAA  

  

CCaaddaa  ddííaa  eess  mmaayyoorr  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ppeerrssoonnaass  ccoonn  iinnffeecccciioonneess  mmiiccrroobbiiaannaass  aa  nniivveell  

bbuuccooffaarríínnggeeoo,,  ssiieennddoo  uunnaa  ddee  llaass  mmááss  sseevveerraass  llaa  pprroovvooccaaddaa  ppoorr  SSttaapphhyyllooccooccccuuss  aauurreeuuss..  PPoorr  

oottrraa  ppaarrttee  eenn  eell  ccoommeerrcciioo  eexxiissttee  uunnaa  vvaarriieeddaadd  ddee  aannttiissééppttiiccooss  bbuuccooffaarríínnggeeooss,,  ssiittuuaacciióónn  qquuee  

ccoonnffuunnddee  aall  ccoonnssuummiiddoorr  rreessppeeccttoo  aa  ccuuááll  ddee  eellllooss  aaddqquuiirriirr,,  ppuueess  ttooddooss  ddiicceenn  tteenneerr  

eexxcceelleenntteess  pprrooppiieeddaaddeess  aannttiissééppttiiccaass..  PPoorr  lloo  aanntteerriioorr  ssee  rreeaalliizzóó  ééssttee  eexxppeerriimmeennttoo  ppaarraa  

ccoonnoocceerr  ccuuááll  ddee  ddiicchhaass  ssuubbssttaanncciiaass  eess  mmeejjoorr,,  aassíí  ccoommoo  ppaarraa  ccoommuunniiccaarr  llooss  rreessuullttaaddooss  aa  

ppeerrssoonnaass  ccoonnoocciiddaass  yy  tteennggaann  uunnaa  bbaassee  aall  mmoommeennttoo  ddee  ccoommpprraarr  uunnoo  ddee  ééssttooss  pprroodduuccttooss..  

¿¿CCuuááll  ddee  llooss    aannttiissééppttiiccooss  eemmpplleeaaddooss,,  eess  mmááss  eeffiiccaazz  ccoonnttrraa  SSttaapphhyyllooccooccccuuss  aauurreeuuss,,  eenn  uunn  

mmeeddiioo    ddee  ccuullttiivvoo??,,  ssii  ssee  ssaabbee  qquuee  ppoorr  lloo  ggeenneerraall  llooss  aannttiissééppttiiccooss  ssee  uussaann  ddiilluuiiddooss  ¿¿CCuuaall  eess    

eell  mmeejjoorr  aall  ddiilluuiirr  ccaaddaa  uunnoo  ddee  eellllooss,,  aall  5500  %%  eenn  aagguuaa??  

  

OOBBJJEETTIIVVOO  

  

DDeetteeccttaarr  llaa  eeffeeccttiivviiddaadd  ddee  aallgguunnooss  aannttiissééppttiiccooss  bbuuccaalleess  ccoonnttrraa  SSttaapphhyyllooccooccccuuss  aauurreeuuss..  

  

HHIIPPÓÓTTEESSIISS  

  

SSíí  ttooddooss  llooss  eennjjuuaagguueess  bbuuccaalleess,,  ddiicceenn  tteenneerr  eexxcceelleenntteess  rreessuullttaaddooss  aannttiissééppttiiccooss  eenn  llaa  

ccaavviiddaadd  oorraall,,  eennttoonncceess  ddeebbeerráánn  ddeetteenneerr  eell  mmiissmmoo  rreessuullttaaddoo  eenn  uunn  mmeeddiioo  ddee  ccuullttiivvoo  ccoonn  

SSttaapphhyyllooccooccccuuss  aauurreeuuss..  

  

DDEESSAARRRROOLLLLOO   

  

MMAATTEERRIIAALL::  110000  mmll  IIssooddiinnee   ((eessppeecciiffiiccaacciióónn  ddiilluuiirr  eenn  aagguuaa)),,  110000  mmll  AAssttrriinnggoossooll   

((eessppeecciiffiiccaacciióónn  ddiilluuiirr  eenn  aagguuaa)),,  110000  mmll  LLiisstteerriinnee   ((ppaarraa  uussoo  ddiirreeccttoo  ssiinn  ddiilluucciióónn)),,  110000  mmll  

eennjjuuaagguuee  OOrraall  BB   ((ppaarraa  uussoo  ddiirreeccttoo  ssiinn  ddiilluucciióónn)),,  110000  mmll..  ssoolluucciióónn  ddee  gglluuttaarraallddeehhííddoo  aall  22%%  

((ccoommoo  ddeessiinnffeeccttaannttee  eess  ddiirreeccttoo,,  ccoommoo  aannttiissééppttiiccoo  eess  ddiilluuiiddoo)),,  110000  mmll..  ssoolluucciióónn  ddee  cclloorruurroo  ddee  

bbeennzzaallccoonniioo  ((ccoommoo  ddeessiinnffeeccttaannttee  eess  ddiirreeccttoo,,  ppeerroo  ccoommoo  aannttiissééppttiiccoo  eess  ddiilluuiiddoo)),,  33  ccuullttiivvooss  ddee  

mmaanniittooll  ssaallaaddoo  pprreeppaarraaddoo,,  1122  ttuubbooss  ddee  eennssaayyoo,,  55  ccaajjaass  ddee  PPeettrrii  ddee  99  ccmm  ((33  ppaarraa  

pprroocceeddiimmiieennttoo,,  22  ppaarraa  rreeppeettiicciióónn)),,  mmeecchheerroo  ddee  bbuunnsseenn,,  aassaa  bbaacctteerriioollóóggiiccaa  ((aallaammbbrree  ddee  
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mmeettaall  ddee  ccaalliibbrree  ddeellggaaddoo)),,  hhiissooppooss  ddee  ttaalllloo  llaarrggoo,,  1122  ddiissccooss  ddee  ppaappeell  ffiillttrroo  eessttéérriilleess  ddee  00..55  

ccmm  ddee  ddiiáámmeettrroo,,  ppiinnzzaass  ddee  ccuurraacciióónn,,  aagguuaa  ddeessttiillaaddaa,,  tteerrmmóómmeettrroo  ddee  mmeerrccuurriioo,,  ccaajjaa  ddee  

ccaarrttóónn,,  ppaappeell  bbllaannccoo,,  ffooccoo  ddee  2200  wwaattttss,,  rreeggllaa  mmiilliimmééttrriiccaa,,  cciinnttaa  aaddhheessiivvaa  mmaassqquuiinnttaappee,,  

rreeffrriiggeerraaddoorr,,  ttiijjeerraass,,  aauuttooccllaavvee..  

CCOONNSSTTAANNTTEESS::  tteemmppeerraattuurraa,,  ttiieemmppoo  ddee  iinnccuubbaacciióónn,,  ccoonncceennttrraacciióónn  ddee  llooss  aannttiissééppttiiccooss  yy  

ttiieemmppoo  ddee  eexxppoossiicciióónn  aa  eellllooss..  

VVAARRIIAABBLLEESS..  IInnddeeppeennddiieennttee::  eell  ttiippoo  ddee  aannttiissééppttiiccoo  eemmpplleeaaddoo..  DDeeppeennddiieennttee::  eell  ccrreecciimmiieennttoo  

ddee  SSttaapphhyyllooccooccccuuss  aauurreeuuss..  

  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO..  

  

EEnn  55  ccaajjaass  ddee  PPeettrrii  ssee  ccoollooccóó  MMaanniittooll  SSaallaaddoo  hhiirrvviieennddoo  ((mmeeddiioo  ddee  ccuullttiivvoo  sseelleeccttiivvoo  ppaarraa  eell  

ddeessaarrrroolllloo  ddee  SSttaapphhyyllooccooccccuuss  aauurreeuuss,,  ssee  ttaappaarroonn  ddee  iinnmmeeddiiaattoo  ppaarraa  qquuee  nnoo  ssee  

ccoonnttaammiinnaarraann  yy  ssee  lleess  ddeejjóó  eennffrriiaarr  hhaassttaa  qquuee  ggeelliiffiiccaarroonn  ((1155  mmiinn..))..  PPoosstteerriioorrmmeennttee  eenn  uunnaa  

ddee  eellllaass  ssee  sseemmbbrróó  llaa  mmuueessttrraa  ((bbaacctteerriiaass)),,  llaa  ccuuaall  ssee  aaiissllóó  ppoorr  llaa  ttééccnniiccaa  ddeell  eexxuuddaaddoo  

ffaarríínnggeeoo,,  ddee  llaa  ggaarrggaannttaa  ddee  uunn  ccoommppaaññeerroo  ccoonn  ssíínnttoommaass  ddee  ““ffaarriinnggiittiiss””..  LLaass  44  ccaajjaass  

rreessttaanntteess  ssee  sseellllaarroonn  ccoonn  mmaassqquuiinnttaappee  yy  ssee  gguuaarrddaarroonn  eenn  uunn  rreeffrriiggeerraaddoorr..  

PPaarraa  eevviittaarr  qquuee  ssee  ccoonnttaammiinnaarraa  eell  ccuullttiivvoo  yy  eevviittaarr  eell  ccoonnttaaggiioo  ppeerrssoonnaall,,  ssee  hhiizzoo  eell  sseemmbbrraaddoo  

cceerrccaa  ddee  llaa  ffllaammaa  ddeell  mmeecchheerroo  ddee  bbuunnsseenn..  EEll    hhiissooppoo  ccoonn  eell  qquuee  ssee  ttoommóó  llaa  mmuueessttrraa  ddee  SS..  

aauurreeuuss  ddee  llaa  ggaarrggaannttaa  ssee  ffrroottóó  ssuuaavveemmeennttee  ppoorr  ttooddaa  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddeell  ccuullttiivvoo,,  aall  qquuee  ssee  llee  

aassiiggnnóó  llaa  lleettrraa  AA  ddee  mmaanniittooll  ssaallaaddoo..  ÉÉssttaa  pprriimmeerr  ssiieemmbbrraa  ssee  ttuuvvoo  qquuee  rreeppeettiirr,,  yyaa  qquuee  ppoorr  

ffaallttaa  ddee  eexxppeerriieenncciiaa  qquueeddóó  mmaall..  AAll  rreeppeettiirrssee  llaa  ttééccnniiccaa  ddee  ccuullttiivvoo  yy  sseerr  ssaattiissffaaccttoorriiaa,,  ssee  cceerrrróó  

llaa  ccaajjaa  ddee  PPeettrrii  yy  sseellllóó  ccoonn  mmáássqquuiinnttaappee,,  ssee  iinncciinneerroo  eell  hhiissooppoo  lleennttaammeennttee  ddeessddee  llaa  ppuunnttaa,,  aa  

ééssttee  ccuullttiivvoo  AA  ssee  llee  ccoollooccóó  eenn  uunnaa  eessttuuffaa  pprreeppaarraaddaa  ppaarraa  ééssttee  ffiinn  ((ccaajjaa  ddee  ccaarrttóónn    ffoorrrraaddaa  

ppoorr  ddeennttrroo  ccoonn  ppaappeell  bbllaannccoo  ppaarraa  ppooddeerr  rreeccoonnoocceerr  mmeejjoorr  llaa  pprroolliiffeerraacciióónn  ddee  bbaacctteerriiaass    yy    uunn  

tteerrmmóómmeettrroo  ddee  mmeerrccuurriioo  ssuussppeennddiiddoo  eell  ccuuaall  ssee  rreevviissoo  ccaaddaa  3300  mmiinn..  dduurraannttee  77  ddííaass,,  ppaarraa  

ccoorrrroobboorraarr  qquuee  llaa  tteemmppeerraattuurraa  oorriiggiinnaaddaa  ppoorr  llaa  bboommbbiillllaa  ddee  2200  wwaattttss  ccoollooccaaddaa  ddeennttrroo  ddee  llaa  

ccaajjaa,,  ssee  mmaanntteennííaa  eennttrree  3355°°  yy  3388..55°°  CC))..  

EEll  ccuullttiivvoo  AA  ssee  ccoollooccóó  eenn  llaa  eessttuuffaa  pprreeppaarraaddaa  yy  ssee  eessppeerróó  uunn  ppeerriiooddoo  ddee  77  ddííaass  ppaarraa  qquuee  llaa  

bbaacctteerriiaa  ssee  rreepprroodduujjeerraa  lloo  ssuuffiicciieennttee  yy  ssee  ffoorrmmaarraann  llaass  ccoolloonniiaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  SS..  aauurreeuuss  

yy  ddííaa  ccoonn  ddííaa  ssee  rreeggiissttrraarroonn  llooss  ccaammbbiiooss  eenn  llooss  mmeeddiiooss  ddee  ccuullttiivvoo..  
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DDeell  ccuullttiivvoo  AA  ssee  ttoommaarroonn  ccoolloonniiaass  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  oottrrooss  ddooss  ccuullttiivvooss  BB  yy  CC..  EEnn  22  ccaajjaass  yyaa  

pprreeppaarraaddaass  ccoonn  mmaanniittooll  ssaallaaddoo,,  ccoonn  eell  aassaa  bbaacctteerriioollóóggiiccaa    pprreevviiaammeennttee  eesstteerriilliizzaaddaa  eenn  llaa  

ffllaammaa  ddeell  mmeecchheerroo  yy  ffrrííaa  ssee  pprroocceeddiióó  aa  ttoommaarr  aa  uunnaa  ddee  llaass  ccoolloonniiaass  mmááss  ggrraannddeess  ddeell    ccuullttiivvoo  

AA  ppaarraa  sseemmbbrraarrllaa,,  eenn  zziiggzzaagg  cceerrrraaddoo  eenn  oottrraa  ccaajjaa  ddee  PPeettrrii,,  BB,,  ppaarraa  tteenneerr  mmááss  ccoolloonniiaass..  EEll  

mmiissmmoo  pprroocceessoo  ssee  rreeaalliizzóó  ppaarraa  sseemmbbrraarr  llaa  ccaajjaa  ddee  ccuullttiivvoo  CC..  

LLooss  ccuullttiivvooss  BB  yy  CC  ssee  ppuussiieerroonn  aa  iinnccuubbaarr  ddee  iigguuaall  mmaanneerraa  yy  ppoorr  eell  mmiissmmoo  ttiieemmppoo  qquuee  eell  

ccuullttiivvoo  AA..    

UUnnaa  vveezz    lliissttooss  llooss  ccuullttiivvooss,,  ssee  pprroocceeddiióó  aa  aaññaaddiirr  aa  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  66  ttuubbooss  ddee  eennssaayyoo  110000  

mmll  ddee  ccaaddaa  aannttiissééppttiiccoo  aa    llaa  ccoonncceennttrraacciióónn  eenn  qquuee  vviieenneenn  eenn  llooss  ffrraassccooss  oorriiggiinnaallmmeennttee,,  yy  eenn  

oottrrooss  66  ttuubbooss  ddee  eennssaayyoo  ssee  ppuussoo  uunnaa  ccoonncceennttrraacciióónn  aall  5500%%  ddee  ccaaddaa  aannttiissééppttiiccoo  ccoonn  aagguuaa  

ddeessttiillaaddaa..  

DDeessppuuééss  66  ddiissccooss  ddee  ffiillttrroo,,  ffuueerroonn  iimmpprreeggnnaaddooss  ccoonn  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  aannttiissééppttiiccooss  aall  110000  %%  yy  

ssee  ccoollooccaarroonn,,  ccoonn  uunnaa  ppiinnzzaa  eessttéérriill  ssoobbrree  llaass  ccoolloonniiaass  ddeell  ccuullttiivvoo  BB  sseeppaarraaddooss  uunnoo  ddee  oottrroo,,  

ssee  mmaarrccoo  llaa  ccaajjaa  ddee  PPeettrrii  ppoorr  llaa  ppaarrttee  ppoosstteerriioorr  ppaarraa  ssaabbeerr  llaa  ssoolluucciióónn  ddee  ccaaddaa  ddiissccoo..  

OOttrrooss  66  ddiissccooss  ddee  ffiillttrroo  ffuueerroonn  iimmpprreeggnnaaddooss  ccoonn  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  66  aannttiissééppttiiccooss  ddiilluuiiddooss  aall  

5500  %%  yy  ttaammbbiiéénn  ssee  ccoollooccaarroonn  sseeppaarraaddooss,,  ssoobbrree  llaass  ccoolloonniiaass  ddeell  ccuullttiivvoo  CC  yy  ssee  mmaarrccóó  ppoorr  llaa  

ppaarrttee  ttrraasseerraa  ddee  ccaaddaa  ccaajjaa  ddee  PPeettrrii  ppaarraa  ssaabbeerr  qquuéé  ssoolluucciióónn  ttiieennee  ccaaddaa  ddiissccoo..  

EEll  ddiiáámmeettrroo  ddeell  hhaalloo  bbaacctteerriicciiddaa  pprroovvooccaaddoo  ppoorr  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  ddiissccooss  ssee  mmiiddiióó  ccoonn  uunnaa  

rreeggllaa  mmiilliimmééttrriiccaa  yy  eell  mmaayyoorr  ddiiáámmeettrroo  iinnddiiccóó  mmaayyoorr  ffuueerrzzaa  bbaacctteerriicciiddaa..  

  

RREESSUULLTTAADDOOSS..  

  

EEnn  eell  ccuullttiivvoo  AA  ddeessddee  eell  pprriimmeerr  ddííaa  ssee  nnoottaarroonn  ccaammbbiiooss,,  ccoommoo  ssii  uunnaa  tteelliittaa  ddee  ccoolloorr  bbllaannccoo--

ccrreemmoossoo  mmuuyy  ffiinnaa  lloo  rreeccuubbrriieerraa  ppoorr  eenncciimmaa;;  aall  tteerrcceerr  ddííaa  ssee  aapprreecciiaarroonn  ppeeqquueeññaass  ccoolloonniiaass  

ddeell  ccuullttiivvoo  yy  ppaarraa  eell  ssééppttiimmoo  ddííaa  llaa  ccaajjaa  ddee  PPeettrrii  eessttaabbaa  ttoottaallmmeennttee  ccuubbiieerrttaa  ppoorr  ccoolloonniiaass  

ggrraannddeess  ((eennttrree  11  yy  22  mmmm..  ddee  ddiiáámmeettrroo)),,  aammaarriilllleennttaass,,  bbrriillllaanntteess,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaass  

ccoolloonniiaass  ddee  SS..  aauurreeuuss..  

EEnn  llooss  ccuullttiivvooss  BB  yy  CC  ccoonn  llooss  ddiissccooss  ddee  ppaappeell  ffiillttrroo  iimmpprreeggnnaaddooss  ccoonn  llaass  ddiiffeerreenntteess  

ssoolluucciioonneess,,  ddeessppuuééss  ddee    4455  mmiinn..  ssee  eennccoonnttrróó    qquuee  eenn  ccaassii  ttooddooss  llooss  ddiissccooss  ssee  ffoorrmmaabbaa  uunn  

ppeerríímmeettrroo  aa  ssuu  aallrreeddeeddoorr  lliibbrree  ddee  bbaacctteerriiaass,,  aallgguunnooss  mmááss  ggrraannddeess  qquuee  oottrrooss  

EEnn  eell  ccuullttiivvoo  BB  llooss  ddiiáámmeettrrooss  ddee  llooss  hhaallooss  bbaacctteerriicciiddaass  ccaauussaaddooss  ppoorr  llooss  ddiissttiinnttooss  

aannttiissééppttiiccooss  ccoonncceennttrraaddooss  oo  aall  110000  %%  ffuuéé::  
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IIssooddiinnee  2255  mmmm..  

OOrraall  BB  1100  mmmm..  

AAssttrriinnggoossooll  1188  mmmm..  

LLiisstteerriinnee  00  mmmm..  

GGlluuttaarraallddeehhííddoo  1188  mmmm  

BBeennzzaallccoonniioo  2211  mmmm..  

  

EEnn  eell  ccuullttiivvoo  CC,,  ccoonn  llooss  ddiissccooss  iimmpprreeggnnaaddooss  ccoonn  llooss  aannttiissééppttiiccooss  ddiilluuiiddooss  aall  5500  %%,,  eell  

ddiiáámmeettrroo  ddee  llooss  hhaallooss    ffuuéé::  

  

IIssooddiinnee  1177  mmmm  

OOrraall  BB    3388  mmmm..  

AAssttrriinnggoossooll  1133  mmmm..  

LLiisstteerriinnee    00  mmmm..  

GGlluuttaarraallddeehhííddoo    1177  mmmm..  

BBeennzzaallccoonniioo  2211  mmmm..  

  

AANNÁÁLLIISSIISS  EE  IINNTTEERRPPRREETTAACCIIÓÓNN  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS  

  

EEnn  llooss  ddiissccooss  iimmpprreeggnnaaddooss  ccoonn  llaass  ddiiffeerreenntteess  ssoolluucciioonneess,,  ssee  ffoorrmmóó  uunn  áárreeaa  aa  ssuu  aallrreeddeeddoorr    

lliibbrree  ddee  bbaacctteerriiaass,,  aallgguunnaass  mmááss  ggrraannddeess  qquuee  oottrraass,,  aassíí  eennttrree  mmaayyoorr  ddiiáámmeettrroo  mmaayyoorr  ffuueerrzzaa  

bbaacctteerriicciiddaa..  

SSee  ppuuddoo  vveerr  ppoorr  llooss  rreessuullttaaddooss  oobbtteenniiddooss,,  qquuee  eell  aannttiissééppttiiccoo  mmaass  eeffeeccttiivvoo    eenn  ccoonncceennttrraacciióónn  

aall  110000%%  ffuuee  eell  IIssooddiinnee  ccoonn  uunn  hhaalloo  bbaacctteerriicciiddaa  ddee  2255  mmmm..  yy  eell  mmeennooss  eeffiiccaazz  ffuuee  eell  LLiisstteerriinnee  

ddaaddoo  qquuee  nnoo  eelliimmiinnóó  llaass  ccoolloonniiaass  bbaacctteerriiaannaass  ddee  SSttaapphhyyllooccooccccuuss  aauurreeuuss..  

EEnn  eell  ccaassoo  ddee  llooss  aannttiissééppttiiccooss  ddiilluuiiddooss  aall  5500%%,,  eell  OOrraall  BB  ttuuvvoo  mmaayyoorr  eeffiicciieenncciiaa  ccoonn  3388  mmmm  

ddee  hhaalloo  bbaacctteerriicciiddaa,,  mmiieennttrraass  qquuee  eell  LLiisstteerriinnee  nnoo  eelliimmiinnóó  bbaacctteerriiaass..  TTaannttoo  eenn  ffoorrmmaa  

ccoonncceennttrraaddaa  ccoommoo  ddiilluuiiddaa  eell  LLiisstteerriinnee  nnoo  pprroovvooccóó  eelliimmiinnaacciióónn  ddee  bbaacctteerriiaass..  

EEll  aannttiissééppttiiccoo  bbuuccaall  mmááss  ccoonnssttaannttee  ttaannttoo  aall  110000%%    ccoommoo  aall  5500%%  ffuuee  eell  CClloorruurroo  ddee  

BBeennzzaallccoonniioo  oo  BBeennzzaall  ppoorr  lloo  qquuee  ssee  ssuuppoonnee  qquuee  eenn  ccuuaallqquuiieerr  ccoonncceennttrraacciióónn  ssuu  eeffiiccaacciiaa  eess  

llaa  mmiissmmaa  oo  ttiieennee  mmuuyy  ppooccaass  vvaarriiaanntteess..  
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CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  

  

DDee  llooss  aannttiissééppttiiccooss  bbuuccaalleess  eessttuuddiiaaddooss,,  eenn  ssuu  ffoorrmmaa  ccoonncceennttrraaddaa  eell  mmááss  eeffeeccttiivvoo  ffuuee  eell  

IIssooddiinnee  yy  eell  mmeennooss  eeffeeccttiivvoo  ffuuee  eell  LLiisstteerriinnee,,  mmiieennttrraass  qquuee  ddee    llooss  aannttiissééppttiiccooss  ddiilluuiiddooss  aall  

5500%%  eell  mmeejjoorr  ffuuee  eell  OOrraall  BB  yy  eell  mmeennooss  eeffeeccttiivvoo  ffuuee  eell  LLiisstteerriinnee..  PPoorr  lloo  ttaannttoo  eell  eennjjuuaagguuee  

bbuuccaall  qquuee  ssee  rreeccoommiieennddaa  eess  eell  IIssooddiinnee..  
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