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1. INTRODUCCIÓ 

D’ençà del seu descobriment, l’únic tractament utilitzat en el món occidental per a la cura 

de malalties infeccioses han sigut els antibiòtics. Davant l’actual problema del descens de 

la seva efectivitat degut a, principalment, l’aparició de bacteris resistents, ha esdevingut 

necessària la creació d’un tractament alternatiu o substitutiu dels antibiòtics. Una de les 

possibilitats és la fagoteràpia, la qual, tot i ser molt poc utilitzada en el món occidental, 

es creu que pot substituir als antibiòtics. 

L’objectiu principal del treball de recerca consisteix en aprofundir en la utilització i en 

els fonaments de la fagoteràpia i en comprovar experimentalment el seu efecte 

antibacterià, tot comparant-lo amb el dels antibiòtics. 

En la part teòrica, explico els fonaments de la fagoteràpia i la seva aplicació mèdica, així 

com dels virus bacteriòfags, objecte principal del tractament. També presento la història 

de la fagoteràpia, des del descobriment dels virus bacteriòfags fins a la actualitat i, per 

últim, per tal de poder-ho comparar correctament, explico una base teòrica sobre els 

antibiòtics. 

En la part pràctica, el meu objectiu principal és contrastar l’eficiència dels dos 

tractaments, la fagoteràpia i els antibiòtics, sobre els bacteris. A grans trets, consisteix en 

introduir diferents antibiòtics i virus bacteriòfags per separat en un medi amb bacteris i 

calcular periòdicament la quantitat de bacteris presents en el medi per a veure’n 

l’evolució. Parteixo de la hipòtesi inicial de que la fagoteràpia pot ésser perfectament un 

tractament alternatiu, ja que els bacteriòfags eliminaran en un rang superior els bacteris 

del medi respecte dels antibiòtics. 

Aquest treball, especialment la part pràctica, l’he realitzat a les instal·lacions de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, ja que he tingut la sort de poder participar, a 1r de 

Batxillerat, al Programa Argó. Aquest programa ofereix la possibilitat de dur a terme el 

treball en conjunt amb altres estudiants i personal docent de la universitat. A més, hem 

pogut assistir a classes personals sobre aquest tema impartides per doctors de la 

universitat. No obstant això, la universitat m’ha acotat de manera general el tema del 

treball i la metodologia de la part pràctica. Tot i això, la experimentació realitzada 

s’adequa perfectament a l’enfocament del meu treball per tal d’extreure’n les conclusions 

correctes. 
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Des d’un principi, tenia la intenció de presentar-me al Projecte Argó, ja que em permetia 

una possibilitat única per a realitzar el meu treball de manera més professional, a més de 

permetre’m la estada a la universitat durant un període de temps. No obstant, davant totes 

les possibilitats que m’oferia el projecte, la motivació principal que m’ha portat a la 

escollida ha sigut la possibilitat de dirigir-lo a l’àmbit mèdic, que és el que més 

m’interessa personalment, i d’altra banda, tenint en compte que resulta desconegut per la 

gran majoria de la gent, he pensat que es tractaria d’un tema molt interessant per a fer una 

recerca. 
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2. ABSTRACT 

 Since their discovery in 1928 by Alexander Fleming, and due to the great success this 

treatment had during the World War II, antibiotics have been the only treatment used in 

the West in order to treat bacterial diseases. 

They have always existed drug-resistant bacteria to which a specific antibiotic has no 

effect. Nevertheless, over the years, they have appeared multidrug resistant bacteria, 

which are immune to a great number of antibiotics. Thus, currently, there are patients 

which cannot be treated against bacterial diseases, just like it was before antibiotic’s find.  

Nowadays, this represents a great problem to which medicine must put an end, so there 

lots of current investigations in order to find a substitutional or an alternative treatment. 

Among all options, the most supported one is phage therapy. 

Phage therapy is a treatment which consists in using bacteriophages, viruses that infect 

and kill bacteria, to remove them from patient’s body. This treatment has been especially 

supported on account of the existing investigations done in the East (primarily Russia) 

during the 20th century and the absence of side effects. However, in most countries in the 

world, phage therapy hasn’t started being yet, especially in public hospitals. 

In my research work, I am going to investigate this unknown treatment. I am going to try 

to know more about the process followed in phage therapy, his uses, his history and all 

about bacteriophages. 

Moreover, practically, I am going to compare the effectiveness of phage therapy and 

different antibiotics to reduce the amount of bacteria present in a media to know if phage 

therapy could really become an alternative treatment to antibiotics. I have done the 

practical part in Universitat Autònoma de Barcelona in the Argó Project, where I worked 

with other students from other high schools and with doctors from the Microbiology and 

Genetics Department from the UAB. 

 

 

 



6 
 

3. FAGOTERÀPIA 

La fagoteràpia consisteix en l’ús de virus bacteriòfags, anomenats també fags, els quals 

infecten bacteris, per tal d’eliminar els bacteris presents en un medi. Aquests bacteriòfags 

tenen la capacitat d’introduir el seu material genètic a l’interior del bacteri i utilitzar la 

seva maquinaria interna per tal de replicar el DNA o RNA, crear nous virus i que al 

escapar del bacteri, destrueixin la seva membrana plasmàtica, lisant-lo1. La fagoteràpia 

pot utilitzar-se amb diferents finalitats, per exemple amb objectius higiènics, per tal 

d’eliminar bacteris presents en un lloc o en aliments i evitar contagis; mediambientals, 

per a reduir la presència d’una soca de bacteris en un ecosistema; agrícola, per combatre 

plagues bacterianes, o en veterinària. En cas d’utilitzar-se en un àmbit mèdic o terapèutic, 

s’anomena, també, teràpia fàgica. 

La teràpia fàgica permet el tractament de diferents tipus de malalties o problemes de salut, 

alguns dels quals no tenen tractament principal encara. Primerament, i el més destacat, el 

tractament d’infeccions produïdes per bacteris ja establertes, és a dir, com a alternativa 

per als antibiòtics. En segon lloc, també és possible utilitzar-los per a evitar possibles 

infeccions en pacients de risc, els quals han patit lesions en la pell, com per exemple 

superfícies cremades, catèters2 o ferides obertes. Per últim, molt relacionat amb la 

primera, també pot utilitzar-se per al tractament de malalties cròniques associades a 

patògens que han esdevingut resistents al tractament anterior, com fibrosi quística o otitis. 

 

3.1. Aplicació 

L’aplicació de la teràpia fàgica sempre consistirà  en la introducció dels virus bacteriòfags 

en el cos del pacient. No obstant, aquests fags poden aplicar-se de maneres molt diferents. 

La manera més utilitzada és per via oral, especialment quan es una infecció a la sang, i 

no en un òrgan o teixit concret. En aquests casos, al no aplicar-se directament sobre el 

lloc amb presència de bacteris, l’efecte és una mica més retardat, ja que és necessari que 

els fags arribin al corrent sanguini. Tot i això, no és especialment tardaner. Després d’una 

                                                        
1 Lisi: Fenomen consistent en la destrucció total o parcial del contorn de la cèl·lula i en la dispersió del 

citoplasma. 
2 Catèter: Instrument quirúrgic, constituït per un tub llarg i prim, destinat a explorar, eixamplar, injectar o 

evacuar un conducte, un vas sanguini o un òrgan buit. 
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sola dosi, els fags arriben al corrent sanguini al cap d’entre 2 i 4 hores i  al òrgans interns 

en aproximadament 10 hores. Un cop establerts en el corrent, els fags poden romandre en 

el cos del pacient durant períodes de temps relativament llargs (alguns dies) abans que el 

sistema immunològic l’elimini. 

D’altra banda, tot i ser una pràctica molt menys utilitzada, poden injectar-se directament 

via intravenosa. Els resultats són iguals que en la seva ingesta per via oral, amb la 

diferència que els efectes s’inicien unes hores abans. Per últim, per casos més específics, 

també es possible aplicar-los sobre la superfície corporal en cas de ferides obertes o amb 

gotes de col·liri directament als ulls. 

 

4. BACTERIÒFAGS 

L’objecte principal de la fagoteràpia són els virus bacteriòfags, que són els que eliminen 

els bacteris del medi. Els virus bacteriòfags o fags són paràsits obligats  que tenen la 

capacitat de infectar bacteris i utilitzar 

la seva maquinaria biosintètica interna 

per tal de reproduir-se. Són les entitats 

biològiques més nombroses a la Terra; 

s’estima que hi ha uns 1032 

bacteriòfags en el planeta, unes 10 

milions d’espècies, dividits en 13 

famílies i 30 gèneres. S’ha calculat que 

trobaríem en cada mil·lilitre d’aigua 

marina al voltant d’un milió de 

bacteriòfags. Malgrat que encara no es 

coneix amb exactitud el paper que acompleix, es creu essencial per a l’equilibri ecològic.  

 

 

 

 

 

 

  Fig. 1 Virus bacteriòfags infectant una cèl·lula bacteriana 
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4.1. Composició 

La estructura dels virus bacteriòfags és increïblement simple. Estan constituïts per un àcid 

nucleic, que conté la informació genètica, i proteïnes, que conformen la estructura. 

 

4.1.1. Àcid nucleic 

L’àcid nucleic pot ser ADN o ARN, mai ambdós, i moltes vegades contenen bases 

nitrogenades3 estranyes o modificades, per tal d’evitar que les proteïnes endonucleases4 

de l’hoste distorsionin la informació del virus durant la infecció. La mida de l’àcid nucleic 

varia enormement segons els fags. Els més simples solament codifiquen de 3 a 5 

proteïnes, mentre que els més complexos en codifiquen més de 100. 

 

4.1.2. Proteïnes i estructura 

El nombre i classes de proteïnes varia segons el fag. Alguns solament tenen diferents 

copies d’una sola proteïna, mentre que d’altres en contenen moltes de diferents.  

La estructura dels bacteriòfags, tot i variar força la seva forma i mida segons el fag, té 

unes característiques comunes en tots. Pel que fa a la mida, sol oscil·lar entre 24 i 200 nm 

de llarg, i la estructura sol dividir-se en dues parts: una càpsida i una cua. 

La càpsida és una estructura a forma de cap, de forma i mida variada, constituïda per 

moltes còpies de una o diverses proteïnes. Aquesta estructura conté l’àcid nucleic a 

l’interior i la seva funció és fonamentalment de protegir-lo. 

 La cua és una estructura en forma de tub buit a través del qual passa l’àcid nucleic durant 

la infecció i que posseeixen molts bacteriòfags, encara que no tots. En els fags més 

complexos, la cua s’envolta d’una cortina contràctil i poden tenir una base amb fibres 

proteiques associades a l’extrem per tal de facilitar la seva unió a la paret de la cèl·lula 

                                                        
3 Base nitrogenada: compost orgànic cíclic que representen una part fonamental dels nucleòtids que 

formaran l’ADN i ARN. 
4 Endonucleasa: Enzim que escindeix internament un àcid nucleic. 
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bacteriana. No tots posseeixen bases ni fibres, però solen tenir, en defecte, una estructura 

molt més simple per a facilitar la unió. 

 

4.2. Tipus de bacteriòfags 

Existeixen diferents tipus de bacteriòfags, classificats fonamentalment per la manera en 

que efectuen el seu procés d’infecció. Les estructures dels diferents tipus no mostres 

importants diferències, solament es diferencien en la seva informació genètica. 

  

4.2.1.1. Bacteriòfag lític 

Els fags virulents o lítics són aquells que, un cop s’han introduït en els bacteris, solament 

poden multiplicar-se i matar a l’hoste per lisis. 

 

 

 

 

Fig. 2 Estructura bàsica d’un bacteriòfag 
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4.2.1.2. Bacteriòfag lisogènic o temperats 

Els fags lisogènics o temperats són aquells que poden seguir el cicle d’un fag lític o bé 

poden restar en simbiosi5 amb la cèl·lula bacteriana hoste. En aquest segon cas, la majoria 

dels gens del genoma del virus no es transcriuen6 i es troben en un estat reprimit. Aquest 

genoma reprimit encara té la capacitat de produir fags, per això, s’anomena profag. 

En molts casos, el material genètic s’integra completament en el del bacteri hoste i es 

replica junt amb la resta de cromosomes. Per tant, les cèl·lules filles, si aquest es replica, 

també posseiran el profag. Les cèl·lules que contenen un profag s’anomenen lisògenes. 

 

4.2.1.3. Bacteriòfag crònic 

Els fags crònics són aquells que immediatament després de la introducció del material 

genètic, el multipliquen i produeixen nous bacteriòfags, els quals són secretats al medi 

pel bacteri sense destruir-ne la membrana.  

 

4.3. Procés d’infecció 

La infecció d’un fag consisteix en la introducció del material genètic del fag a la cèl·lula 

bacteriana, la multiplicació d’aquest material i formació de nous virus i la sortida 

d’aquests virus, destruint la cèl·lula al provocar-li la lisi. 

La infecció d’un fag a una cèl·lula bacteriana es divideix en dos fases: la infecció i el 

cicle de multiplicació. 

 

 

 

                                                        
5 Simbiosi: Associació física prolongada entre dos o més organismes de diferents espècies. 
6 Transcripció: Procés pel qual la informació genètica codificada en una cadena d’ADN (en un gen 

estructural o operó) és copiada en una cadena d’ARN missatger segons les regles de complementarietat de 

les bases nitrogenades. 
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4.3.1. Infecció 

La infecció consisteix en la injecció del seu material genètic a dins del bacteri. Aquest 

procés sol dividir-se en quatre subfases: 

1. Adsorció: en aquest pas, les proteïnes de la cua del fag o les d’una estructura 

similar en cas de no posseir cua s’uneixen a receptors específics7 de la membrana 

de la cèl·lula. Aquests receptors serveixen per a altres funcions, però els fags han 

evolucionat de tal manera que poden unir-se a aquestes proteïnes. Aquesta unió, 

però, encara es reversible. Alguns bacteriòfags, que s’uneixen a proteïnes amb 

una gran longitud, tenen la capacitat de, al unir-se, provocar la despolimerització8 

de la proteïna per tal d’apropar-se a ella i prosseguir amb la infecció.  

2. Unió irreversible: seguidament, el virus estableix una unió irreversible amb un o 

més components de la base. Els que no posseeixen aquesta base, poden o no tenir 

altres estructures molt més simples, però bastant menys efectives. 

3. Contracció de la cortina: seguidament, la cortina contràctil es contrau, i la fibra 

buida de la cua travessa la envolta bacteriana. Aquells que no posseeixin cortina, 

de nou, poden tenir altres mecanismes, com enzims digestius que destrueixin part 

de la membrana. 

4. Injecció de l’àcid nucleic: per últim, l’àcid nucleic travessa la cua, introduint-se 

en el citosol del bacteri. El component del fag (la càpsida i la cua) queden a 

l’exterior de la cèl·lula bacteriana. Al contrari que en alguns virus de cèl·lules 

animals, no existeix cap cas conegut en que la resta de la estructura s’introdueixi 

en el bacteri, degut a la impossibilitat de la membrana bacteriana a fagocitar9 el 

virus. 

 

 

 

                                                        
7 Receptor específic: proteïnes que permeten la interacció amb determinades substàncies. Això 
desencadenarà una sèrie de reaccions en cadena que acabaran amb una resposta a l’estímul. 
8 Despolimerització: separació dels monòmers que constitueixen una macromolècula, reduint la seva mida 

i pes. 
9 Fagocitar: Acte que permet a determinades cèl·lules o a determinats organismes unicel·lulars de copsar, 

englobar i generalment destruir o digerir elements molt diversos.  
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4.3.2. Cicle de multiplicació 

El cicle de multiplicació d’un bacteriòfag consisteix en la multiplicació del material 

genètic introduït en el bacteri, la creació de nous virus i l’alliberament d’aquests nous 

virus al medi produint la lisi de la cèl·lula bacteriana hoste. Existeixen dos tipus de cicles: 

el cicle lític i el cicle lisogènic. 

 

4.3.2.1. Cicle lític 

En aquest cicle es produeix la multiplicació del genoma del fag, es formen nous virus i es 

destrueix la cèl·lula hoste quan aquests virus recent formats escapen de la cèl·lula. Aquest 

cicle és el que segueixen sempre els bacteriòfags lítics immediatament després de la 

infecció i el que poden seguir bacteriòfags lisogènics segons algunes condicions externes 

concretes.  

Es divideix en tres fases: 

1. Període d’eclipsi: en aquesta fase, l’àcid nucleic del bacteriòfag utilitza la 

maquinaria biosintètica del bacteri per a replicar el seu material genètic i 

construir nous virus. Els gens del virus s’expressen de manera ordenada 

dirigits pel fag, per tal d’ordenar la producció de proteïnes. Primerament, es 

repliquen els mRNA10 que codifiquen les proteïnes que serviran per a 

sintetitzar tot el material genètic del virus i les que aturaran la biosíntesis del 

material genètic i proteïnes de la cèl·lula hoste, de vegades, degradant l’ADN 

del bacteri. Seguidament, es replicarà el material genètic del fag i, 

posteriorment, es sintetitzaran els mRNA i les proteïnes estructurals que 

conformen el fag i les proteïnes que causen la lisi de l’hoste. 

2. Fase d’acumulació intracel·lular: en aquesta fase, s’uniran les proteïnes 

estructurals i les rèpliques del material genètic, formant nous virus complerts 

que s’acumulen a l’interior del bacteri. 

3. Lisi i fase d’alliberació: després d’un temps, la cèl·lula comença a patir lisi i 

els fags intracel·lulars són alliberats al medi. 

                                                        
10 RNA missatger: Molècula d’ARN que codifica i és traduïda en una cadena polipeptídica. 
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4.3.2.2. Cicle lisogènic 

En aquest cicle, el material genètic del bacteriòfag resta en simbiosi amb la cèl·lula hoste 

durant un període indefinit de temps. Aquest cicle solament tenen la capacitat de dur-lo a 

terme els bacteriòfags lisogènics. 

El bacteriòfag entrarà en cicle lisogènic si s’acompleixen algunes causes externes, 

normalment adverses pel bacteriòfag, i que condueixen a l’impediment del cicle lític o 

obliguen a la del cicle lisogènic. Aquests fets poden ser el tancament del material genètic 

en forma circular, impedint la replicació de gens i formació de nous virus; la síntesi 

d’enzims que produeixin la integració dels materials genètics de l’hoste i del paràsit; o bé 

la síntesis d’un enzim, anomenat repressor, que impedeix la replicació del genoma del 

fag. 

Fig. 3 Cicle de multiplicació lític 
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No obstant, en qualsevol moment en que les condicions siguin adverses per a la 

supervivència de la cèl·lula bacteriana lisogènica (dessecació, exposició a rajos UV o 

raciació ionitzant, agents mutàgens, etc.), el profag podrà entrar de nou a l’estat lític a 

través d’un procés anomenat inducció. En aquest procés, es produeix la síntesis de 

proteïnes proteases, les quals destrueixen els enzims repressors, lo que porta a la expressió 

del material genètic i de la entrada al cicle lític. 

Quan un bacteriòfag passa de cicle lisogènic a cicle lític és possible que s’endugui algun 

gen o un tram de gen que pertany a la cèl·lula hoste, motiu pel qual aquests tipus de 

bacteriòfags evolucionen molt més ràpidament que els lítics. 

A més, cal destacar que, quan una cèl·lula lisogènica és infectada per un altre bacteriòfag 

igual al que ja conté, aquest mai podrà entrar en cicle lític, ja que hi ha l’enzim repressor 

al medi intern. No obstant, pot ser infectat per un altre tipus de bacteriòfag el qual sí que 

podrà entrar en cicle lític, ja que el repressor, que és molt específic, no afectarà al seu 

genoma. 

Quan una cèl·lula conté un profag al seu genoma, de vegades, expressa alguns gens extra 

que conté el fag i que poden canviar les propietats de la cèl·lula hoste. Això, pot tenir una 

gran importància clínica, ja que s’ha demostrat que alguns bacteris lisogènics contenen 

gens pertanyents al profag que els fan virulent. Per exemple, Vibrio cholerae el bacteri 

causant del còlera, solament produeix aquesta malaltia si conté el profag d’un bacteriòfag 

en el seu genoma. 

Per aquest motiu dos últims motius, mai es pot utilitzar un fag temperat per a la 

fagoteràpia, ja que pot variar les propietats del bacteri fent-lo més virulent o més resistent 

i, en cas de que un bacteri sigui temperat, aquest serà immune contra aquest tipus de 

bacteriòfag. 
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5. HISTÒRIA DE LA FAGOTERÀPIA 

Tot i ser un tractament força desconegut, la teràpia fàgica començà a utilitzar-se força 

abans que els antibiòtics. La història de la fagoteràpia comença amb el descobriment dels 

virus bacteriòfags. 

 

5.1. Descobriment dels bacteriòfags 

El primer estudi que va destacar l’efecte antibacterià d’aquests virus, tot i no ser capaç de 

detectar-los, el reportà el bacteriòleg britànic Ernest Hanbury Hankin. Hankin estudià al 

llarg de la seva vida diverses malalties, com el còlera i la malària, especialment a la Índia. 

L’any 1896 detectà una destacable activitat antibacteriana contra Vibrio cholerae11 en les 

aigües dels rius Ganges i Yamuna. Suggerí que una substància sense identificar que 

detectà en l’aigua, la qual passava a través de fins filtres de porcellana (els quals retenen 

bacteris) i es destruïa al aplicar-hi una alta temperatura, era la causant d’aquest fenomen. 

De igual manera, dos anys desprès, el bacteriòleg rus Nikolay Fyodorovich Gamaleya 

                                                        
11 Vibrio cholerae: bacteri Gram negatiu que produeix el còlera en humans 

Fig. 4 Vies d’infecció d’un bacteriòfags temperat 
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detectà un fenomen similar mentre treballava amb Bacillus subtilis12. No obstant, cap 

d’aquest dos científics van investigar amb més profunditat aquest descobriment ni el van 

relacionar amb un possible virus. No va ser fins al cap de molt temps que es van recuperar 

aquestes investigacions gràcies a Frederick Twort. 

Frederick William Twort, un bacteriòleg especialitzat 

dins l’àmbit mèdic, va reprendre la investigació 20 anys 

després de l’estudi de Hankin al detectar un fenomen 

similar. Twort va precisar les conclusions de Hankin 

afegint a la hipòtesi que la substància causant podia 

tractar-se, entre altres, d’un virus. Desgraciadament, 

Twort va haver de deixar aquesta investigació per 

diferents motius, principalment, econòmics. 

No va ser fins dos anys després que els bacteriòfags van 

ser oficialment descoberts per Felix d’Herelle, un 

microbiòleg francès-canadenc. Durant la Primera Guerra 

Mundial, sorgí un brot de disenteria13 entre els soldats 

francesos situats a Maisons-Laffitte, ciutat propera a París, i d’Herelle va ser assignat com 

a director d’una investigació per a descobrir-ne l’origen. En els seus estudis, va filtrar 

mostres fecals dels pacients amb filtres que retenen bacteris per tal d’aïllar i incubar la 

soca de Shigella14. De les mostres obtingudes una part va ser inoculada en animals (com 

a part dels seus estudis per a aconseguir una cura) i una part va ser sembrada en agar per 

a observar el seu creixement. No obstant, en un dels cultius, d’Herelle observà unes petites 

àrees clares les quals va anomenar taches vierges (taques verges) i, més endavant, calbes. 

Aquest descobriment el presentà d’Herelle el setembre del 1917 a l’Acadèmia de les 

Ciències i fou publicat a l’acta de la junta. Al contrari que el seus predecessors Hankin i 

Twort, d’Herelle no tenia cap dubte de que aquestes calbes eren causades per virus que 

tenien la capacitat de parasitar bacteris, i els va anomenar bacteriòfags o, abreviat, fags. 

                                                        
12 Bacillus subtilis: bacteri Gram positiu no patògena en humans. Aquest s’utilitza molt habitualment en 

investigacions ja que és genèticament molt manipulable. 

 
13 Disenteria: Quadre anatomicoclínic que reflecteix inflamacions importants del còlon ocasionades per 

agents diversos, entre els quals destaquen els bacils i les amebes.  

 
14 Shigella: bacteri Gram negatiu causant principal de la disenteria. 

Fig. 5 Fèlix d'Herelle, descobridor 

oficial dels bacteriòfags 
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Cal precisar, que aquests virus bacteriòfags que produïren les calbes en les mostres 

d’Herelle hi trobaven per casualitat en el cos del pacient. 

Encara avui existeixen debats sobre si l’autèntic descobridor dels bacteriòfags és realment 

d’Herelle o s’hauria de considerar que Twort descobrí aquestes entitats. No obstant, el 

descobridor oficial és considerat d’Herelle per les posteriors investigacions que dugué a 

terme. 

 

5.2. Primers estudis de la fagoteràpia 

Va transcórrer molt poc temps des del descobriment dels bacteriòfags i el seu primer ús 

dins l’àmbit mèdic, és a dir, de l’inici de la teràpia fàgica. 

El que probablement fou el primer estudi que utilitzà els fags de manera terapèutica el va 

dirigir el mateix descobridor d’aquests, Fèlix d’Herelle, l’any 1919 i tenia l’objectiu de 

curar la disenteria en un nen de 12 anys en l’hospital infantil de París. Abans, es van dur 

a terme unes breus investigacions al mateix hospital sota la supervisió del director del 

centre Victor-Henri Huntiel. En aquestes investigacions prèvies, d’Herelle, Huntiel i 

altres interns es van administrar personalment els fags tot i no patir la malaltia per a 

demostrar la total seguretat del tractament.  

Els símptomes del pacient van desaparèixer al cap d’una sola administració de la 

preparació de fags d’Herelle, i el noi es va recuperar completament en uns pocs dies. La 

eficiència del tractament es va confirmar poc després quan tres pacients més amb 

disenteria es van recuperar 24 hores després de rebre una sola dosis dels fags. 

Malgrat realitzar aquests estudis l’any 1919, no van poder ser publicats fins uns anys 

després i, per tant, la primera aplicació de fags per a tractar malalties infeccioses en 

humans reportada es va donar el 1921 per part de Richard Bruynoghe i Joseph Maisin, 

els quals van utilitzar bacteriòfags per a tractar malalties en la pell produïdes pel bacteri 

Staphylococcus15. En aquest, els fags es van injectar dins i al voltant de lesions obertes 

                                                        
15 Staphylococcus: gènere de bacteris que comprèn microorganismes presents en la mucosa i la pell de 

mamífers i aus, incloent humans. Algunes soques són virulentes i les toxines que produeixen poden causes 

diarrees, vòmits, danys a la pell i endocarditis bacteriana. 
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quirúrgicament i Bruynoghe i Maisin van documentar una regressió de les infeccions 

entre 24 i 48 hores després. 

Després de veure la gran eficàcia dels fags, el laboratori comercial d’Herelle va produir 

al menys cinc preparacions de fags contra diferents malalties infeccioses. Aquestes 

s’anomenaren Bacté-coli-phage (contra infeccions de l’aparell excretor), Bacté-rhino-

phage (contra infeccions de l’aparell respiratori), Bacté-intesti-phage (contra disenteria), 

Bacté-pyo-phage  i Bacté-staphy-phage (ambdues contra infeccions en la pell). Aquests 

productes van ser distribuïts per la que amb el temps esdevindria la gran companyia 

francesa l’Oréal. 

Els fags terapèutics també van ser produïts als Estats Units per la companyia Eli Lilly des 

dels anys 40. Aquesta produïa set tipus diferents de productes per a humans per a tractar 

Staphylococci, Streptococci16 i Escherichia coli, entre altres i servien per a tractar 

diferents malalties infeccioses. 

No obstant, de vegades, la seva eficàcia era discutible per diversos factors que no es tenien 

en compte com l’aparició de resistències i, amb l’avenç dels antibiòtics, la producció i 

estudi de fags terapèutics es va suspendre en la major part del món occidental. 

 

5.3. Investigacions al món oriental 

Tanmateix, es van seguir utilitzant en conjunt o en el lloc dels antibiòtics en la Europa 

oriental i en la Unió Soviètica. Diverses institucions d’aquests països van estar molt 

involucrades en investigacions i producció de la fagoteràpia, especialment a l’Institut 

Eliava de Bacteriòfags, Microbiologia i Virologia (EIBMV) de l’Acadèmia de les 

ciències de Geòrgia i a l’Institut Hirszfeld d’Immunologia i Teràpia Experimental 

(HIIET) de l’Acadèmia de les Ciències de Polònia. 

L’EIBMV va ser fundat l’any 1923 per Giorgi Eliava, famós bacteriòleg georgià, qui hi 

treballà durant molts anys amb la col·laboració d’Herelle en diferents projectes. No 

obstant, l’any 1937, Eliava va ser declarat enemic públic i va ser capturat i executat per 

Stalin, i d’Herelle va abandonar aquest institut. Malgrat aquest tràgic succés, amb els anys 

                                                        
16  Streptococci: gènere de bacteris Gram positiu, alguns dels quals produeixen malalties com pneumònies, 

endocarditis i caries. 
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va esdevenir un dels centres més importants en recerca de la fagoteràpia i on es crearen i 

produïren la majoria de les preparacions de fags terapèutics. En els millors anys, un total 

de 1200 investigadores i personal de suport produïen diàriament tones de preparacions de 

fags contra una dotzena de bacteris patògens, com Staphylococci, Pseudomonas17 o 

Proteus18. Gran part dels estudis sobre fags o fagoteràpia que es van dur a terme a la Unió 

Soviètica van ser produïts en aquest institut. 

El HIIET, fundat l’any 1952, va esdevindré un dels centres més importants en recerques 

sobre la fagoteràpia des de l’any 1957. Es produïren diferents preparacions de fags per al 

tractament de moltes malalties com septicèmia, furunculosis o infeccions urinàries. En la 

majoria dels casos, aquests fags s’utilitzaven com a alternativa a bactèries resistents a 

molts tractaments amb antibiòtics. 

Entre els anys 40 i 80, es van dur a terme un gran nombre d’investigacions sobre la 

fagoteràpia que pretenien calcular la seva eficiència, trobar noves utilitats d’aquest 

tractament, millorar el tractament o, simplement, trobar nous fags per a combatre altres 

malalties. 

 

5.4. Reintroducció de la fagoteràpia al món occidental 

Des del descobriment dels antibiòtics fins a finals del segle XX, per a tractar malalties 

bacterianes, gairebé tots els estudis relacionats amb la fagoteràpia es van donar a la URSS 

o bé a l’est d’Europa, mentre que a occident es van dedicar exclusivament a la creació de 

nous antibiòtics. Des d’un principi, es coneixien les resistències que podien presentar els 

bacteris a antibiòtics, però, amb la velocitat que es descobrien o creaven nous antibiòtics, 

no va resultar un autèntic problema al començament. No obstant, al voltant dels anys 80, 

es tenia constància de l’existència de bacteris resistents fins a cinc antibiòtics diferents, i 

de vegades resultava impossible tractar al pacient. Per aquest motiu, la medicina 

necessitava amb urgència un tractament alternatiu a occident. 

                                                        
17 Pseudomonas: gènere de bacteris bacillus Gram negatius, alguns dels quals produeixen el 50% de les 

pulmonies en humans, especialment en individus immunodeprimits. 
18 Proteus: gènere de bacteris Gram negatius que causen diverses malalties en humans, com infeccions de 

l’aparell excretor, meningitis, otitis o pneumònies. 
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Un dels estudis més importants que va tornar a introduir la fagoteràpia al món occidental, 

el va dur a terme William Smith a l’Institut de recerca veterinària de Houghton, 

Cambridgeshire, Anglaterra. En aquest, va reportar l’èxit que va tenir al tractar infeccions 

d’Escherichia coli en ratolins utilitzant fags. Durant l’estudi, van veure que una sola dosis 

de fags reduïen en molts ordres de magnitud el nombre de bacteris en el conducte 

alimentari de tots els animals infectats la soca de Escherichia coli, parant la pèrdua de 

líquids i la diarrea. Tots els animals tractats van sobreviure a la infecció. 

Aquest exitós estudi va retornar l’interès per la fagoteràpia a occident i va empènyer a 

altres científics a investigar l’efecte dels fags en bacteris multiresistents causants 

d’infeccions en humans. No solament es van dedicar a fer estudis propis, sinó també a 

revisar i traduir investigacions més avançades i fetes amb anterioritat a Rússia, Geòrgia i 

Polònia. No obstant, fins i tot avui en dia, moltes investigacions sobre la fagoteràpia 

encara es troben exclusivament en idiomes de l’est, sobretot rus. 

 

6. ANTIBIÒTICS 

Avui en dia, encara, el tractament amb antibiòtics és el tractament més utilitzat per a 

tractar malalties infeccioses produïdes per bacteris. Els antibiòtics són substancies 

químiques produïdes naturalment per éssers vius o bé sintèticament, les quals 

interfereixen en el creixement i la supervivència dels microorganismes mitjançant una 

interacció específica (toxicitat selectiva) amb algun dels seus components. S’utilitzen 

principalment en medicina, veterinària i, fins i tot, horticultura. De vegades, el propi 

organisme és capaç de produir una substància antibiòtica que elimini els 

microorganismes, tot i que els casos són pocs i es troben majoritàriament en plantes i 

fongs. 

L’objectiu del tractament amb antibiòtics consisteix a aconseguir la eliminació de tots els 

microorganismes patògens, subministrant al pacient una dosi superior a la concentració 

mínima inhibitòria, és a dir, una concentració que impedeixi l’augment del nombre 

d’organismes invasors durant el temps suficient. 
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6.1. Mecanisme d’acció 

El mecanisme d’acció de l’antibiòtic varia segons la estructura i metabolisme de 

l’organisme objectiu, així com de l’organisme hoste dels bacteris. Per aquest motiu, els 

efectes sempre seran força reduïts contra cèl·lules animals d’organismes pluricel·lulars. 

Un dels principals mètodes d’acció consisteixen en evitar la fabricació dels components 

de les membranes cel·lulars o extracel·lulars, de tal manera que canviï la composició 

interna del medi de la cèl·lula i, per pressió osmòtica, es destrueixi. D’altres, destrueixen 

o impedeixen la correcta transcripció del material genètic de l’organisme, i alguns 

destrueixen els ribosomes de tal manera que no pugui sintetitzar cap tipus de proteïna. 

 

6.2. Tipus d’antibiòtics 

No obstant, trobem una altra classificació dels antibiòtics segons l’efecte menys específic 

que tenen sobre els objectius, dividint-los en bactericides i bacteriostàtics. 

 

6.2.1. Bactericides 

Aquells antibiòtics, la presència dels quals, causa la mort ràpida dels bacteris sobre els 

quals afecta. Si produeix la mort mitjançant la destrucció de la seva membrana, és a dir, 

provocant-ne la lisi, s’anomenarà bacteriolític. Els antibiòtics bacteriolítics presenten un 

lleuger desavantatge, ja que s’aboca el contingut del citoplasma del bacteri al medi, 

augmentant la presència de toxines. 

 

6.2.2. Bacteriostàtic 

Aquells antibiòtics que no eliminen els bacteris, sinó que n’eviten el creixement i la 

reproducció. Els bacteris en presència d’aquest tipus d’antibiòtic no moren de manera 

immediata, sinó lentament al veure’s afectat el seu metabolisme o per l’acció del sistema 

immunològic. En cas d’eliminar la presència de l’antibiòtic del medi on es troben els 

bacteris, aquests poden recuperar-se i tornar a créixer.  
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6.3. Problemes actuals 

Malgrat la eficàcia que ha tingut al llarg dels anys i segueixen tenint, els antibiòtics 

presenten certs problemes que, de vegades, fan impossible el tractament amb ells. Entre 

aquests, s’inclouen la gran quantitat d’efectes secundaris que porten (febre, nàusees), 

destrucció de la microbiota intestinal i la limitació a alguns pacients (al·lèrgies, embaràs, 

segons l’edat i pes). No obstant, el desavantatge principal que s’intensifica a mesura que 

passen els anys són les resistències que desenvolupen els bacteris a alguns antibiòtics. 

 

6.3.1. Resistències 

Les resistències són causades per mutacions dels bacteris que els aporten una millora 

important, fent-los resistents a cert antibiòtic. Aquestes poden aparèixer per diferents 

causes. Aquestes causes poden ser la transferència gènica a través de plasmidis19 

(conjugació), el prendre gens del DNA d’una cèl·lula lisiada o a través de virus o per 

mutacions puntuals. En general, apareixen a l’atzar, però l’automedicació i l’ús abusiu 

d’antibiòtics  n’afavoreix l’aparició. 

Aquestes resistències poden aparèixer per quatre mecanismes diferents: 

1. Inactivació o modificació del fàrmac: es crea una via metabòlica20 que varia la 

estructura de l’antibiòtic, fent-lo inefectiu. 

2. Alteració del lloc diana: s’altera el punt sobre el qual el fàrmac té efecte. 

3. Alteració de la via metabòlica que inhibeix el medicament: s’altera la via 

metabòlica sobre la qual l’antibiòtic actua, de tal manera que ja no es veu 

interrompuda pel fàrmac. 

4. Mecanismes que dilueixen o redueixen l’acumulació d’antibiòtic, com l’expulsió 

de l’antibiòtic per bombes de flux o la seva degradació. 

En cas de que al tractar un pacient amb un antibiòtic concret, alguns dels bacteris de 

l’hoste siguin resistents a aquest antibiòtic, aquests sobreviuran i no permetran que es 

                                                        
19 Plasmidi: Segment circular d’ADN extracromosòmic que es troba eventualment en bacteris.  
20 Via metabòlica: Sèrie de reaccions enzimàtiques intracel·lulars consecutives que transformen una 

molècula en una altra.  
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recuperi a menys que s’utilitzi un altre tractament, i, a més, en cas de que contagi a una 

altra persona, aquesta tampoc podrà ser tractada amb aquest antibiòtic. 

Les resistències solen aparèixer en poc temps després del mateix descobriment de 

l’antibiòtic, de vegades, fins i tot, al mateix any, així que se’n té constància des del 

principi, però al ésser la època d’expansió d’aquests i el descobriment de nous antibiòtics 

era continu, no se les va tenir en compte com un autèntic problema. No obstant, avui en 

dia, l’aparició de bacteris multi-resistents a una gran quantitat d’antibiòtics pot fer 

impossible el tractament per antibiòtics. 

  

7. AVANTATGES DE LA TERÀPIA FÀGICA 

La fagoteràpia representa alguns avantatges importants davant els antibiòtics, 

especialment en alguns dels problemes principals que aquests presenten. Per aquest motiu 

la fagoteràpia ha sigut la opció més ben valorada per a tractament alternatiu. 

Primerament, són innocus per a organismes superiors, és a dir, pluricel·lulars. Això es 

deu principalment a dos motius. Primerament, els receptors de membrana pels quals 

entren els fags són específics de la espècie de bacteri, motiu pel qual no poden accedir a 

l’interior d’una altra cèl·lula. A més el mecanisme de replicació dels bacteris és molt 

diferent a l’utilitzat per cèl·lules eucariotes, així que els enzims del material genètic del 

bacteriòfag no són capaços d’utilitzar-lo i, per tant, mai seran capaços de reproduir-se a 

partir d’una cèl·lula eucariota. Pel contrari, alguns antibiòtics produeixen diversos efectes 

secundaris al pacient que segueix el tractament o a la seva microbiota intestinal. 

Fig. 6 Taula comparativa de les dates de descobriment d’antibiòtics i aparicions de resistències. 
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En segon lloc, la seva gran resistència i facilitat de mutació els permet adaptar-se a molts 

ambients diferents, cosa que els permet sobreviure a l’interior de l’hoste i a gairebé 

qualsevol canvi que s’hi produeixi. 

A més, són extremadament abundants a la biosfera i n’existeixen una enorme quantitat 

d’espècies diferents. Per aquest motiu, resulta relativament fàcil aïllar nous bacteriòfags, 

mentre que la creació de nous antibiòtics pot tardar anys. 

Un altre avantatge és que, com que aquests virus es reprodueixen a l’hora d’eliminar els 

bacteris, la quantitat de virus augmenta constantment, especialment a aquelles zones que 

estan més afectades pels bacteris, fins i tot malgrat que alguns són eliminats pel sistema 

immunitari i no és necessari un consum gaire elevat d’aquest.  

 

Malauradament, aquest tractament comporta també alguns desavantatges davant els 

antibiòtics. 

El primer és que aquests bacteriòfags perduren en l’ambient. Són eliminats del cos al 

cap d’un temps per part del sistema immunològic, en cas de que es tractin infeccions 

internes, però en cas de tractar superfícies, aquests restaran en el cos indefinidament. No 

obstant, això no representa un autèntic perill pel cos, ja que no són capaços de parasitar-

lo. 

En segon lloc, trobem que en els casos de bacteris que produeixen toxines, les quals són 

perjudicials per a l’organisme, quan els virus provoquen la lisi dels bacteris, aquest 

aboquen el seu contingut al medi i, per tant, aboquen una quantitat important de toxina i 

els nivells de toxina poden augmentar notablement. 

També és possible que els bacteris desenvolupin resistències davant un bacteriòfag, tot i 

que la possibilitat és 10 vegades inferior al desenvolupament de resistències davant 

antibiòtics. 

Per últim, aquest tractament esdevé molt més eficient al tractar infeccions puntuals, 

especialment sobre la pell, que per tractar infeccions generals a la sang. Això es deu a que 

el sistema immunològic també elimina els fags de la sang. Per reduir aquest fet, s’intenta 

evitar la injecció via intravenosa dels bacteriòfags en el tractament. 
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Un dels factors més importants que influeixen en la fagoteràpia és la gran especificitat 

d’aquests virus, que fa que afectin solament a un tipus concret de bacteri. Alguns virus, 

són capaços de parasitar a diferents tipus de bacteris, especialment quan aquests tenen la 

capacitat d’intercanviar-se material genètic per mitjà de plasmidis, però els casos són 

limitats i sempre es tracta de bacteris molt similars. 

Aquesta especificitat és, alhora, un avantatge i un desavantatge per a la teràpia fàgica. 

Representa un avantatge perquè això comporta que solament afecti en concret a un tipus 

de bacteri, i no perjudiqui la microbiota intestinal o altres microorganismes que restin en 

simbiosi amb l’organisme del pacient. 

D’altra banda, però, això fa que sigui necessari conèixer amb exactitud quin bacteri 

produeix la malaltia i si el fag resulta efectiu contra aquest. 

Per tal de resoldre el problema que representa l’aparició de resistències en fags i alleugerir 

el problema que planteja la especificitat, s’ha iniciat la pràctica de la elaboració dels 

anomenats “cocktails”. 

Els cocktails són barreges de diferents tipus de bacteriòfags que afecten a un mateix 

bacteri, però que infecten el seu material genètic per diferents receptors, de tal manera 

que, en cas de que es desenvolupi una resistència contra un fag, un altre serà capaç 

d’eliminar-lo. Aquests cocktails contenen entre 5 i 6 tipus de bacteriòfags. Ja que el rang 

d’aparició de resistències es d’uns 106, la possibilitat de que un bacteri desenvolupi 

resistències contra tots els bacteriòfags esdevé d’un rang de 1030 i, tenint en compte que 

el nombre de bacteris en la sang d’un pacient és d’uns 108 bacteris per mil·lilitre, aquesta 

possibilitat esdevé gairebé inconcebible.  

 

8. COMPARACIÓ DE LA EFECTIVITAT 

He comprovat experimentalment si l’ús de virus bacteriòfags elimina els bacteris presents 

en un medi amb la mateixa eficiència amb que ho fan els antibiòtics, per tal de, amb les 

idees teòriques que hem recollit anteriorment, concloure si podria substituir o ser utilitzat 

com a tractament alternatiu als antibiòtics.  
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El material de laboratori utilitzat el proporciona la Universitat Autònoma de Barcelona, 

així com el laboratori en que treballarem. Destaco especialment que comptem amb un 

cultiu de bacteris Salmonella LT2, una soca no virulenta; tres cultius de diferents virus 

bacteriòfags (P22 lit., P22 WT i sdels quals en desconeixem l’efecte sobre el bacteri, 

i dos antibiòtics contra la Salmonella: Ampicil·lina (bacteriolític) i Espectinomicina 

(bacteriostàtic). 

Aquesta experimentació es separarà en dues pràctiques relacionades entre elles. La 

primera d’elles tindrà com a objectiu determinar l’efecte dels bacteriòfags sobre el bacteri 

i, posteriorment, en la segona pràctica, utilitzarem els virus que haguem determinat que 

són lítics per a comparar la seva eficiència antibacteriana davant els antibiòtics. 

Partiré d’una única hipòtesis inicial, ja que ambdues pràctiques estan destinades al mateix 

objectiu. Així doncs, parteixo de la hipòtesi de que l’efecte que produiran els bacteriòfags 

serà superior al dels antibiòtics bacteriolítics i àmpliament superior respecte el 

bacteriostàtic, que no elimina els bacteris de manera directa.  

 

8.1. Comprovació de l’efecte dels fags: Test de la gota 

En la primera pràctica, he identificat l’efecte dels virus bacteriòfags dels quals disposo 

sobre el bacteri Salmonella, per tal de decidir quin o quins bacteriòfags he d’utilitzar per 

la segona pràctica. Això ho faré a través d’una senzilla experimentació coneguda com a 

Test de la gota. Aquesta consisteix en dipositar una gota de la dilució de bacteriòfags 

sobre una placa sembrada de bacteris i observar l’efecte que ha produït al cap d’un cert 

temps. En cas de que aquest virus sigui capaç d’infectar al bacteri en qüestió, al cap del 

temps s’hauran eliminat els bacteris de la zona on s’han dipositat, així que veurem una 

calba, és a dir, una zona molt més clara. En el cas contrari, si no pot infectar el bacteri, 

no veurem cap canvi aparent. 
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TEST DE LA GOTA 

1. OBJECTIUS 

-Determinar l’efecte dels bacteriòfags P22 lit., P22 WT i s sobre el bacteri 

Salmonella. 

 

2. MATERIAL 

-Placa de Petri   -LB tou 0,7%   -Mircopipeta 

-Pipeta Pasteur   -Nanses de Kolle  -Salmonella LT2       

-P22 lit.    -P22 WT   --s105 

 

3. PROCEDIMENT 

1.  Dividim la placa en tres seccions i les marquem amb el virus que hi dipositarem. 

2. Posteriorment, hem de sembrar de manera uniforme el bacteri en una placa de 

Petri en un medi de LB tou21 0,7%. El procediment és el següent: 

i. Prenem 100L de la dilució del bacteri amb la micropipeta. 

ii. Els afegim a 2,5mL de LB tou líquid. 

iii. Aboquem la dissolució a la placa de Petri i la distribuïm 

homogèniament amb una nansa de Kolle. 

iv. Deixem assecar durant uns 15 minuts. 

3. Fem dilucions 1/10 dels bacteriòfags. 

4. Dipositem 10L de la dilució de cada fag en la seva secció corresponent. 

5. Deixem assecar i ho posem a incubar a 37ºC durant 16-18h. 

 

4. OBSERVACIONS I RESULTATS 

 -Al dia següent observem els resultats: 

La secció corresponent al bacteriòfag -s105 no mostra cap canvi. Podem afirmar, 

doncs, que aquest virus no té la capacitat d’infectar el bacteri Salmonella. 

                                                        
21 LB: medi nutricionalment ric per al cultiu de bactèries. 
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En la secció del fag P22 WT podem observar una calba en la zona en que vam 

dipositar la dilució. Així doncs, podem assegurar que aquest bacteriòfag infecta al 

bacteri Salmonella. No obstant, aquesta calba no és completament transparent, sinó 

que és translúcida. Aquest tipus de calba, anomenada calba tèrbola, significa que, 

malgrat que aquest fag pot infectar al bacteri, és un bacteriòfag temperat i, per tant, 

en molts casos segueix un cicle lisogènic i no destrueix els bacteris. 

Per últim, en la zona en que vam dipositar la dilució del fag P22 lit., observem una 

calba completament transparent, coneguda com a calba clara, que indica que, no 

solament el fag pot infectar al bacteri, sinó que aquest és un bacteriòfag lític i, en 

conseqüència, destruirà tots aquells bacteris que infecti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONS 

-Podem concloure que hem determinat l’efecte que tenen aquests bacteriòfags sobre 

el bacteri Salmonella LT2. El fag P22 lit. l’infecta i és lític, el P22 WT l’infecta però 

és temperat i el bacteriòfag -s105 no té la capacitat d’infectar-lo. 

Fig. 7 Resultats del test de la gota 
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A partir  d’aquests resultats, he de decidir quin dels bacteriòfags utilitzarem per la 

pròxima part. El fag  queda automàticament descartat al no tenir cap efecte sobre el 

bacteri. D’entre els dos restants, escollirem el fag P22 lit. per un únic motiu i es que, 

en l’aplicació mèdica dels bacteriòfags, la teràpia fàgica, solament es poden utilitzar 

bacteriòfags lítics. 

 

8.2. Comparació experimental 

Amb aquesta informació, podem procedir a la següent pràctica. En aquesta 

experimentació compararem la eficàcia dels antibiòtics i dels bacteriòfags per a la 

eliminació d’un cultiu de bacteris, és a dir, del seu efecte antibacterià. 

 

8.2.1. Bases teòriques 

Ja que per a fer-ho prepararem un cultiu del bacteri Salmonella i n’observarem la 

evolució, necessitem saber la evolució normal d’un cultiu. El creixement d’un cultiu de 

bacteris es divideix en quatre fases: 

i. Fase de lag o d’adaptació: en aquesta fase els bacteris adapten el seu 

metabolisme al medi, així que el creixement de la colònia és més lent. En 

medicina, correspondria a la període d’incubació de la malaltia. 

ii. Fase exponencial o logarítmica: en aquesta fase el creixement és màxim i el 

consum dels nutrients màxim. En el cas de malalties infeccioses, els malalts 

comencen a sentir els símptomes de la malaltia, que s’agreugen amb el temps. 

iii. Fase estacionaria: en aquesta fase, o bé perquè s’haurà esgotat algun nutrient del 

medi o bé perquè els productes alliberats en la fase exponencial han variat el medi, 

els bacteris assoleixen un altre metabolisme en el qual s’alliberen una gran 

quantitat de metabòlits secundaris. En medicina, en aquesta fase, s’arriba al punt 

més avançat de la malaltia, i és en aquesta en la que es produeix una major 

quantitat de toxines. 

iv. Fase de mort: en aquesta última fase, es produeix una reducció de de la quantitat 

de bacteris, produïda per l’exhauriment de nutrients del medi. Ja que en el cos 
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humà el reg sanguini proveeix de nutrients totes les cèl·lules, en malalties 

infeccioses no s’assoleix aquesta última fase per falta de nutrients. 

 

En el moment en que s’hagi assolit la fase de creixement exponencial, dividirem el medi 

de cultiu en quatre i afegirem a cada fracció un dels dos antibiòtics i el bacteriòfag, 

deixant-n’hi un de control. A partir d’aquest moment, comprovarem cada cert temps la 

quantitat de bacteris presents en el medi per tal de veure l’evolució del cultiu en presència 

d’aquests agents. 

Calcularem la presència de bacteris per dos mètodes: calculant-ne l’absorbància amb un 

espectrofotòmetre i fent el recompte calculant les colònies formades al sembrar en placa. 

En el primer mètode, l’espectrofotòmetre calcula la intensitat de la llum després d’haver 

travessat la mostra. Així doncs, si hi ha una gran quantitat de bacteris en la mostra, aquests 

reflectiran la llum i es reduirà la intensitat que arriba. 

En el segon mètode, prendrem una mostra del medi de cultiu i, després de sembrar en 

placa i esperar a que creixin les colònies, les comptarem i calcularem la quantitat de 

bacteris presents en el medi amb la següent fórmula: 

𝑐𝑓𝑢22/𝑚𝐿 =
nº colònies

dilució sembrada · volum sembrat
 

 

 

8.2.2. Experimentació 

 

1. OBJECTIUS 

-Comprovar experimentalment la efectivitat de l’efecte antibacterià entre antibiòtics 

i bacteriòfags. 

 

 

                                                        
22 cfu: unitats formadores de colònies 
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2. HIPÒTESI 

-La presència de bacteriòfags en el medi de cultiu produirà una major reducció de la 

quantitat de bacteris que la produïda pels antibiòtics. 

3. MATERIAL 

-Cultiu de Salmonella  -Fag P22 lit.   -Espectinomicina 

-Ampicil·lina   -Espectrofotòmetre  -Micropipetes 

-Plaques de Petri   -Tubs d’assaig    

-Cubetes d’espectrofotometria 

 

4. PROCEDIMENT 

1. El dia anterior, preparar un cultiu d’un volum de 10 mL de Salmonella en LB i 

deixar-lo tota la nit a 37ºC i en agitació. 

2. Realitzar una ressembra del cultiu anterior de 2mL en 100mL de LB. 

3. Calcular l’absorbància i sembrar en placa seguint el següent procediment. 

1.Prendre 2mL del cultiu i afegir-ho en una cubeta 

d’espectrofotometria. 

2.Introduir la cubeta a l’espectrofotòmetre i anotar la absorbància. 

3.Per la sembra, prendre 1mL de la dilució en un tub d’assaig. 

4.Prendre 10L d’aquesta dilució i afegir-ho en 990L de LB. 

Aconseguim, així, diluir-la a 10-2. 

5.Prendre 100L d’aquesta última dilució i afegir-ho en L de LB, 

aconseguint una dilució de 10-4. 

6.Prendre 100L de la última dilució i afegir-ho en 900L de LB, 

aconseguint una dilució de 10-6. 

7.Sembrar en placa les dilucions de 10-2, 10-4 i 10-6. 

4. Repetir el procés anterior cada 30 minuts fins que s’arribi a una absorbància 

d’aproximadament 500. 

5. Un cop arribat als 500, dividir-lo en 4 ampolles de 20mL cadascuna i afegir els 

tractaments corresponents: 

1.Control negatiu 

2.Antibiòtic ampicil·lina (concentració de 200g/mL) 

3.Antibiòtic espectinomicina (concentració de 200g/mL) 

4.Bacteriòfag P22 lític (a una MOI de 1) 
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6. En el cas dels bacteriòfags, deixar el cultiu 10 minuts a 37ºC sense agitació, per 

facilitar l’adsorció dels bacteriòfags. 

7. A partir d’aquest punt, repetir el pas 5 cada hora durant 2-3 hores. 

 

5. RESULTATS 

-Al minut 60 ha arribat a una absorbància de 0,52 i 5,46·108 bacteris, per això, és en 

aquest moment en que hem separat la mostra en quatre i hem afegit a cada mostra el 

tractament corresponent. 

Hem repetit el procés un cop afegits els tractaments dues vegades, ja que en el minut 

180 la concentració de bacteris ja era molt baixa en alguns dels tractaments. 

Cal destacar, que dels dos mètodes utilitzats el més precís és l’absorbància, ja que per 

a aconseguir un càlcul molt precís del nombre de bacteris que trobem al medi de 

cultiu, s’hauria de calcular moltes vegades i, donat que aquest procés requereix molta 

rapidesa, només ens serà possible fer-ho una vegada.  

De fet, veient els resultats, podem apreciar diferències entre la evolució dels cultiu de 

bacteris segons l’absorbància i segons les colònies. Per aquest motiu, i ja que no hem 

de treballar amb nombres concrets, sinó que podem fer-ho amb mesures relatives, 

com es el cas de l’absorbància, treballarem, fonamentalment, a partir d’aquesta. 

 

 

  t = 0 t = 30 t = 60 t = 120 t = 180 

 

 

Absorbància 

Control  

 

0,179 

 

 

0,31 

 

 

0,52 

0,646 0,925 

Fagolític P22 0,333 0,192 

Espectinomicina 

(bacteriostàtic) 

0,553 0,615 

Ampicil·lina 

(bacteriolític) 

0,127 0,097 
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Colònies 

 

Control  

 

1,47·108 

 

 

 

2,47·108 

 

 

5,46·108 

8.9·108 1,14·109 

Fagolític P22 4,0·106 2,5·105 

Espectinomicina 

(bacteriostàtic) 

2,0·108 1.26·108 

Ampicil·lina 

(bacteriolític) 

7,3·106 6,5·106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Resultat sembra del tractament amb 

bacteriòfags al minut 180. Dilució 10-5. 
Fig. 10 Resultat sembra del tractament amb 

ampicil·lina al minut 180. Dilució 10-5. 

Fig. 11 Resultat sembra del control al minut 180. 

Dilució 10-6. 

 

Fig. 11 Resultat sembra del tractament amb 

espectinomicina al minut 180. Dilució 10-4. 

 



34 
 

 

 

 

0,179

0,31

0,52

0,646

0,925

0,333

0,192

0,553

0,615

0,127
0,097

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 30 60 120 180

A
b

s
o

r
b

à
n

c
ia

Temps (min)

Control

Fagolític

Espectinomicina

Ampicil·lina

Fig. 12 Gràfic de l’evolució de l’absorbància dels diferents tractaments 

1,47·108
2,47·108

5,46·108 8.9·108 1,14·109

4,0·106

2,5·105

2,0·108 1.26·108

7,3·106

6,5·106

1,00E+00

1,00E+01

1,00E+02

1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

1,00E+06

1,00E+07

1,00E+08

1,00E+09

1,00E+10

0 30 60 120 180

U
n

it
a

ts
 f

o
r

m
a

d
o

r
e

s
 d

e
 c

o
lò

n
ie

s

Temps (min.)

Control

Fagolític

Bacteriostàtic

Bacteriolític

Fig. 13 Gràfic escala logarítmica de l’evolució de les unitats formadores de colònies al llarg del temps dels 

diferents tractaments. 



35 
 

6. CONCLUSIONS 

-Podem veure en els resultats que tots tres tractaments tenen un efecte negatiu contra 

el cultiu, reduint molt el seu creixement. 

En concret, podem veure que l’efecte que produeix el bacteriòfag lític és àmpliament 

més efectiu que l’antibiòtic bacteriostàtic, el qual no destrueix els bacteris, sinó que 

n’impedeix la reproducció. En les gràfiques del l’antibiòtic bacteriostàtic, veiem que, 

mentre que a l’absorbància creix lleugerament, les unitats formadores decreixen. Això 

és degut a que amb el temps durant el que han estat exposades a l’antibiòtic les 

cèl·lules bacterianes del cultiu, moltes han mort al veure’s afectat el seu metabolisme, 

però al no destruir-se per lisi, segueixen afectant a la absorbància, però no formen 

colònies. Alhora, ja que no totes es veuen afectades immediatament, alguns bacteris 

encara es reprodueixen abans de veure’s afectades, tot i que en un rang inferior a les 

que moren. Per aquests dos fets, la absorbància creix lleugerament, al no veure’s 

afectada per la mort d’algunes, però sí per la reproducció que poden dur a terme 

alguns bacteris abans de ser afectades per l’antibiòtic. Al contrari, les unitats 

formadores de bacteris decreixen perquè els bacteris moren amb una celeritat superior 

a les que es reprodueixen, i disminueix la quantitat de bacteris vius presents. 

D’altra banda, si el comparem amb l’antibiòtic bacteriolític, l’espectinomicina, veiem 

que l’antibiòtic produeix un efecte molt similar. De fet, ambdues gràfiques ens 

mostren resultats diferents, ja que en les unitats formadores de colònies el fagolític té 

més eficiència mentre que en l’absorbància en té més l’antibiòtic. No obstant, 

treballarem amb les dades obtingudes en l’absorbància, al ser més precises, i 

afirmarem que l’antibiòtic bacteriolític té una eficiència lleugerament superior a la 

que tenen els bacteriòfags. Malgrat això, ambdós tractaments arribarien a destruir 

completament la colònia de bacteris, tot i que l’antibiòtic ho faria en un temps menor. 

 

9. ACTUALITAT 

Actualment, la fagoteràpia no ocupa un lloc important en el món, malgrat la gran quantitat 

d’investigacions que s’han desenvolupat en les últimes dècades. 
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9.1. Usos 

Pel que fa a usos no clínics, ha augmentat enormement el seu ús en els últims anys. 

Destaca, especialment, la indústria alimentària, en la qual s’ha mostrat un important 

increment de l’ús dels virus bacteriòfags, tant en industries durant el procés de producció 

com en granges d’animals i cultius, per tal d’evitar infeccions com la salmonel·la. 

Per aquests usos, existeixen diferents empreses que produeixen comercialment diferents 

cocktails de bacteriòfags segons el seu ús i desenvolupen diferents investigacions per 

potenciar aquesta pràctica. Destaquen Biophage Inc. a Canadà, Biochimpharm a Georgia 

i Exponential Biotherapies als Estats Units entre altres. 

No obstant, el seu ús clínic és molt reduït especialment en la sanitat pública. Solament en 

molts pocs països com Japó, s’utilitza la teràpia fàgica en la sanitat pública, normalment 

combinada amb antibiòtics, pràctica que ha demostrat augmentar la eficiència. 

D’altra banda, en països amb sanitat solament privada i en que es permet el seu ús 

legalment, com en els Estats Units, s’utilitza en algunes institucions segons decideixin els 

dirigents de cada institució, tot i que no és corrent. 

Per últim, en els països de la Unió Europea entre altres, la sanitat pública no contempla 

el seu ús, tot i que existeixen institucions privades que la utilitzen, com per exemple el 

Phage Therapy Center de Georgia, que tracta persones afectades per malalties produïdes 

per bacteris multi-resistents analitzant-los i escollint els bacteriòfags específics ideals per 

al tractament. 

 

9.2. Actuals investigacions 

Actualment es desenvolupen constantment investigacions per tal d’augmentar la 

eficiència de la teràpia fàgica, així com per agilitzar la identificació del bacteri que causa 

la malaltia i del bacteriòfag ideal per a tractar-lo. 

No obstant la quantitat d’investigacions, destaca per sobre de totes el projecte conegut 

com a Phagoburn, iniciat l’1 de Juny de 2013 i amb durada prevista de 27 mesos. Aquest 

projecte fou fundat i és subvencionat per la Comissió Europea i té com a objectiu analitzar 
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l’efecte de la teràpia fàgica per a tractar ferides per cremades infectades pels bacteris 

Escherichia Coli i Pseudomonas aeruginosa, per tal d’assegurar la seguretat i efectivitat 

de dos cocktails de bacteriòfags davant aquests bacteris i, a partir dels resultats, afegir la 

possibilitat d’utilitzar la fagoteràpia en alguns tractaments en les bases de la Agència 

Mèdica Europea. En aquest projecte es troben involucrades les unitats de cremats de cinc 

organitzacions: Pherecydes Pharma i Clean Cells (empreses productores dels fags) i 

l’Hospital Militar Percy (França), l’Hospital Militar Reina Astrid (Bèlgica) i el Centre 

Hospitalari Universitari Vaudois (Suïssa). 
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10. CONCLUSIONS 

He corroborat, en part, la meva hipòtesi inicial, ja que he comprovat com l’efecte que 

produeixen els bacteriòfags lítics sobre un medi amb bacteris resulta àmpliament més 

efectiu que un antibiòtic bacteriostàtic, però és gairebé igual d’efectiu que  un antibiòtic 

bacteriolític, el tipus més efectiu d’antibiòtic. 

Alhora, he vist com, per les seves propietats, l’ús de la teràpia fàgica aporta una gran 

quantitat d’avantatges sobre un tractament amb antibiòtics, com la inexistència d’efectes 

secundaris o la possible correcció de resistències. No obstant, també podem veure una 

sèrie de desavantatges com la ràpida eliminació dels virus de la sang. 

Així doncs, puc afirmar que el seu ús de manera terapèutica, per a tractar infeccions 

bacterianes, resulta realment útil i igualment eficient en algunes situacions en les que els 

antibiòtics poden resultar inefectius.  

D’altra banda, crec que, si bé clarament pot esdevenir i ser utilitzat com a tractament 

efectiu contra malalties infeccioses, difícilment substituirà mai als antibiòtics, pel fet de 

que cadascun dels dos tractaments pot resultat més efectiu que l’altre en una situació 

concreta o segons el tipus de malaltia tractada. Per aquesta raó,  si aquest tractament 

prospera i s’incorpora en la medicina moderna, probablement acabarà ocupant un lloc 

com a tractament alternatiu  o complementari dels antibiòtics i utilitzat en cas de que, per 

les condicions en que es trobi el pacient o la malaltia, resulti més efectiu. 
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