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1. Mots preliminars 

 

 

Actualment, la resistència als antibiòtics és un tema freqüentment tractat en els mitjans 

de comunicació tradicionals i també en la documentació especialitzada que ha dut a 

l’Organització Mundial de la Salut (OMS) a instaurar un seguit de protocols i 

recomanacions per afavorir unes millors praxis1 per fer front als bacteris.  

 

El diumenge, 2 de setembre de 2018, el programa 30 minuts de TV3 tractava sobre 

aquest tema. Com n’havia sentit a parlar i en tenia curiositat, el vaig mirar. El reportatge 

La fi dels antibiòtics <https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/la-fi-dels-

antibiotics/video/5712853/> va fer plantejar-me una sèrie de qüestions que creia 

interessants poder respondre fent el Treball de Recerca. 

 

En el programa, es veia com cada cop els antibiòtics eren menys efectius. I em vaig 

preguntar: "Per què i qui és el responsable de tot això? A quins sectors afecta?" A més a 

més, en el documental sortia un terme nou del que mai havia sentit a parlar: els 

superbacteris: "Què són?" 

 

D'altra banda, tal com es deia en el documental, la població hi té un paper molt actiu en 

la pervivència i fins i tot agreujament del problema: "Quines mesures poden prendre les 

persones per a intentar frenar-lo? Quines campanyes s'han fet per a conscienciar la 

població?" 

 

Ara bé, per a respondre totes aquestes preguntes primer calia saber com actuen els 

antibiòtics sobre els bacteris i quins mecanismes adopten els bacteris per a defensar-se 

d'aquests fàrmacs.  

 

En un primer moment, vaig haver de llegir molts articles relacionats amb el tema per a 

entendre'l millor. A mesura que llegia, vaig descobrir que no tots els antibiòtics són creats 

al laboratori. Hi ha molts productes naturals que tenen la capacitat d'actuar contra els 

bacteris. A partir d'aquí, va sorgir una nova pregunta: "Quins antibiòtics són més efectius, 

els naturals o els químics?" Aquesta pregunta la vaig poder respondre a partir de 

l'experiment que vaig fer per a complementar la part pràctica del meu treball. 

                                                
1PRAXI: Conjunt de bones pràctiques: de comportaments, de tècniques, d’actituds i de formes de 
treballar i de comportar-se davant de casos mèdics afectats per l’acció d’un bacteri. 
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Em vaig posar a treballar. Segons llegia, m'adonava que era un tema molt interessant. 

Vaig rebre les primeres orientacions per part dels meus tutors del treball i vaig començar 

a fer una classificació del material llegit. Poc a poc, el treball anava agafant forma. 

 

Després, vaig tenir la sort de poder disposar de les instal·lacions de la UVic i de l'ajuda 

de la investigadora del CT BETA, Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia i 

Tecnologia i Gestió Ambiental i Alimentària, de la UVic-UCC, Elisabet Martí. L'Elisabet  

em va ajudar a fer l'experiment que complementaria la part pràctica del treball. 

 

Així, vaig descobrir noves tècniques per a treballar al laboratori i em va servir per adonar-

me que en un futur no massa llunyà m'agradaria poder treballar en un laboratori i 

investigar. 

 

El treball ha merescut la pena. He après molt i m'ha fet veure com la resistència als 

antibiòtics està en mans de tots nosaltres. Només espero que aquesta informació que he 

descobert arribi cada cop a més persones, perquè és l’única manera de solucionar aquest 

enorme problema i que aquest treball de recerca també ajudi a difondre la informació. 
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2. Introducció 

 

 

Al segle XX, van aparèixer els antibiòtics, l'única solució per a combatre les infeccions 

bacterianes. Amb aquest descobriment, es va trobar la cura de la majoria de malalties 

infeccioses que fins aquell moment eren mortals i l'esperança de vida va augmentar. 

Aquesta situació va durar molts anys, però, ara bé, actualment els antibiòtics continuen 

sent igual d'efectius? 

 

La resposta a aquesta pregunta és negativa. Cada cop, aquests fàrmacs causen menys 

efecte sobre els bacteris, ja que aquests s'hi fan o s’hi ha fet resistents. La resistència 

bacteriana és la capacitat d’alguns bacteris de sobreviure davant d’un o més antibiòtics. 

L'augment del percentatge de resistències, posa en perill tots els avenços de la medicina 

moderna; fins al punt d'entrar en una etapa en la qual infeccions menors produeixin la 

mort. 

 

L’ús abusiu de medicaments antibacterians és la causa principal de l’augment d'aquest 

tipus de resistència. Durant els darrers 70 anys, la teràpia antibiòtica ha estat un pilar 

fonamental en el tractament de les malalties infeccioses bacterianes. Però, l’ús 

generalitzat d’aquests medicaments pels professionals de la salut i de la indústria 

ramadera, ha produït un augment global alarmant de la prevalença de les infeccions 

bacterianes resistents als antibiòtics. 

 

Per a intentar reduir el mal ús d'aquest fàrmacs, actualment, s'estan fent moltes 

campanyes tant a nivell nacional com europeu i internacional per a conscienciar a la 

població del problema que suposa aquest fenomen.  

 

El 2017, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va publicar un article que informava 

sobre les famílies de bacteris que ja no tenen pràcticament antibiòtics que els hi fan 

efecte. Alhora se n’ha fet ressò en diferents mitjans de comunicació.  

 

L'objectiu de la difusió d'informació és conscienciar a la població d'aquest enorme 

problema i ajudar a les persones a adoptar mesures per a fer un bon ús dels 

antibacterians, ja que la resistència bacteriana està en mans de tots. 
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3. Què és un bacteri? 

 

Els bacteris són microorganismes procariotes2, unicel·lulars, que poden trobar-se 

aïllats o formant colònies. Són abundants en superfícies inanimades i en les parts del cos 

en contacte amb l’exterior, la pell i les mucoses. En el cos humà el nombre de cèl·lules 

bacterianes és aproximadament deu vegades el nombre de cèl·lules humanes. La majoria 

viuen sense perjudicar-nos. Fins i tot, alguns ens protegeixen de malalties ja que 

competeixen amb els bacteris patògens.  

 

Els bacteris es diferencien dels animals i de les plantes per la seva ràpida multiplicació i 

pel seu metabolisme, a més del tipus de cèl·lula. Es consideren un grup important per a 

l’equilibri de la matèria viva ja que són essencials en els ecosistemes.  

 

La seva mida oscil·la entre 0.5 i 3 μm, tot i que alguns poden arribar a 10 μm. 

 

Segons al seu mitjà de vida, hi ha bacteris aerobis, que creixen en presència d'aire i 

d'oxigen, i bacteris anaerobis, que viuen en mitjans sense oxigen. 

 

                                                
2Els conceptes que apareixen en cursiva i negreta de color turquesa tenen la seva corresponent 
definició al glossari elaborat al final del treball. 

Figura 1: Collage de diferents bacteris 

Font: http://mcb2010projects.blogspot.com/2014/02/project-4-gram-stain-subject-of-project.html 
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En funció del seu metabolisme, existeixen bacteris fotòtrofs, que capten energia 

llumínica per constituir matèria orgànica en el procés de l'anabolisme3 i bacteris 

quimiòtrofs, que capten energia que es desprèn a partir de molècules químiques en 

reaccions biològiques d'oxidoreducció4. 

3.1 Morfologia bacteriana 

La forma dels bacteris al microscopi està determinada per la rigidesa de la seva paret 

cel·lular. Hi ha quatre tipus morfològics de bacteris: 

 

 Cocs: Tenen forma esfèrica. Són capaços de viure com a cèl·lules individuals o 

enllaçar-se amb altres. Quan s'agrupen per parelles es diuen diplococs; quan formen 

cadenes bacterianes reben el nom d'estreptococs; quan s'agrupen en raïms 

s'anomenen estafilococs; i els que es presenten en formes tetraèdriques o cúbiques, 

sarcines. Alguns són patògens per als humans. Per exemple: Streptococcus 

pneumoniae, causant de la pneumònia. 

 

 

Figura 2: Neisseria gonorrhoeae que té forma de diplococ 

Font: https://www.vircell.com/enfermedad/40-neisseria-gonorrhoeae/ 

 

                                                
3ANABOLISME: Conjunt de processos d’assimilació dels nutrients (substàncies simples) i la seva 

conversió en matèria vivent (substàncies complexes). És, per tant, un fenomen constructiu, que 

inclou processos de síntesi i requereix energia. (Enciclopèdia.cat)  
4REACCIONS D'OXIDOREDUCCIÓ: Són aquelles reaccions químiques en les quals hi ha una 
transferència electrònica entre els reactius, donant lloc a un canvi en els seus estats d'oxidació pel 
que fa als productes. (Wikipèdia.org) 
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Figura 3: Streptococcus pneumoniae  

Font: http://www.ispch.cl/content/23172 

 

 
Figura 4: Staphylococcus aureus  

Font: https://paramedicsworld.com/systematic-bacteriology/staphylococcus-aureus/medical-
paramedical-studynotes#.XCSjbWl7mM8 

 

 

Figura 5: Sarcina aurantiaca  

Font: ttps://www.mediastorehouse.com/cmsp/medical-art/sarcina-aurantiaca-harmless-acterium-
8002999.html 
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 Bacils:Presenten forma de bastó. Molts bacils són patògens per a l’ésser humà, però 

també hi ha alguns que no ho són, com els que s’encarreguen de produir alguns 

làctics com el iogurt (lactobacils). Un exemple de bacil que pot ser patogen és 

Escherichia coli, que acostuma a causar infeccions intestinals. 

 

 
Figura 6: Escherichia coli 

 Font: https://www.caracteristicass.de/escherichia-coli/ 

 

 

 Espirils: En forma de bastó cargolat. Són més sensibles a les condicions ambientals 

que els altres bacteris. Poden ser patògens. Com per exemple el causant de la sífilis, 

Treponema pallidum. 

 

 
Figura 7: Treponema pallidum  

Font: https://www.vircell.com/enfermedad/26-syphilis/ 
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 Vibrions: Tenen forma de coma ortogràfica. Alguns són patògens per als humans i 

acostumen a provocar problemes digestius o infectar ferides obertes. El causant del 

còlera, Vibrio cholerae, seria un exemple. 

 

 
Figura 8: Vibriocholerae  

Font: http://vibrio-cholerae.org/ 

 

3.2 Estructura bacteriana 

 

Les diferents estructures bacterianes es poden dividir segons si són imprescindibles per 

a ells o no. 

 

Dins de les estructures presents a tots els bacteris trobem: la paret cel·lular, la membrana 

cel·lular, el citoplasma, els ribosomes i el material genètic. Les estructures variables són: 

els flagels, les fímbries o pilis, la càpsula, els plasmidis i les espores. 

 

Figura 9: Estructura bacteriana 

 Font: https://glycopedia.eu/Main-Features-of-the-Bacterial-Cell-Wall 
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3.2.1 Estructures imprescindibles 

3.2.1.1 La paret bacteriana i la seva tinció 

 

La paret bacteriana és una coberta rígida que dóna forma als bacteris i els protegeix de 

la pressió osmòtica. La paret pot protegir a la cèl·lula de substàncies tòxiques i és el lloc 

on actuen alguns antibiòtics. 

 

Segons la seva paret, els bacteris es divideixen en dos grans grups: gramnegatius5 i 

grampositius6. Es distingeixen gràcies a un tipus de tinció anomenada Tinció de Gram. 

 

Aquesta tinció és un procediment de gran utilitat emprat en els laboratoris on es manegen 

proves microbiològiques. És definida com una tinció diferencial, ja que utilitza dos 

colorants i classifica els bacteris en dos grans grups, com ja s'ha dit abans: bacteris 

gramnegatius i bacteris grampositius.  

 

Va ser desenvolupada pel científic danès Hans Christian Gram l’any 1884; avui dia, 

segueix sent una de les tincions més utilitzades universalment degut a lo econòmic, 

senzill i eficaç que en resulta. 

 

 

Figura 10: Hans Christian Gram (1853-1938) 

 Font: http://www.unesco.org/eri/cp/cp-nav.asp?country=DE&language=S 

 

                                                
5Explicats en l'apartat 3.3 
6Explicats en l'apartat 3.4 
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En microbiologia clínica resulta de gran utilitat, ja que, a partir de mostres clíniques 

directes provinents de llocs estèrils7, es pot saber de manera ràpida les característiques 

de la mostra i fer una diferència dels potencials microorganismes causants d'una infecció. 

 

Els principis de la tinció de Gram estan basats en les característiques de la paret cel·lular 

dels bacteris, la qual li confereix propietats determinants a cada microorganisme. La paret 

cel·lular dels bacteris gramnegatius està constituïda per una capa fina de peptidoglicà i 

una membrana cel·lular externa, mentre que els bacteris grampositius posseeixen una 

paret cel·lular gruixuda constituïda per peptidoglicà, però no compten amb membrana 

cel·lular externa; així doncs, la composició química i el contingut de peptidoglicà a la paret 

cel·lular dels bacteris gramnegatius i grampositius explica i determina les característiques 

tintorials. 

 

La tinció de Gram es basa en col·locar com a colorant primari un cristall violeta, el qual 

té afinitat amb el peptidoglicà de la paret bacteriana. Posteriorment, es col·loca lugol, un 

reactiu el qual serveix com a mordent i impedeix la sortida del cristall violeta per la 

formació d'un complex cristall violeta-iode que satura els espais del peptidoglicà de la 

paret bacteriana. De seguida, es col·loca una barreja d'alcohol-acetona, la qual 

deshidrata la paret bacteriana i tanca els porus de la mateixa, també destrueix la 

membrana externa dels bacteris gramnegatius a causa que aquesta és soluble8 a l'acció 

de solvents9 orgànics, com la barreja d'alcohol-acetona. Els bacteris grampositius, en 

contenir una gran quantitat de peptidoglicà, retenen amb més força aquest complex, 

mentre que els gramnegatius no ho poden retenir per tenir menys quantitat de 

peptidoglicà. Finalment, es col·loca safranina, la qual funciona com un colorant secundari 

o de contratinció i serveix per tenyir els bacteris que no han pogut retenir el complex 

cristall violeta-iode. 

 

 

 

 

 

 

                                                
7LLOCS ESTÈRILS: Llocs on els microorganismes no es poden reproduir. 
8SOLUBLE: Que es pot dividir en partícules molt petites que es barregen amb les d'un líquid. 
(Diccionaris.cat) 
9SOLVENT: Component d’una solució (generalment el que hi prepondera quantitativament) en el 
qual hi ha dispers el solut. (Enciclopèdia.cat) 
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Figura 11: Esquema del procés de tinció de Gram 

Font: <https://i.pinimg.com/originals/0c/5e/36/0c5e36c1e4d1030c19e1b6263e39622b.jpg> 

 

Hi ha bacteris d'un mateix gènere10 que poden observar-se en la mateixa mostra com 

grampositius i com gramnegatius, a aquest esdeveniment se l'anomena tinció Gram 

variable, ja que canvia segons els nutrients, la temperatura, el pH o la concentració 

d'electròlits11. 

 

No tots els bacteris es poden tenyir per aquesta tècnica, ja que no tenen paret cel·lular 

(micoplasma) o la seva paret cel·lular té una composició química diferent 

(micobacteris), que compten amb una gran quantitat d’àcids micòlics. 

 

Els bacteris grampositius s'observen de color blau fosc a morat, mentre que els 

gramnegatius s'observen de color rosa a vermell. 

 

  

                                                
10GÈNERE: Categoria taxonòmica intermèdia entre la família i l'espècie que inclou espècies amb 
una sèrie de caràcters comuns.(Diccionari.cat) 
11ELECTRÒLITS: Substància, generalment líquida, que condueix el corrent elèctric o que es 
descompon en l'electròlisi. (Diccionaris.cat) 
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Figura 12: Tinció de Gram  

Font: https://jarrahotel.com/tinci%C3%B3n-bacteriana-tinci%C3%B3n-simple-tinci%C3%B3n-
diferencial.html 

 

La paret cel·lular dels grampositius és més gruixuda i d’aspecte llis. El 90% de la paret 

està formada per peptidoglicans, especialment de mureïna12, i per petites quantitats 

d’àcid teïcoic13. El fet de tenir una capa gruixuda de peptidoglicans, fa que aquests 

bacteris siguin molt sensibles a l’acció de la penicil·lina o derivats i a l’acció del lisozim, 

que és un enzim present en les llàgrimes i les secrecions nasals que té acció bactericida. 

 

  

 

Figura 13: Diferències entre la paret d'un bacteri grampositiu i la d'un bacteri gramnegatiu  

Font: https://microbiologyinfo.com/differences-between-gram-positive-and-gram-negative-bacteria/ 

  

                                                
12MUREÏNA: Macromolècula formada per cadenes de glúcids nitrogenats i oligopèptids que, en 
els bacteris, es troba formant part essencial de la paret cel·lular. Dóna a la cèl·lula bacteriana la 
seva forma i la fa resistent a la pressió osmòtica. (Enciclopèdia.cat) 
13ÀCID TEÏCOIC: Nom genèric dels polímers de poliols (principalment glicerol i ribitol) units per 
enllaços fosfodiester, i amb caràcter àcid que es troben formant part de la paret dels bacteris 
grampositius, per bé que hom en troba també a l’interior de la cèl·lula. (Enciclopèdia.cat) 
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3.2.1.2 La membrana cel·lular  

 

És una estructura vital per al bacteri. Representa una barrera que separa l'interior del 

exterior cel·lular. 

 

Consisteix en una bicapa lipídica semblant a altres membranes biològiques, composta 

per fosfolípids amfipàtics14; no posseeix esterols a diferència de les eucariotes (amb 

l'excepció dels micoplasmes). La membrana es troba estabilitzada per ponts d'hidrogen, 

interaccions hidrofòbiques i cations com el calci i el magnesi que es combinen amb els 

fosfolípids carregats negativament. Dins d'ella, es troben múltiples proteïnes 

transmembrana15, que faciliten el transport de substàncies hidrofíliques a través 

d'aquesta. Com els bacteris no posseeixen membranes internes tots els sistemes de 

fosforilació oxidativa16 i transport d'electrons, dut a terme pels citocroms, per a la 

producció d'energia es troben a nivell de la membrana cel·lular. 

 

La membrana plasmàtica també conté mesosomes que són invaginacions que formen 

vesícules, túbuls o lamel·les. Tot i que s'han investigat durant anys, la seva funció exacta 

encara es desconeix; poden estar involucrats en la formació de la paret cel·lular durant 

la divisió cel·lular o en la replicació del cromosoma i la seva distribució a les cèl·lules 

filles.  

 

La membrana cel·lular compleix la funció de barrera osmòtica17, té permeabilitat 

selectiva i permet l'ingrés de nutrients i la sortida de deixalles per mecanismes de 

transport actiu18 i passiu19. S'hi troben els sistemes de fosforilació oxidativa i el transport 

                                                
14FOSFOLÍPID AMFIPÀTIC: És una molècula de naturalesa lipídica que consta d'una part polar i 
una apolar. (Wikipedia.org) 
15PROTEÏNES TRANSMEMBRANA: És aquella proteïna integral de membrana que travessa la 
bicapa lipídica de la membrana cel·lular, un cop (unipàs) o diverses (multipàs). (Wikipedia.org) 
16FOSFORILACIÓ OXIDATIVA: És una via metabòlica que utilitza energia alliberada per l'oxidació 
de nutrients per produir adenosina trifosfat (ATP), la molècula que subministra energia al 
metabolisme. (Wikipedia.org) 
17BARRERA OSMÒTICA: Separa la diferència de pressions que hi ha entre un costat i l’altre d’una 
membrana semipermeable. 
18TRANSPORT ACTIU: Mecanisme de transferència d’una substància des d’una regió en què es 
troba en feble concentració a una altra en la qual és més alta, travessant una membrana que les 
separa. Per a fer que aquest trànsit sigui termodinàmicament possible, cal desprendre ener-gia, 
que en la cèl·lula procedeix del metabolisme (en forma d’ATP). (Enciclopèdia.cat) 
19TRANSPORT PASSIU: És una modalitat de moviment de substàncies químiques a través de 
membranes biològiques mitjançant la difusió (molècules hidròfobes) o la difusió facilitada (mo-
lècules hidròfiles). A diferència del transport actiu, aquest procés no requereix l'alliberament d'e-
nergia química (hidròlisi d'ATP). (Wikipedia.org) 
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d'electrons per a la producció d'energia; a més té els enzims necessaris per a la síntesi 

de lípids, de la paret cel·lular (per exemple, el bactoprenol), de la càpsula, etc.  

 

Finalment, la membrana conté molècules receptores especials que ajuden als bacteris a 

detectar i respondre a substàncies químiques del medi extern (antibiòtics). 

3.2.1.3 El citoplasma 

 

El citoplasma bacterià és la massa de matèria viva delimitada per la membrana 

citoplasmàtica. En el seu interior es troben: 

 

 Els cossos nuclears (nucleoide) 

 Els plasmidis (no en totes les soques bacterianes); 

 Els ribosomes 

 Les inclusions (no en tots els bacteris) 

 

Igual que en els altres éssers vius, el citoplasma és un sistema col·loïdal20 la fase 

dispersant21 del qual és aigua juntament amb diverses substàncies en solució (citosol), i 

la fase dispersa22 està constituïda per macromolècules i conjunts supramoleculars 

(partícules submicroscòpiques). La viscositat és més gran que la del citoplasma 

eucariòtic, ja que no disposa de corrents citoplàsmics. 

3.2.1.4 Els ribosomes 

 

Lliures en el citoplasma, estan compostos per proteïnes i àcid ribonucleic (RNA); el seu 

coeficient de sedimentació és de 70S (a diferència de la cèl·lula eucariota que és de 

80S) amb dues subunitats de 50S i de 30S. Es poden presentar aïllats o com a 

poliribosomes, associats a RNA missatger (RNAm) i a àcid desoxiribonucleic 

cromosòmic (DNA). Un mateix RNAm potser traduït per diversos ribosomes 

simultàniament durant la síntesi proteica. Els RNAm bacterians difereixen en el nombre 

                                                
20SISTEMA COLOÏDAL: És un sistema conformat per dos o més fases, normalment una fluïda 
(líquid) i una altra dispersa en forma de partícules generalment sòlides molt fines, de diàmetre 
comprès entre 10-9 i 10-5 . (Wikipedia.org) 
21FASE DISPERSANT: La fase dispersant és el component de les dispersions en el qual es troben 
suspeses un conjunt de partícules que constitueixen la fase dispersa. Es considera la fase 
abundant en les dispersions. (Lifeder.com) 
22FASE DISPERSA: La fase dispersa és aquella en menor proporció, discontínua, i que es 
compon d'agregats de partícules molt petites en una dispersió. (Lifeder.com)  
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de proteïnes per a les que codifiquen. Alguns representen un únic gen (monocistrònics), 

altres, la majoria, tenen seqüències que codifiquen per a més d'una proteïna 

(policistrònics). 

 

La seva funció és la síntesi proteica i la seva quantitat augmenta quan el bacteri creix en 

medis rics. El seu alt contingut de substàncies àcides els fa sensibles a la tinció amb 

colorants positius o bàsics com el cristall violeta i el blau de metilè. 

 

 

 

Figura 14: Ribosoma  

Font:https://www.alamy.es/los-ribosomas-bacterianos-image282693710.html 

 

3.2.1.5 El material genètic 

 

L'Àcid desoxiribonucleic cromosòmic (DNA) tant procariota com eucariota es compon de 

dues cadenes helicoïdals23 de nucleòtids de purina i de pirimidina, units entre si per 

enllaços d'hidrogen, formant una doble hèlix segons el model de Watson i Crick24. 

 

                                                
23CADENES HELICOÏDALS: Que tenen forma d'hèlix. 
24WATSON I CRICK: Van guanyar el Premi Nobel de Medicina de 1962 pel seu descobriment de 
l'estructura del DNA. Aquest va ser un dels descobriments científics més significatius del segle 
XX. (BBC.co.uk) 
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Figura 15: Àcid desoxiribonucleic (DNA)  

Font: ttps://laopinion.com/guia-de-compras/las-3-pruebas-de-adn-mas-vendidas-en-amazon-para-
descubrir-tu-origen-etnico/ 

 

Els bacteris no posseeixen ni membrana nuclear ni nuclèol i mai configuren una massa 

cromosòmica definida. Això els diferència de les cèl·lules eucariotes. Encara que no hi 

ha un nucli delimitat, hi ha una zona nuclear o nucleoide. 

 

El seu material genètic està constituït per una molècula de DNA circular enrotllat sobre 

si mateix, associat a proteïnes bàsiques que no constitueixen veritables histones. 

3.2.2 Estructures variables 

3.2.2.1 Els flagels 

 

Els flagels són filaments proteics, helicoïdals, prims i rígids, de longitud i diàmetre 

uniforme, responsables de la mobilitat del bacteri.  

 

Els flagels són tan prims que no poden observar directament amb un microscopi de camp 

clar25, han de tenyir-se amb tècniques especials per augmentar el seu gruix. L'estructura 

detallada d'un flagel es pot veure només amb el microscopi electrònic26; així és que s'ha 

demostrat que el flagell bacterià està compost de tres parts: el filament, el ganxo i el cos 

basal. 

 

                                                
25MICROSCOPI DE CAMP CLAR: m FÍSICA Instrument que permet d’observar objectes de 
petites dimensions mitjançant un sistema òptic que en dóna una imatge augmentada. 
(Enciclopèdia.cat) 
26MICROSCOPI ELECTRÒNIC: m FÍSICA Nom genèric d’una àmplia classe de microscopis que 
visualitzen un objecte de petites dimensions en fer-lo interaccionar amb electrons. 
(Enciclopèdia.cat) 
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El primer sobresurt de la superfície del bacteri i s'uneix a aquest nivell amb el ganxo, que 

està fix al cos basal. Aquest últim està ancorat a la membrana plasmàtica i està compost 

per un cilindre i dos o més jocs d'anells contigus a la membrana plasmàtica, el 

peptidoglicà i, en els bacteris gramnegatius, a la membrana externa. 

 

 

Figura 16: Estructura dels flagels 

Font:http://www.higiene.edu.uy/cefa/2008/MorfologiayEstructuraBacteriana.pdf 

 

El filament té forma d'hèlix rígida i el bacteri es mou quan aquesta gira, com les hèlixs 

d'un vaixell. La direcció de la rotació flagel·lar determina la naturalesa del moviment 

bacterià: la rotació dels flagels en direcció contrària a les agulles del rellotge permet el 

moviment d'avanç, mentre que la rotació en el sentit de les agulles del rellotge fa que les 

cèl·lules donin voltes. 

 

El nombre de flagels pot variar, des d'un fins a centenars. Les espècies bacterianes 

difereixen pels seus models de distribució de flagels: Les monòtriques (trichous: pèl) 

tenen un sol flagel que es situa en un extrem del bacteri i es denomina polar; els bacteris 

amfítrics (amphi: a banda i banda) tenen un flagel en cada pol bacterià; en canvi, els 

lofòtrics (lopho: floc) posseeixen un grup o plomall de flagels en un o ambdós extrems. 

Finalment, en els bacteris perítrics (peri: al voltant), els flagels es distribueixen 

uniformement en tota la superfície bacteriana. Els models de distribució dels flagels són 

útils per identificar els bacteris. 

 

Els flagels no són necessaris per a la vida bacteriana. La seva síntesi està regulada per 

les necessitats nutricionals o l'estat energètic. 
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La funció flagel·lar es deu a respostes quimiotàctiques27 i l'energia per al moviment prové 

d'un corrent de protons. Es mouen en ona helicoïdal; aquest moviment els permet 

penetrar en mitjans viscosos. Aquests bacteris tenen filaments axials28 que no s'estenen 

d'un pol a un altre de la cèl·lula, sinó que s'originen en pols oposats i es superposen al 

centre de la cèl·lula, sense presentar connexions entre si. 

3.2.2.2 Fímbries o pilis 

 

Són estructures filamentoses i proteiques. Es diferencien dels flagels pel seu diàmetre 

(menor a 8 nm) i per no posseir estructura helicoïdal; no compleixen funcions de mobilitat. 

 

Els pili comuns compleixen funcions d'adherència a receptors específics i superficials, 

això és important en les espècies de rellevància clínica perquè intervenen en l'adherència 

de molts bacteris a determinats epitelis29, jugant un paper fonamental en la colonització. 

 

 

Figura 17: Fímbries o pilis  

Font: https://www.animales.website/fimbrias/ 

 

Per exemple, les soques de Neisseria gonorrohoeae patògenes són aquelles que 

posseeixen fímbries les quals s'adhereixen específicament a l'epiteli uretral de l'home o 

l'epiteli del cèrvix uterí30 de la dona.  

                                                
27RESPOSTES QUIMIOTÀCTIQUES: Reaccions on els bacteris dirigeixen els seus moviments 

d'acord amb la concentració de certes substàncies químiques en el seu medi ambient. La 
quimiotaxis permet als bacteris trobar aliment, nedant cap a la major concentració de molècules 
alimentàries, com la glucosa, o allunyar-se de verins com el fenol. (Wikipedia.org) 
28FILAMENTS AXIALS: Filament semblant a un flagell però que es troba dins d'una beina 

externa flexible que envolta al bacteri. 
29EPITELI: Teixit que recobreix les superfícies externes i internes del cos. (Enciclopèdia.cat) 
30CÈRVIX UTERÍ: És la porció fibromuscular inferior de l'úter que es projecta dins de la vagina, i 
és un component anatòmic exclusiu de la femella dels mamífers. (Wikipedia.org) 
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Les soques d'Escherichia coli capaços de causar infecció urinària tenen fímbries que els 

permeten adherir-se específicament a l'epiteli de l'aparell urinari.  

 

També l’Escherichia coli enteropatògena (EPEC)31 conté fímbries que li permeten 

adherir-se a l'epiteli intestinal per després, produir els canvis que determinaran la diarrea. 

 

Hi ha altres estructures, anomenades pilis sexuals, que són més llargs i poc nombrosos 

(dos o tres per cèl·lula). Aquests intervenen en l'intercanvi genètic entre bacteris, d'aquí 

prové el seu nom. L'aparellament de dos bacteris i la transferència d'ADN mitjançant el 

pili sexual es coneix com conjugació32.  

3.2.2.3 Càpsula 

 

La càpsula, quan existeix, està ubicada per fora de la paret cel·lular. Els bacteris 

produeixen material capsular que, quan s'associa íntimament a la superfície cel·lular rep 

el nom de càpsula. Si la seva adherència és feble i de gruix variable, es coneix com llim. 

 

Generalment, és de naturalesa polisacàrida (a excepció de la càpsula del Bacillus 

anthracisque, que és peptídica). 

 

No és una estructura vital per a la cèl·lula, la seva pèrdua no es relaciona amb la pèrdua 

de viabilitat cel·lular, però sí amb canvis de la morfologia colonial i amb la pèrdua de la 

virulència bacteriana. 

 

                                                
31EPEC: És un bacteri gramnegatiu que infecta principalment a nens menors de dos anys provo-
cant diarrees de diversos graus. 
32Veure apartat 3.6.3 
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Figura 18: Càpsula 

Font: 
https://www.iescarlosalvarez.com/descargas/cienciasnaturales/1ESO/Tema%205%20La%20biosfera.

pdf 

 

La virulència d'alguns patògens es correlaciona amb la presència de càpsula, com per 

exemple: Streptococcus pneumoniae i Haemophilusi nfluenzae tipus b.  

 

La càpsula protegeix el bacteri de la fagocitosi, principal mecanisme de defensa que 

posa en joc l'hoste33 davant la presència de bacteris amb càpsula. Una resposta efectiva 

per defensar-se d’aquest tipus de bacteris implica la producció d'anticossos34 que 

s'uneixen específicament a la càpsula, facilitant la opsonització i la fagocitosi. 

 

De la seva capacitat antigènica35, es desprèn l'ús de la càpsula per a la producció de 

diferents vacunes que estimulen la formació d'anticossos específics. Exemples d'elles 

són les vacunes: anti pneumocòccica, anti Haemophilus influenzae tipus b i anti 

meningocòccica A, B i C. 

 

Els bacteris que produeixen càpsula formen en els mitjans sòlids colònies aquoses, 

mucoides (M) o llises (S), en canvi, les soques rugoses (R) no produeixen càpsula.  La 

pèrdua de la capacitat de formar càpsula per mutació S a R es correlaciona amb la pèrdua 

                                                
33HOSTE: m BIOLOGIA I PATOLOGIA Organisme sobre el qual o a costa del qual viu un paràsit. 
(Enciclopèdia.cat) 
34ANTICOSSOS: Són glicoproteïnes utilitzades pel sistema immunitari per identificar i neutralitzar 
elements estranys al cos. (Wikipedia.org) 
35CAPACITAT ANTIGÈNICA: La capacitat perquè el sistema immunitari de l'organisme infectat 

reconegui aquesta molècula (antigen) i fabriqui altres molècules específiques (anticossos) contra 
ella. 
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de la virulència i l'augment de la susceptibilitat36 a la destrucció pels fagòcits37; encara 

que no afecta la viabilitat. Moltes soques bacterianes produeixen càpsula o llim quan són 

aïllades en cultiu per primera vegada a partir d'un hoste. Amb els reaïllaments successius, 

deixen de produir-la, el que indicaria que la presència de la càpsula no ofereix avantatge 

selectiu in vitro38. La seva producció està regulada genèticament, de manera que els 

bacteris la presenten quan és necessària per a la supervivència dins de l'hoste. 

 

La presència de càpsules també es pot demostrar per tinció negativa amb tinta xinesa39. 

La tinta xinesa no penetra la càpsula però delimita un contorn refringent40  al voltant del 

cos bacterià en un fons fosc. 

 

Els antígens capsulars són molt útils en la classificació i identificació de diferents bacteris, 

per exemple: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria 

meningitidis, etc.41 

 

3.2.2.4 Plasmidis 

 

Constitueixen el material genètic extracromosòmic42. Estan constituïts per seqüències 

curtes de DNA circular bicatenari43, que poden existir i replicar independentment de 

l'ADNcromosòmic i són heretats per les cèl·lules filles. Encara que no són essencials per 

a la vida del bacteri, generalment proveeixen a aquesta una avantatge selectiu, per 

exemple: resistència als antibiòtics, noves capacitats metabòliques, patogèniques (quan 

codifiquen per factors de virulència com toxines, etc.) o altres nombroses propietats. Es 

poden transferir de bacteri a bacteri mitjançant un procés anomenat conjugació44. 

 

 

 

                                                
36SUSCEPTIBILITAT: Qualitat de susceptible (Que té una disposició a ésser fàcilment afectat per 
les influències exteriors). (Diccionari.cat) 
37FAGÒCITS: Són els glòbuls blancs que protegeixen el cos ingerint (fagocitant) proteïnes alienes 
nocives, bacteris i cèl·lules mortes o moribundes. (Wikipèdia.org) 
38IN VITRO: Tècnica per realitzar un determinat experiment en un tub d'assaig, o generalment en 
un ambient controlat fora d'un organisme viu. (Wikipèdia.org) 
39TINTA XINESA: Tinta indeleble i molt negra feta amb negre de fum i cola. (Enciclopèdia.cat) 
40REFRINGENT: Que pot refractar la llum. 
41Font: http://www.higiene.edu.uy/cefa/2008/MorfologiayEstructuraBacteriana.pdf 
42MATERIAL GENÈTIC EXTRACROMOSÒMIC: El que es troba fora dels cromosomes. 
43BICATENARI: adj BIOLOGIA I ECOLOGIA Dit de l’àcid nucleic format per dues cadenes de 
nucleòtids complementàries. 
44Veure apartat 3.6.3 
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Figura 19: Plasmidi  

Font: https://www.thermofisher.com/es/es/home/life-science/dna-rna-purification-analysis/plasmid-
isolation/plasmid-dna-mini-prep.html 

 

3.2.2.5 Espores 

 

Alguns bacteris grampositius poden formar una estructura especial inactiva de 

resistència, anomenada endòspora o espora. Es desenvolupen dins de cèl·lules 

bacterianes vegetatives45 (d’aquí prové el nom d’endòspora) dels gèneres Bacillus i 

Clostridum entre d'altres. 

 

Aquestes estructures són resistents a situacions vitals estressants com la calor, la 

dessecació, la radiació ultraviolada, els àcids i els desinfectants químics. A causa de la 

seva resistència i al fet que diverses espècies de bacteris formadors d'espores són agents 

patògens perillosos, les espores tenen gran importància en microbiologia alimentària, 

industrial i mèdica. El coneixement d'aquestes formes altament resistents a la calor 

(poden sobreviure a la cocció durant una o més hores) va ser essencial per al 

desenvolupament de mètodes adequats d'esterilització per a medicaments, aliments, 

mitjans de cultiu microbiològics, etc. En l'ambient, les endòspores permeten la 

supervivència dels bacteris quan la humitat o els nutrients són escassos. 

 

 

                                                
45CÈL·LULES BACTERIANES VEGETATIVES: Cèl·lules no sexuals. 
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Figura 20: Espores  

Font: https://www.pinterest.es/pin/408349891193493034/ 

 

Es poden observar amb el microscopi òptic i electrònic. Com les espores són 

impermeables46 a la majoria dels colorants, s'observen com a àrees incolores dins de les 

cèl·lules acolorides. Existeixen, a més, coloracions especials per tenyir les espores. La 

localització de l'espora en la cèl·lula mare o esporangi, és característica per a una 

espècie bacteriana determinada, sent això important per a la identificació del bacteri. Les 

espores poden estar al centre del bacteri (C. perfringens), pròxima a un extrem o 

subterminal (C. botulinum) o en l'extrem, terminals (C. tetani). A vegades l'espora és tan 

gran que deforma l'esporangi (C. botulinum). 

 

Dins d'una cèl·lula vegetativa, es produeix una espora única, que es diferencia de la 

cèl·lula mare en la seva morfologia i composició, en l'augment de la resistència als 

ambients adversos i en l'absència d'activitat metabòlica evident. El procés inclou la 

formació de nombroses cobertes i la captació de calci amb síntesi d'àcid dipicolínic. Al 

final de l'esporulació, queda una partícula deshidratada que conté DNA genòmic. Aquest 

DNA es torna resistent a la dessecació, a la calor extrema, a la radiació i l'atac per la 

majoria dels enzims i agents químics. Poden romandre en aquesta forma per anys o 

convertir novament en la forma vegetativa idèntica a la que els va donar origen; aquest 

procés rep el nom de germinació de l'espora. La germinació es produeix per l'escalfament 

suau o la presència de nutrients determinats; l'espora capta aigua, s'infla, es desprenen 

les seves cobertes i es forma una cèl·lula vegetativa idèntica a l'original.47 

                                                
46IMPERMEABLE: Que no permet el pas d'un fluid a través seu. (Dilc.org) 
47Font: http://www.higiene.edu.uy/cefa/2008/MorfologiayEstructuraBacteriana.pdf  
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3.3 Els bacteris gramnegatius 

3.3.1 Estructura 

 

L'embolcall cel·lular dels bacteris gramnegatius està format per una membrana 

citoplasmàtica (membrana interna), una paret cel·lular prima de peptidoglicà, que envolta 

a l'anterior, i una membrana externa que recobreix la paret cel·lular d'aquests bacteris. 

Entre la membrana citoplasmàtica interna i la membrana externa, es localitza l'espai 

periplasmàtic48, farcit d'una substància anomenada periplasma, la qual conté enzims 

importants per a la nutrició en aquests bacteris. 

 

La membrana externa conté diverses proteïnes; entre elles, les porines o canals proteics 

que permeten el pas de certes substàncies. També presenta unes estructures, 

anomenades lipopolisacàrids (LPS), que estan formats per tres regions: el polisacàrid 

O (antigen), una estructura polisacàrida central (KDO) i el lípid A (endotoxina49). El 

lipopolisacàrid conté una toxina termostable50 que s'allibera en trencar el bacteri 

gramnegatiu, i pot resistir a l'esterilització en autoclau51. 

 

 

Figura 21: Estructura bacteris gramnegatius  

Font: https://aexbe.es.tl/Pared-Bacteriana-.--Texto.htm7 

                                                
48ESPAI PERIPLASMÀTIC: Espai envoltat per dues barreres permeables selectives, és a dir 
membranes biològiques, les quals són la membrana interna, és a dir, la membrana 
citoplasmàtica, i la membrana exterior en els bacteris gramnegatius. (Wikipedia.org) 
49ENDOTOXINA: Toxina present en les membranes externes d'alguns bacteris que només 
s'allibera després de la destrucció de la paret cel·lular. (Wikipedia.org) 
50TOXINA TERMOSTABLE: Substància tòxica produïda en el cos dels éssers vius per l'acció 
dels microorganismes que no s'altera amb facilitat per l'acció de la calor. 
51AUTOCLAU: És un dispositiu que serveix per esterilitzar material mèdic o de laboratori, utilitza 
vapor d'aigua a alta pressió i temperatura, evitant amb les altes pressions que l'aigua arribi a bu-
llir tot i la seva alta temperatura. El fonament de l'autoclau és que desnaturalitza les proteïnes 
dels microorganismes per la pressió i la temperatura. (Wikipedia.org) 
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Els bacteris gramnegatius poden presentar una capa S52 que es recolza directament 

sobre la membrana externa i no sobre la paret de peptidoglicà, com succeeix en els 

grampositius. Si presenten flagels, aquests tenen quatre anells de suport en lloc dels dos 

dels bacteris grampositius (hi ha dos anells per membrana). No presenten àcids teicoics 

ni àcids lipoteicoics, típics dels bacteris grampositius. Les lipoproteïnes s'uneixen al nucli 

de polisacàrids, mentre que en els bacteris grampositius aquests no presenten 

lipoproteïnes. La majoria dels bacteris gramnegatius no formen endòspores (El bacteri 

Coxiella burnetti, que produeix estructures similars a les endòspores, és una notable 

excepció). 

 

Com ja s'ha comentat abans, es sap si un bacteri es gramnegatiu si, durant la tinció de 

Gram, es tenyeix de color rosat. 

3.3.2 Patogènia i resistència 

 

Moltes espècies de bacteris gramnegatius causen malalties. Una de les característiques 

úniques dels bacteris gramnegatius és l'estructura de la membrana externa. La part 

exterior d'aquesta membrana, comprèn un complex de lipopolisacàrids, la part lipídica 

dels quals (el lípid A), actua com una endotoxina i és responsable de la capacitat 

patògena del microorganisme. Aquest component desencadena una resposta immune 

innata que es caracteritza per la producció de citocines i l'activació del sistema 

immunitari53. La inflamació és una conseqüència comuna de la producció de citocines, 

que també poden produir toxicitat. Si l'endotoxina entra al sistema circulatori, provoca una 

reacció tòxica amb augment de la temperatura i de la freqüència respiratòria i baixada de 

la pressió arterial. Això pot donar lloc a un xoc endotòxic54, que pot ser fatal. 

 

Aquesta membrana externa protegeix als bacteris de diversos antibiòtics, colorants i 

detergents que normalment danyarien la membrana interna o la paret cel·lular de 

peptidoglicà. La membrana externa proporciona aquests bacteris resistència al lisozim i 

a la penicil·lina55. Afortunadament, s'han desenvolupat altres tractaments alternatius per 

                                                
52CAPA S: És una part de l'embolcall cel·lular que es troba habitualment en els bacteris. 
Consisteix d'una capa monomolecular composta de proteïnes o glicoproteïnes idèntiques. 
(Wikipedia.org) 
53SISTEMA IMMUNITARI: És el conjunt de mecanismes d'un organisme que el protegeixen contra 
les malalties per mitjà de la identificació i l'eliminació de patògens i cèl·lules tumorals. 
(Wikipedia.org) 
54XOC ENDOTÒXIC: És una afecció greu que es produeix quan una infecció a tot el cos porta al 
fet que es presenti pressió arterial baixa perillosa. (Medilineplus.gov) 
55PENICIL·LINA: Les penicil·lines són antibiòtics del grup dels betalactàmics utilitzats 
profusament en el tractament d'infeccions provocades per bacteris sensibles. (Wikipedia.org) 
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combatre la membrana externa de protecció d'aquests patògens, com ara el lisozim amb 

EDTA56 i l'antibiòtic ampicil·lina57.  

3.4 Els bacteris grampositius 

3.4.1 Estructura 

 

La cèl·lula bacteriana està envoltada per un embolcall que, observada al microscopi 

electrònic, es presenta com una capa gruixuda i homogènia, anomenada paret cel·lular. 

Després en secció (tall), s'observa una estructura semblant a dues línies paral·leles 

separant una capa menys densa; això correspon a la membrana plasmàtica. Entre la 

membrana plasmàtica i la paret cel·lular, es troba el periplasma o espai periplasmàtic. A 

l'interior de la membrana plasmàtica, es troba el citoplasma que està constituït per una 

dissolució aquosa, el citosol, en el qual es troben ribosomes i altres agregats de 

macromolècules, i en el centre se situa la zona menys densa anomenada nucleoide, que 

conté una troca de fils difícil de resoldre (distingir) i el principal component és el DNA. 

 

 

Figura 22: Estructura bacteri grampositiu 

 Font: https://slideplayer.es/slide/5388544/ 

 

La paret externa de l'embolcall cel·lular d'un bacteri grampositiu té com a base química 

fonamental el peptidoglicà, que és un polímer de N-acetilglucosamina, unit a orientació 

ß-1,4 amb àcid N-acetilmuràmic, a aquest s'agreguen pel grup lactilo quatre o més 

                                                
56Les abreviatures també es troben dins del glossari. 
57AMPICIL·LINA: És un antibiòtic beta-lactàmic que ha estat extensament utilitzat per tractar 
infeccions bacterianes des de l'any 1961. És capaç de penetrar bacteris grampositius i alguns 
bacteris gramnegatius anaerobis. (Wikipedia.org) 
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aminoàcids. Aquesta molècula es polimeritza gran quantitat de vegades, de manera que 

es forma una malla especial, anomenada sàcul de mureïna. Aquest compost és de vital 

importància per conservar la forma i donar-li rigidesa a la cèl·lula bacteriana (si aquest 

compost no existís, la cèl·lula es rebentaria a causa del seu gran potencial osmòtic). 

 

Les següents característiques són presents generalment en un bacteri grampositiu:  

 

 Membrana citoplasmàtica. 

 Capa gruixuda de peptidoglicà. 

 Àcids teicoics58 i lipoteicoics59, que serveixen com a agents quelants i en certs tipus 

d'adherència. 

 Polisacàrids de la càpsula. 

 Si algun flagell és present, aquest conté dos anells com a suport en oposició als quatre 

que existeixen en bacteris gramnegatius perquè els bacteris grampositius tenen 

solament una capa membranal. 

 

Tant els bacteris grampositius com els gramnegatius poden presentar una capa 

superficial cristal·lina denominada capa S. Com ja s'ha comentat abans, en els bacteris 

gramnegatius, la capa S està unida directament a la membrana externa. En els bacteris 

grampositius, la capa S està unida a la capa de peptidoglicà. 

  

                                                
58ÀCIDS TEICOICS: Són polímers de glicerol o ribitol units mediant enllaços fosfodièster. Aquests 
àcids es troben a la paret bacteriana de bacteris grampositius estenent-se per la superfície de la 
capa de peptidoglicà. Els àcids teicoics no es presenten als bacteris gramnegatius. 
(Wikipedia.org) 
59ÀCIDS LIPOTEICOICS: És un dels principals components de la paret cel·lular dels bacteris 
grampositius. La seva estructura és variable segons les espècies dels bacteris i pot contenir 
cadenes llargues de ribitol o de fosfat de glicerol. Té propietats antigèniques i és capaç d'estimular 
la resposta immunitària. (Wikipedia.org) 



Salvem els antibiòtics Treball de recerca 2018-2019 
 

   29 

3.5 Diferències entre els bacteris grampositius i els gramnegatius 

 

Després de descriure cada tipus, es volen destacar  les principals  diferències entre els 

bacteris grampositius i els gramnegatius: 

 

 Els bacteris grampositius posseeixen una paret cel·lular interna i una paret de 

peptidoglicà. En canvi, els negatius posseeixen una paret cel·lular més completa. 

 Els positius no compten amb una membrana externa. Els negatius tenen membrana 

externa que forma un sac rígid al voltant del bacteri. 

 Els gram positius tenen una xarxa de mureïna que està ben desenvolupada i pot 

arribar a tenir fins a 40 capes. En canvi, els gramnegatius compten només amb una 

capa. 

 La penicil·lina mata els grampositius; en canvi, als gramnegatius no. 

 Els bacteris grampositius no contenen LPS; en canvi, els gramnegatius si. 

 Els grampositius retenen la tinció blava, mentre que els gramnegatius queden 

descolorits. 

3.6 Reproducció bacteriana 

 

Com la majoria dels éssers vius, els procariotes poden reproduir-se mitjançant mètodes 

asexuals o sistemes parasexuals60 (ja que en aquests organismes no es pot parlar en 

sentit estricte de reproducció sexual). 

 

El mecanisme de reproducció habitual en els bacteris és la bipartició. Mitjançant aquest 

mecanisme, s'obtenen dues cèl·lules filles, amb  informació en el DNA circular idèntica, 

entre si i respecte a la cèl·lula mare, i de contingut citoplasmàtic cel·lular similar. Les 

cèl·lules filles són clons de la progenitora. Per aquest sistema de reproducció, es pot 

originar una colònia de cèl·lules amb material idèntic; però, això no ocorre a causa de l'alt 

índex de mutacions61 que es produeixen en els bacteris. 

 

 

  

                                                
60SISTEMES PARASEXUALS: s. f. BIOLOGIA Procés de reproducció que es realitza per 
recombinació genètica sense seguir una via sexual.(Thefreediccionary.com) 
61Veure apartat 10 
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La bipartició es produeix quan la cèl·lula ha augmentat la seva mida i ha duplicat el seu 

DNA. El DNA bacterià s'uneix a un mesosoma, que separa el citoplasma en dues parts 

i reparteix cada còpia del DNA duplicat a cada costat. Al final del procés, el mesosoma 

s'ha unit a la resta de la membrana plasmàtica i s'han format dues cèl·lules filles 

genèticament iguals. 

 

 
Figura 23: Procés de bipartició bacteriana  

Font: http://debiologiayotrasyerbas17.blogspot.com/2011/10/biparticion-y-mitosis.html 

 

De vegades, la cèl·lula bacteriana té l'oportunitat d'intercanviar informació genètica per 

processos de recombinació (reproducció parasexual). Aquests processos són la 

transformació, la transducció i la conjugació62. En aquests processos, no hi ha formació 

de cap tipus de gàmetes, per la qual cosa no és reproducció sexual. 

  

                                                
62Veure apartats 3.6.1, 3.6.2 i 3.6.3 
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3.6.1 Transformació 

 

Fragments de DNA que pertanyien a cèl·lules trencades s'introdueixen en cèl·lules 

normals. El DNA fragmentat es recombina amb el DNA de la cèl·lula receptora, provocant 

canvis en la informació genètica d'aquesta. 

 

 
Figura 24: Procés de transformació bacteriana 

 Font: http://www.escuelapedia.com/transformacion-bacteriana/ 

 

3.6.2 Transducció 

 

Quan una cèl·lula és atacada per un virus bacteriòfag63, el bacteri genera noves còpies 

del DNA víric. En la fase d'acoblament, es poden introduir fragments de DNA bacterià a 

la càpsula del virus. Els nous virus acoblats infectaran noves cèl·lules. Mitjançant aquest 

mecanisme, una cèl·lula podrà rebre DNA d'un altre bacteri i incorporar nova informació. 

 

 
Figura 25: Procés de transducció bacteriana 

 Font: http://tustareas.lat/index.php/biologia/item/1936-que-es-la-transduccion-y-la-transfeccion 

                                                
63VIRUS BACTERIÒFAG: És un mena de virus que sols infecta a bacteris. (Wikipedia.org) 
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3.6.3 Conjugació 

 

Aquest procés es duu a terme si la cèl·lula presenta el plasmidi F, que conté la informació 

genètica per formar pilis, ponts que serveixen d'unió citoplasmàtica entre dos bacteris. La 

cèl·lula que presenta el plasmidi es denomina F+; la cèl·lula que no el conté es diu F. El 

bacteri F+ (donador d'informació) s'uneix a un bacteri F- (receptor) mitjançant un dels 

seus pili. A través d'ell, introdueix un bri del plasmidi F, de manera que el bacteri F- esdevé 

bacteri F +. 

 

En ocasions, el plasmidi s'introdueix en l'anell de l'ADN bacterià. Llavors, el bacteri 

donador es denomina Hfr (Highfrequency of recombination). D'aquesta manera, el bacteri 

Hfr pot donar a altres cèl·lules qualsevol gen del seu DNA. 

 

 
Figura 26: Procés de conjugació bacteriana 

 Font: https://example85201.wordpress.com/2016/11/20/mecanismo-de-intercambio-de-material-
genetico-en-bacterias/ 
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3.7 Taxonomia bacteriana 

 

La taxonomia és, en el seu sentit més general, la ciència de la classificació.  

 

La taxonomia biològica és una subdisciplina de la sistemàtica64, que estudia les relacions 

de parentesc entre els organismes i la seva història evolutiva ordenant-los jeràrquicament 

en categories. 

 

Carl Von Linneo65 va ser un botànic suec, considerat el pare de la taxonomia moderna. 

Va desenvolupar el model actual de classificació dels éssers vius. Linneo va crear el 

sistema universal per a nombrar els éssers vius. Així, qualsevol científic, 

independentment de l'idioma que utilitzi, pot referir-se a un determinat organisme i la resta 

de la comunitat científica el pot reconèixer. 

 

 

Figura 27: Carl Von Linneo (1707-1778)  

Font: https://historia-biografia.com/carl-von-linneo/ 

 

  

                                                
64SISTEMÀTICA: f BIO i ECO Branca de la biologia que estudia la classificació dels éssers vius 
en grups de diferent categoria a partir, sobretot, d’anàlisis filogenètiques i d’altres criteris 
morfològics, fisiològics, ecològics, embriològics, taxonòmics, etc. (Enciclopèdia.cat) 
65CARL VON LINNEO (1707- 1778): Va ser un científic, naturalista, botànic i zoòleg suec. Linneo 
va realitzar una gran part dels seus estudis superiors a la Universitat d'Upsala. Entre 1735-1738, 
on va estudiar i publicar una primera edició del seu Systema Naturae als Països Baixos. Quan va 
tornar a Suècia va publicar diversos volums sobre la classificació dels organismes. És reconegut 
com un dels científics més importants a tot Europa. (Wikipedia.org) 
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La taxonomia compren 3 parts independents però relacionades: 

 

 La classificació, que és la orientació dels éssers vius en grups o taxons66  en funció 

de les semblances o parentescs evolutius. 

 La nomenclatura, que s'ocupa d'assignar noms als grups taxonòmics d'acord amb 

les normes establertes. 

 La identificació, que és el procés per a determinar que un aïllament particular pertany 

a un tàxon reconegut (és la part pràctica de la taxonomia). 

3.7.1 Classificació 

 

La categoria taxonòmica67 bàsica en la classificació és l'espècie, integrada per un grup 

d'individus que comparteixen certes característiques destacades. 

 

Les agrupacions d'individus de la mateixa espècie es denomina en microbiologia soques 

o clons: una soca és un cultiu pur68 derivat d'un sol aïllament; un clon és un cultiu pur 

format pels descendents d'un sol bacteri. 

 

Les categories taxonòmiques dels microorganismes s'utilitzen per formar un sistema de 

classificació. 

 

Existeixen dos formes generals per a elaborar un sistema de classificació: 

 

 Sistema fenètic: Els microorganismes s'agrupen en funció de semblances en les 

seves característiques fenotípiques69. Els microorganismes que comparteixen moltes 

característiques formen un únic taxó. 

 Sistema filogenètic: Els microorganismes s'agrupen en funció de probables relacions 

evolutives. És difícil realitzar-lo per als bacteris a causa de la falta de registres fòssils. 

 

                                                
66TÀXON: És un grup d'organismes emparentats, que en una classificació donada han estat 
agrupats, assignant-li al grup un nom en llatí, una descripció si és una espècie, i un tipus. 
(Wikipedia.org) 
67CATEGORIA TAXONÒMICA: En taxonomia, una categoria és un dels nivells que s'assignen als 
tàxons en el seu ordenament jeràrquic. Les categories s'inclouen en categories superiors i se 
subdivideixen en categories inferiors. (Wikipedia.org) 
68CULTIU PUR: m BIO i ECO Cultiu en què totes les cèl·lules provenen d’una sola cèl·lula inicial 

i mantenen llurs característiques genètiques al llarg del temps. (Enciclopèdia.cat) 
69CARACTERÍSTIQUES FENOTÍPIQUES: Són les que conformen el fenotip. El fenotip són les 
característiques físiques, fisiològiques, i de comportament que estan determinades pels gens. Una 
variació del fenotip pot ser: presentar càpsula o no, tenir flagels o no, etc. (Enciclopèdia.cat) 
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Al preparar un sistema de classificació, s'ubiquen tots els microorganismes en grups 

homogenis70, que a la vegada pertanyen a un altre grup més extens seguint una 

estructura jeràrquica sense superposicions. 

 

Una categoria de qualsevol rang uneix grups de nivell inferiors en funció de les propietats 

comunes. 

 

En la taxonomia bacteriana, els nivells o rangs utilitzats són els següents (en ordre 

descendent): domini, regne, fílum, classe, ordre, família, gènere i espècie. 

 

 

Figura 28: Categories taxonòmiques  

Font: https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa_taxon%C3%B3mica 

 

El grup taxonòmic bàsic és l'espècie. 

 

L'espècie bacteriana és una col·lecció de soques que comparteixen nombroses 

propietats estables i que difereixen de forma significativa d'altres grups de soques. 

  

                                                
70GRUPS HOMOGÈNIS: En aquest cas, conjunt de bacteris agrupats en funció d'unes 
característiques comunes. (Viccionari.cat) 
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Cada espècie s'assigna a un gènere, el següent rang de la jerarquia taxonòmica. Un 

gènere és un grup ben definit d'una o més espècies que està clarament separat d'altres 

gèneres. 

 

El gènere està format per un grup d'espècies relacionades. Un grup de gèneres 

estretament relacionats constitueixen una família. 

 

Les categories taxonòmiques superiors són les següents: ordre, classe, regne i domini.  

En aquests grups, s'agrupen bacteris amb característiques menys específiques que les 

altres dues categories taxonòmiques. El domini és el grup en el qual els organismes que 

el componen comparteixen les característiques més generals. 

 

3.7.2 Nomenclatura 

 

Existeix un codi internacional de nomenclatura dels bacteris que reflecteix la necessitat 

de que els bacteris rebin noms fixes per evitar la confusió o error i que es constitueixin 

com a noms llatins o llatinitzats.  

 

Els microbiòlegs assignen un nom als microorganismes segons el sistema binominal de 

Carl Von Linneo. El nom llatinitzat i en cursiva consta de dos parts: 

 

 El primer nom és el nom del gènere 

 El segon nom és l'epiteli de l'espècie. 

 

Exemple: Escherichia71coli72 

 

  

                                                
71Gènere 
72Espècie 
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3.7.3 Identificació 

 

La identificació bacteriana és l'exercici pràctic en el qual s'exerceixen les proves 

d'identificació bacteriana. En la medicina general, és comú que arribi un pacient amb 

símptomes d'alguna infecció bacteriana, el determinar un diagnòstic i poder interpretar 

quin bacteri va causar la molèstia al pacient és difícil , doncs hi ha molts bacteris que 

causen les mateixes malalties, per això és convenient realitzar proves d'identificació, que 

són summament importants per a un bon diagnòstic de qualsevol patologia. 

 

Cada gènere té diferents reaccions quan se'ls enfronten diferents reactius, això es fa a 

partir d'un cultiu pur, és a dir, amb el bacteri aïllat. Amb aquestes proves, es podrà dir 

gairebé amb exactitud a quin gènere i a quines espècies pertany aquest bacteri. A 

aquestes proves se les ha classificat en dos grups: proves primàries i proves secundàries.  

 

3.7.3.1 Proves primàries  

 

Per a la identificació dels bacteris en el laboratori, és important conèixer les seves 

característiques morfològiques, la reacció a la tinció de Gram, les agrupacions, les 

propietats, la morfologia colonial i les reaccions metabòliques73 com a producció 

d'enzims74  

 

La identificació bacteriana primària es basa en els següents punts: 

 

 Tinció de Gram: Revela la forma del bacteri, agrupació i grup taxonòmic al qual 

pertany: grampositiu o gramnegatiu. 

 

 Tinció de Ziehl Neelsen75: Els bacteris Alcohol-Àcid resistents (BAAR)76 són difícils 

de conrear, per això és útil aquesta tinció d'identificació primària. 

                                                
73REACCIOS METABÒLIQUES: Conjunt de reaccions químiques que es produeixen a  

l’interior de les cèl∙lules. (Xtec.cat) 
74ENZIMS: m BIO i ECO Cadascun dels biocatalitzadors de natura proteica que intervenen en el 
metabolisme dels éssers vius modificant, i sovint accelerant, la velocitat de les reaccions 
químiques cel·lulars que a les condicions normals de pH i temperatura s’esdevindrien amb molta 
lentitud. (Enciclopèdia.cat) 
75TINCIÓ DE ZIEHL NEELSEN: Tinció que es basa en les especials característiques lipídiques 
que tenen les parets cel·lulars  d'alguns bacteris (BAAR) i altres classes de microorganismes, que 
els permeten resistir la decoloració amb àcid-alcohol després d'haver sigut tenyits amb colorants 
bàsics. (Wikipedia.org) 
76BACTERIS ALCOHOL-ÀCID RESISTENTS: És la propietat física d'alguns bacteris a la 
resistència a la decoloració de la fucsina bàsica (vermell) la qual penetra en la cèl·lula per acció 
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 Tinció d'espores77: L'espora és un mecanisme de defensa generalment dels gèneres 

Bacillus i Clostridium. 

 

 Prova de catalasa: La catalasa és un enzim que descompon al peròxid 

d'hidrogen(H2O2) en oxigen (O2) i aigua (H2O). Excloent al gènere Streptococcus78 i 

alguns altres, la majoria dels bacteris aerobis i anaerobis facultatius tenen catalasa. 

La base d'aquesta prova és demostrar la presència de l'enzim catalasa, col·locant 2 

o 3 gotes de solució de peròxid al cultiu. 

 

 Prova d'oxidasa79: Bàsicament, és la detecció de l'enzim oxidasa, molt útil en la 

identificació de bacteris gramnegatius.  

 

  

                                                
del fenol i la calor. Els bacteris àcid-alcohol resistents no poden ser classificats segons la tinció de 
Gram. 
77TINCIÓ D'ESPORES: També coneguda com a tinció de Moeller, permet que es mostri 
l'endòspora de color vermell, mentre que la resta de la cèl·lula queda tenyida de color blau. 
(Monografias.com) 
78STREPTOCOCCUS: És un grup de bacteris format per cocs grampositius . Aquests bacteris són 
oxidasa i catalasa negatius. (Wikipedia.org) 
79PROVA DE L'OXIDASA: Es posa en contacte un bacteri amb un substrat que canvia de color 
quan s'oxida. Si el microorganisme canvia posseeix l'enzim, aquest oxidarà al substrat i es podrà 
detectar. (Franrzmn.com) 
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3.7.3.1 Proves secundàries 

 

La identificació es fonamenta en la comparació del microorganisme que es desitja 

identificar amb els microorganismes d'identitat coneguda. L'exactitud de la identificació 

depèn de l'eficàcia del treball preparatori, així com el seu grau. Aquestes proves es 

classifiquen de la següent manera: 

 

 Simples: Citrat80, malonat81, MR-VP82, Nitrat83. 

 Múltiples: TSI84, LIA85 i SIM86. 

                                                
80PROVA DEL CITRAT: Aquesta prova permet diferenciar un grup de bacteris que són capaços 
de créixer amb citrat com a única font de carboni i sals amòniques inorgàniques com a única font 
de nitrogen, provocant la alcalinització del medi. El mitjà a utilitzar és agar Citrat de Simons, que 
conté citrat de sodi, fosfat d'amoni i blau de bromotimol (compost químic indicador de pH per a 
àcids i bases febles). Només els bacteris capaços de metabolitzar el citrat podran multiplicar-se 
en aquest mitjà i alliberaran ions amoni la qual cosa, juntament amb el metabolisme del citrat, 
generarà una forta basificació del medi que serà aparent per un canvi de color del mateix de verd 
a blau. Entre els enterobacteris aquestes característiques es donen en els següents gèneres: 
Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Citrobacter i algunes espècies de Salmonella. Tot i així, 
Escherichia i Shigella, són incapaces de créixer utilitzant citrat com a única font de carboni. 
(Seimc.org) 
81PROVA DEL MALONAT: Posa de manifest la capacitat que posseeixen determinats bacteris 
d'utilitzar el malonat de sodi com a única font de carboni, amb la consegüent allliberació del catió, 
que en presència d'ions aigua produeix alcalinitat. Només els microorganismes que poden utilitzar 
a la vegada malonat de sodi com a font de carboni i sulfat d'amoni com a font de nitrogen són 
capaços d'exercir una acció tampó produint hidròxid de sodi. L'augment de l'alcalinitat resultant fa 
que el blau del bromotimol canviï de verd a blau. Els microorganismes malonat negatius que 
fermenten glucosa fan que l'indicador canviï de verd a groc. S'utilitza en la diferenciació d'espècies 
entre les Enterobacteriaceae. La majoria de les espècies d'Enterobacter i Klebsiella utilitzen 
malonat de sodi. (Seimc.org) 
82PROVA DEL ROIG DE METIL I VOGES PROSKAUER (MR-VP): Aquesta prova es realitza per 

a determinar la capacitat d'un microorganisme de fermentar la glucosa amb producció d'àcid per 
la via àcid mixta o amb producció d'un producte final neutre(Acetona) per la via butanodiòlica. 
L'aparició d'un color rosat constitueix una reacció positiva indicadora de la presència de acetona, 
producte de la fermentació de la glucosa. La de Roig de metil s'utilitza com a part de la identificació 
a nivell d'espècie dels bacils entèrics gramnegatius. La de Voges Proskauer s'usa en la 
identificació a nivell d'espècie de bacils entèrics gramnegatius,Aeromonas spp. i Vibrio spp. 
(Studylib.es) 
83REDUCCIÓ DE NITRATS: Serveix per determinar la capacitat d'un organisme de reduir el nitrat 
en nitrits. S'utilitza per assignar bacteris a la família Enterobacteriaceae, en la diferenciació de 
Moraxella catarrhalis del gènere Neisseria i en la identificació de bacils grampositius aerobis. 
(Seimc.org) 
84PROVA TSI: Aquesta prova es recomana per a la identificació de patògens entèrics 
gramnegatius. S'empra per detectar la fermentació de lactosa, sacarosa i glucosa, amb formació 

d'àcid i gas, i també per detectar producció d'àcid sulfhídric. (Ucv.ve) 
85PROVA LIA (LYSINE IRON AGAR): Medeix la capacitat enzimàtica d'un organisme per 

descarboxilar un aminoàcid (lisina i arginina) per formar una amina amb la consegüent alcalinitat. 

És un medi de diferenciació per a la identificació de bacils entèrics. (Bd.com) 
86PROVA SIM (SULFAT-INDOL-MOTILITAT): El medi SIM s'utilitza per a la diferenciació de 
microorganismes sobre la base de la producció de sulfur d'hidrogen, la producció d'indol i la 
motilitat en un entorn de laboratori. El medi SIM no està destinat a ser utilitzat en el diagnòstic de 
malalties o altres condicions en humanos.La producció de sulfur d'hidrogen, formació de indol i 
motilitat són proves diagnòstiques útils en la identificació de Enterobacteriaceae, especialment 
Salmonella spp. i Shigella spp. (Neogen.com) 
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 Especials: Coagulasa87, sensibilitat optoquina88, sensibilitat bacitracina89. 

 

 

 

 

 

4. Presentació i anàlisi del bacteri Escherichia coli 

 

El bacteri Escherichia coli, també conegut per l'abreujament del seu nom, E. coli, és un 

bacteri gramnegatiu amb forma de bacil que es troba en el tracte gastrointestinal 

d'humans i animals de sang calenta. 

 

E. coli és el bacteri anaeròbic facultatiu comensal més abundant de la microbiota; així 

mateix, és un dels organismes patògens més rellevants en l'humà, tant en la producció 

d'infeccions gastrointestinals com d'altres sistemes (urinari, sanguini, nerviós). 

 

És àmpliament utilitzat en la indústria biotecnològica ja que està molt ben caracteritzat 

des del punt de vista genètic i fisiològic; té una alta velocitat de creixement, és de fàcil 

maneig genètic i no requereix recursos costosos relacionats amb els mitjans de cultius o 

l'equipament a utilitzar. És per això, que aquest bacteri és un dels estudiats a la part 

pràctica del treball. 

 

 

  

                                                
 
87PROVA DE LA COAGULASA: S'utilitza per a la diferenciació d'espècies del gènere 
Staphylococcus a causa de la capacitat de coagular el plasma mitjançant l'acció de l'enzim 
coagulasa. (Seimc.org) 
88PROVA DE LA SENSIBILITAT A L'OPTOQUINA: Diferenciació d'Streptococcus pneumoniae 
d'altres espècies de Streptococcus alfa-hemolítiques en funció de la sensibilitat a l'optoquina. 
Aquesta espècie és sensible a la optoquina mentre que altres espècies d'estreptococs alfa-
hemolítics són resistents a aquest compost. (Seimc.org) 
89PROVA DE LA SENSABILITAT A LA BACITRACINA: Diferenciació de Streptococcus 
pyogenes d'altres espècies de Streptococcus en funció de la sensibilitat a la bacitracina (antibiòtic 
que fa efecte sobre bacteris grampositius). S. pyogenes es mostra sensible a la bacitracina mentre 
que les altres espècies són generalment resistents a la bacitracina. (Seimc.org) 
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4.1 Classificació científica 

 

Domini: Bacteri 

Regne: Eubacteri 

Fílum: Proteobacteri 

Classe: Gammaproteobacteri 

Ordre: Enterobacterial 

Família: Enterobacteriaceae 

Gènere: Escherichia 

Espècie: E. coli 

 

 

       

 

 

4.2 Història i evolució 

 

Theodore von Escherich90, pediatra i microbiòleg alemany, va estudiar l'any 1884 els 

microbis que es trobaven a l'intestí infantil, a partir dels seus excrements, per establir el 

seu rol en la digestió i la malaltia. L'any 1885, va publicar els resultats del seu estudi, on 

descriu l'aïllament i caracterització de bacteris de ràpid creixement amb forma de vares 

curtes i primes que va anomenar Bacterium coli commune, ja que s’aïllava dels 

excrements d’individus sans i malalts. Encara que posteriorment el microorganisme va 

ser descrit per altres investigadors amb múltiples sinònims, Escherich va ser reconegut 

com el primer i la taxonomia va establir el nom definitiu del bacteri com Escherichia coli 

en honor al seu descobridor l’any 1954. 

 

                                                
90THEODORE VON ESCHERICH: Bacteriòleg alemany. Va impartir classes a la Universitat de 
Munic(1886-1890), a la de Graz (1890-1902)on es va fer càrrec de la Clínica Pedriátrica local i a 
la de Viena (1902-1911). El 1885 va descobrir Bacilus coli o colibacils. Escherich va tractar 
d'aplicar els seus coneixements bacteriològics al camp de la pediatria. Va ser el creador de la 
Societat Científica de pediatres. (Biografiasyvidas.com) 
 

 

Figura 29: Escherichia coli 

Font: https://health.clevelandclinic.org/cut-
risk-e-coli-poisoning-video/ 
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Figura 30: Theodore von Escherich (1857-1911) 

Font: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/escherich.htm 

 

A principis de la dècada dels 40, Bray i Beavan, a Anglaterra, van demostrar mitjançant 

rigorosos estudis epidemiològics i microbiològics, que soques d’E. Coli s'associaven a 

brots epidèmics d'enteritis greus en nadons ingressats en hospitals. 

 

 

Figura 31: Bray i Beavan, Hospital de Hillingdom, 1968  

Font: https://adc.bmj.com/content/archdischild/48/12/923.full.pdf 
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Més tard, es van descobrir noves soques d’E. coli que van denominar-se: E. coli 

enteropatogena91 (ECEP clàssica) i E. coli enteroinvasiva (EIEC), que causa enteritis per 

un mecanisme invasor que té gran similitud amb el de les Shigellas92. 

 

Figura 32: ECEP  

Font: https://www.ecured.cu/Escherichia_coli_enteropat%C3%B3gena 

 

 

Figura 33: EIEC 

 Font: https://www.scoop.it/t/escherichia-coli/p/3999154268/2013/03/30/escherichia-coli-entero-
invasiva-ecei 

 

A finals dels 60, es van descobrir altres serogrups que produeixen enteritis alliberant 

enterotoxines de dos tipus, termolàbil i termostable, aquestes soques es coneixen amb 

el nom d’E. coli enteroxigènica (ETEC). 

 

El maig del 2011, va sorgir un gran brot epidèmic a Alemanya produït pel serotip 

enterohemorràgic Escherichia coli 0104:H4. Es van registrar un total de 3255 casos amb 

                                                
91E. COLI ENTEROPATOGENA: És un bacteri que infecta principalment a nens menors de dos 
anys provocant diarrees de diversos graus. (Redalyc.org) 
 
92SHIGELLAS: És un tipus de bacteri que pot infectar l’aparell digestiu, provocant un ampli ventall 
de símptomes, des de la diarrea, els vòmits i las nàusees fins a complicacions i malalties més 
greus. Aquestes infeccions, anomenades shigelosis, a vegades remeten per si soles, però altres 
vegades els antibiòtics permeten reduir la duració de la malaltia. 
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53 morts93. Després d’una investigació completa, es va descobrir que aquest serotip era 

resistent a vuit tipus diferents d’antibiòtics.94 

 

 

Figura 34: Escherichia coli 0104:H4  

Font: https://www.marlerblog.com/legal-cases/death-in-arizona-by-e-coli-o104h4-confirmed-by-cdc-
total-human-damage-4-billion/ 

 

El descobriment del bacteri Escherichia coli ha suposat un gran pas en la història de la 

genètica ja que va ser el primer organisme del qual es va completar el seu genoma, 

iniciant una nova era en la genètica. 

 

4.3 Trets diferencials del bacteri 

 

L’ E. coli és el bacteri més ben estudiat i el microorganisme d’experimentació d’elecció 

de molts microbiòlegs. És un bacteri de la família de les enterobacteriàcies que en el seu 

hàbitat natural viu principalment en els intestins de la major part de mamífers sans, on 

participa en la digestió i produeix la vitamina B95, necessària pel correcte funcionament 

de l’organisme i essencial en el procés metabòlic, i la vitamina K96, que porta a terme la 

coagulació de la sang i també ajuda a produir eritròcits. 

 

                                                
93Font:https://es.wikipedia.org/wiki/Brote_del_s%C3%ADndrome_ur%C3%A9mico_hemol%C3%
ADtico_de_2011 
94Font:http://projectesice.uab.cat/file.php/667/Ambit_de_Biociencies_i_Ciencies_de_la_Salut/364
_Resistencia_als_antibiotics_la_cursa_contra_els_bacteris.pdf 
95VITAMINA B: És una biomolècula orgànica, que és, en realitat, un grup de 8 vitamines 
relacionades amb el metabolisme. Tenen el mateix nom perquè en un principi es creia que eren 
una única vitamina, però més endavant es va descobrir que n'hi havia diverses, amb funcions 
semblants. 
96VITAMINA K: És referència a un grup de vitamines liposolubles i hidròfobes, que són 
necessàries per a la modificació de certes proteïnes, majoritàriament requerides per la coagulació 
sanguínia. 
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Figura 35: E. Coli a l'intestí gros humà  

 
Font: https://mejorconsalud.com/escherichia-coli/# 

 

Resulta bastant útil en l'anàlisi d’aigua per a determinar si existeix contaminació fecal. És 

capaç de fermentar la glucosa97 i la lactosa98 (s’oxida la glucosa per obtenir energia i el 

producte que s’obté és l’àcid làctic99). És un bacil que reacciona negativament a la tinció 

de Gram (tinció emprada en biologia per a la visualització de bacteris en preparacions 

microscòpiques). 

 

És un microorganisme unicel·lular d’unes poques micres (mil·lèsima part d’un 

mil·límetre). Presenta flagel·lació perítrica (es mou gràcies als flagels, unes llargues i 

fines extensions que envolten la seva càpsula). En les proves IMViC100, dóna positiu per 

a les dos primeres i negatiu per a les dos últimes. 

 

Com tots els bacteris, l’estructura cel·lular és de tipus procariota. La part exterior està 

formada per tres membranes: la membrana plasmàtica (separa el citoplasma de l’exterior, 

però permet el pas d’algunes substàncies), la paret cel·lular (aporta rigidesa cel·lular i 

intervé en les relacions de la cèl·lula amb l’exterior) i la càpsula (aporta rigidesa a la 

cèl·lula).  

                                                
97GLUCOSA: És un monosacàrid que les cèl·lules utilitzen com a font d'energia i com a 
intermediari metabòlic. És un dels principals productes de la fotosíntesi i el principal punt de partida 
de la respiració cel·lular, tant als organismes procariotes com als eucariotes. (Enciclopèdia.cat) 
98LACTOSA: És un disacàrid format per la unió d'una glucosa i una galactosa. (Enciclopèdia.cat) 
99ÀCID LÀCTIC: És un compost químic amb un important paper en diversos processos 
bioquímics, com el de la fermentació làctica. (Enciclopèdia.cat) 
100PROVES IMVIC: Són quatre proves bioquímiques. Es fan servir fonamentalment per a la 
identificació dels enterobacteris (bacils gramnegatius, anaeròbics facultatius amb metabolisme 
fermentador). Depenent de les condicions, els enterobacteris, poden realitzar un metabolisme 
aerobic (si disposen d'oxigen), fer una respiració anaeròbica (si hi ha nitrats o un altre acceptor 
d'electrons) i diferents fermentacions. Escherichia coli : Indol + ;Roig de metil +; Voges-Proskauer 
–;Citrat - (Wikipedia.org) 
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És el principal organisme anaeròbic facultatiu del sistema digestiu. En individus sans, es 

produeix una simbiosi entre l’individu i el bacteri, on l’individu aprofita el bacteri per 

realitzar la digestió i l’absorció de nutrients, i el bacteri obté un hàbitat on poder viure. 

 

Ara bé, algunes soques d’aquest bacteri són patògenes. Pot provocar malalties com: 

 

 Malalties intestinals: E.coli enteropatogena, transmesa per el consum d’aigües o 

aliments contaminats fecalment, donant lloc a diarrees enterotòxiques o 

enterohemorràgiques com en el cas de la E. coli o157:H7101, la qual produeix toxines 

com Shiga-like102 o AB. 

 Malalties extra-intestinals: Infeccions del tracte urinari (uropatògena) per fímbries 

adhesives, i infeccions diverses com peritonitis, o respiratòries. 

 

 

Figura 36: E. coli o157:H7  
Font: https://www.marlerblog.com/lawyer-oped/e-coli-o157h7-background-from-marlers-perspective/ 

 

Tot i així,la majoria de les soques d’E. Coli no són perjudicials per als humans. 

 

  

                                                
101E. COLI O157:H7: És una soca enterohemorràgica del bacteri E. coli que una causa 
d'intoxicació alimentària. La infecció condueix freqüentment a una diarrea hemorràgica i 
ocasionalment a una falla renal (síndrome urèmica hemolítica), això especialment en infants i gent 
gran. La transmissió es dóna a través de la via fecal oral, associada a menjar aliments crus, carn 
contaminada i a nedar o beure en aigües contaminades. (Wikipedia.org) 
102TOXINES SHIGA-LIKE: Són una família de toxines relacionades amb dos grups principals, 
Stx1 i Stx2. S'anomenen Shiga per Kiyoshi Shiga, que va ser el primer a descriure l'origen bacterià 
de la disenteria causada per Shigella dysenteriae. L'origen més comú de toxines Shiga són els 
bacteris S. dysenteriae i el grup Shigatoxigènic d'Escherichia coli (STEC), el qual inclou el serotip 
O157: H7 i altres E. coli enterohemorràgiques. (Wikipedia.org) 
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4.4 Característiques específiques 

 

Els factors que condicionen el creixement del bacteri: 

 

 És mesòfil: 

 Temperatura estàndard: 10 - 45 ºC 

 Temperatura òptima103: 37 ºC 

 És acidòfil- neutròfil: 

 pH estàndard: 4 - 8,5 

 pH òptim104: 7 

 

A més d’aquestes característiques, l’E. coli també és termosensible, és a dir, es destrueix 

a temps de cocció i pasteurització105 dels aliments. Es classifica en més de 170 

serogrups106 O segons les característiques antigèniques del seu LPS, i en serotipus107 

per la combinació de diferents antígens O i H flagel·lars. Altres antígens presents en 

diferents soques (capsul·lars, fimbrilars i altres) han estat utilitzats per a la seva 

classificació o identificació.  

 

  

                                                
103TEMPERATURA ÒPTIMA: Temperatura en la qual els bacteris es reprodueixen més ràpid. 
104PH ÒPTIM: Acidesa en la qual els bacteris es reprodueixen més ràpid. 
105PASTEURITZACIÓ: És el procés tèrmic amb l'objectiu de reduir la càrrega d'agents patògens, 
com bacteris, protozous, fongs i llevats, etc., que poden estar en un aliment. El 1862, el químic 
francès Louis Pasteur va crear el procés que duu el seu nom. (Wikipedia.org) 
106SEROGRUPS: Conjunt de variants dins d'una espècie de microorganismes que estan 
antigènicament relacionats de forma estreta. En els bacteris, un serogrup es refereix a un grup 
que comparteix un antigen comú. 
107SEROTIPUS: És un tipus de microorganisme infecciós classificat segons els antígens que 
presenten a la seva superfície cel·lular. 
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5. Què és un antibiòtic? 

 

Els antibiòtics són substàncies naturals, produïdes per organismes, que destrueixen o 

maten els bacteris (efecte bactericida) o inhibeixen el creixement bacterià (efecte 

bacteriostàtic) permetent al sistema immunitari destruir els gèrmens que queden. 

 

Molts antibiòtics comercials s’alteren químicament per a millorar la seva potència o 

ampliar el nombre d’espècies a què afecten. 

 

 

 
Figura 37: Antibiòtics  

Font: https://www.consumerfreedom.com/2018/11/how-activists-and-the-media-mislead-antibiotics-
edition/ 

 

 

5.1  Història dels antibiòtics 

 

El primer antibiòtic descobert va ser la penicil·lina. El 1928, Alexander Fleming estava 

cultivant un bacteri (Staphylococcus aureus) en un plat d'Agar, el qual va ser contaminat 

accidentalment per fongs. 
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Figura 38: Staphylococcus aureus  

Font: http://javierdelboz.blogspot.com/2016/07/dermatitis-atopica-estafilococo-dorado.html 

 

Després, ell va advertir que el medi de cultiu al voltant de la floridura108 estava lliure de 

bacteris. 

 

Figura 39: Experiment que va fer Fleming on es veu que el cultiu està contaminat per un fong i que 
les colònies d'Staphyloccoccus aureus més properes al fong estan destruïdes , mentre que les més 

allunyades seguien vives. Font: https://catquimica.cat/2011/03/24 

 

Alexander havia treballat prèviament en les propietats antibacterianes del lisozim, i per 

això va poder fer una interpretació correcta del que va veure: que el fong estava segregant 

alguna cosa que inhibia el creixement del bacteri. 

 

Encara que no va poder purificar el material obtingut (l'anell principal de la molècula no 

era estable enfront dels mètodes de purificació que va utilitzar), va informar del 

descobriment en la literatura científica. 

 

                                                
108FLORIDURA: Són fongs pluricel·lulars i eucariotes de mida microscòpica.  



Salvem els antibiòtics Treball de recerca 2018-2019 
 

   50 

Pel fet que el fong era del gènere Penicillium, va denominar al producte penicil·lina. 

 

 
 Figura 40: Alexander Fleming (1881-1955) 

  Font: https://edukavital.blogspot.com/2015/07/biografia-de-alexander-fleming.html 

 

Tot i així, el descobriment de Fleming va ser ignorat durant deu anys, ja que les 

sulfamides109 guanyaven terreny, havien demostrat eficàcia110 i es coneixia com 

actuaven. 

 

No va ser fins a l'any 1939, que un nou avançament va posar de nou l'interès sobre la 

penicil·lina. René Jules Dubos111, qui treballava per a la Fundació Rokefeller, va descobrir 

la titrotricina. Es tractava d'un medicament molt eficaç però tòxic i únicament es podia 

usar en forma local. El fet d'estar davant d'un producte d'origen natural, que encara que 

fos tòxic era molt potent, va fer que es comencés a donar importància a la penicil·lina. 

                                                
109 SULFAMIDES:. Són unes substàncies químiques sintètiques derivades de la sulfonamida, 
bacteriostàtiques i d'ampli espectre. Van ser uns dels primers agents antimicrobians introduïts en 
clínica. (Wikipedia.org) 
110 L'any 1936, el Pronosyl, la primera sulfamida sintetitzada, va salvar la vida del fill de 
l'expresident dels Estats Units, Franklin Delano Roosevelt. (Gskpro.com) 
111RENÉ JULES DUBOS (1901-1982): Microbiòleg, patòleg experimental, ambientalista i 
humanista nord-americà. Els seus principals treballs bacteriològics els va realitzar  en l'Institut 
Rockefeller per a la Investigació Mèdica de Nova York, avui convertit en universitat. 
(Biografiasyvidas.com) 



Salvem els antibiòtics Treball de recerca 2018-2019 
 

   51 

 

Figura 41: René Jules Dubos (1901-1982)  

Font: https://www.babelio.com/auteur/Rene-Dubos/293927 

 

A causa de la gran necessitat de tractar les infeccions provocades per ferides durant la II 

Guerra Mundial, es van invertir molts recursos a investigar i purificar la penicil·lina. En la 

Universitat d'Oxford, Howard Florey112  i Ernst Boris Chain113 van treballar per intentar 

demostrar novament l'eficàcia i la innocuïtat de la penicil·lina, un antibiòtic del qual se'n 

tenia poca disposició a causa de la dificultat per a la seva producció. La solució la van 

donar els investigadors, que van descobrir una varietat de fongs que es podien cultivar 

en profunditat i això permetia la utilització de grans tancs de fermentació i producció de 

penicil·lina en grans quantitats. 

 

 

Figura 42: Ernst Boris Chain i Howard Florey  

Font: https://www.path.ox.ac.uk/content/timeline 

 

                                                
112HOWARD FLOREY (1898-1968): Fou un farmacòleg, patòleg i professor universitari australià 
guardonat amb el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia l'any 1945 per la seva recerca sobre la 
penicil·lina. (Wikipedia.org) 
113ERNST BORIS CHAIN (1906-1979): Bioquímic  britànic d'origen alemany que va ser guardonat 
amb el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia, junt amb Howard Florey i Alexander Fleming, l'any 
1945. (Biografiasyvidas.com) 
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Als anys quaranta, havia començat la revolució dels antibiòtics. 

 

El descobriment dels antibiòtics, així com de la anestèsia114 i l'adopció de pràctiques 

higièniques pel personal sanitari (per exemple, el rentat de mans i utilització d'instruments 

estèrils) va revolucionar la sanitat i s'ha arribat a dir que és el gran avanç en matèria de 

salut des de l'adopció de la desinfecció. 

 

L'any 1900, les primeres tres causes de mort les ocupaven les patologies infeccioses. Als 

països desenvolupats, durant el segle XX, la disminució de la mortalitat per malalties 

infeccioses va ser aproximadament d'un 90%, això es va veure reflectit en un increment 

de l'esperança de vida de gairebé 30 anys. 

 

Als antibiòtics, se'ls denomina sovint "bales màgiques", per fer blanc en els 

microorganismes sense perjudicar l'hoste. 

 

Paral·lelament al descobriment de nous antibiòtics, han anat apareixent resistències per 

part dels microbis patògens, com per exemple les beta-lactamases115, fet que obliga a la 

recerca constant de noves formes antibiòtiques. 

 

Antibiòtic Descobriment Introducció Resistència 

Sulfonamides 1932 1936 1942 

Beta-lactàmics 1928 1938 1945 

Aminoglicòsids 1943 1946 1946 

Cloranfenicols 1946 1948 1950 

Macròlids 1948 1951 1955 

Tetraciclines 1944 1952 1950 

Rifamicines 1957 1958 1962 

Glicopèptids 1953 1958 1960 

Quinolones 1961 1968 1968 

                                                
114ANESTÈSIA: És la pèrdua reversible de totes les sensacions induïda per drogues. Permet que 
els pacients es sotmetin a procediments quirúrgics sense experimentar neguit i dolor. 
115BETA-LACTAMASES: Són una classe d'enzims produïts per alguns bacteris i són 
responsables de la seva resistència als antibiòtics beta-lactàmics com penicil·lines, cefalosporines 
(són relativament resistents a les betalactamases), cefamicines, i carbapenemases. Aquests 
antibiòtics tenen un element comú en la seva estructura molecular: un anell de quatre àtoms, 
coneguts com a beta-lactàmics. (Sciencedirect.com) 
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Antibiòtic Descobriment Introducció Resistència 

Estreptogramines 1963 1998 1964 

Oxazolidinones 1955 2000 2001 

Lipopèptids 1986 2003 1987 

Fidaxomicines 1948 2011 1977 

Diarilquinolines 1997 2012 2006 

Taula 1: Cronologia de la resistència als antibiòtics 

Font: https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_a_antibi%C3%B3ticos 

 

Aviat, es va començar a fer síntesi química d'antibiòtics, fent modificacions a les 

estructures naturals conegudes. 

 

Actualment, davant la gran quantitat de resistències, es tendeix a buscar noves espècies 

bacterianes que tinguin noves formes d'antibiòtics no coneguts. 
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6. Tipologies d’antibiòtics 

 

Existeixen dos tipus d'antibiòtics: els antibiòtics sintètics o químics i els antibiòtics 

naturals. 

6.1 Antibiòtics sintètics 

 

Són els més comunament coneguts com a antibiòtics. S'anomena antibiòtics sintètics a 

tots aquells antibiòtics que produeixen els humans a través de tècniques artificials. És a 

dir, totes aquelles substàncies químiques produïdes per nosaltres que, a baixa 

concentració, són capaces d’eliminar o inhibir el creixement de bacteris. També es poden 

definir com a “substància antibacteriana” ja que només un nombre limitat d’antibiòtics 

posseeix poder contra els protozous. Els antibiòtics no serveixen per tractar una infecció 

causada per un virus. 

 

Els antibiòtics van ser descoberts quan es va veure que en un medi que hi havia més 

d’una soca de bacteris, l’un produïa una substància que provocava l’eliminació del segon. 

Això és perquè els bacteris són competitius entre ells i busquen eliminar altres soques 

que puguin obtenir els nutrients del medi. 

 

 

 
Figura 43: Antibiòtics sintètics  

Font: https://hellodoktor.com/healthy-living/need-finish-full-course-antibiotics/ 

 

 

Es busquen antibiòtics que siguin respectuosos amb les cèl·lules dels mamífers, però 

també s’intenta que siguin respectuosos, per exemple si són de via oral, amb la flora 

intestinal.  
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Els antibiòtics resulten més o menys tòxics per a les cèl·lules humanes o d'organismes 

superiors. Aquesta toxicitat116 oscil·la entre valors elevadíssims (actinomicina117) i valors 

ínfims (penicil·lina). Els antibiòtics de toxicitat baixa, com l'amoxicil·lina, poden ser 

emprats en la terapèutica de moltes malalties causades per bacteris. En cada cas, però, 

cal tenir present el marge de toxicitat, i veure fins a quin punt els avantatges aconseguits 

amb el tractament a base d'antibiòtics compensen o superen les alteracions produïdes 

per aquests. 

6.2 Antibiòtics naturals 

 

Els antibiòtics naturals són tots aquells remeis no manufacturats, normalment plantes, 

que són capaços d’actuar en contra dels microorganismes patològics que poden entrar 

al nostre cos, reforçant així el nostre sistema immunològic. Es diferencien dels an-tibiòtics 

sintètics, aquells  que estan elaborats en laboratoris, en una sèrie de punts: 

 

 No presenten efectes secundaris si no es té al·lèrgia a la planta o aliment que s’està 

consumint. 

 Respecten els microbis beneficiosos per l’organisme i que ja estan allà. És a dir, no 

fan efecte sobre aquests.  

 No resulta perillosa una acumulació d’aquest aliment o planta. 

 Són més barats i fàcils d’aconseguir que els sintètics. 

 En detracció, no solen ser tan efectius com els de síntesi. 

 No presenten tanta especificitat en quant als bacteris que afecten,  ja que no tota la 

substància que presenten és bactericida. 

 

 
 Figura 44: Antibiòtics naturals  

                                                
116TOXICITAT: És la mesura del grau en el qual una substància és tòxica o verinosa. 
117ACTINOMICINA: Grup d'antibiòtics polipèptids aïllats dels bacteris del sòl del gènere 
Streptomyces. (Wikipedia.org) 
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 Font: https://www.shtfdad.com/all-natural-antibiotics/ 

Alguns exemples d’antibiòtics naturals són: l’all, la ceba, la farigola, el romaní, la menta, 

la llima, la mel, el gingebre, etc. 

6.2.1 Antibiòtics naturals d’interès 

 

Es consideren els 7 millors antibiòtics naturals: 

 

 L'All (Allium sativum): Posseeix més de seixanta propietats curatives per al nostre 

organisme, a més té una alta quantitat d'antioxidants118. Elimina els bacteris que es 

troben a la sang i, així, mantenen el sistema immunològic fort. Es pensa que és el 

millor antibacterià i antivíric natural. Té més de 20 components amb propietats 

antivirals i gairebé 40 d’antibacterianes, com per exemple: 

 Al·licina: Normalitza l’equilibri de lipoproteïnes, redueix la pressió arterial, 

propietats antitrombòtiques i antiinflamatòries, etc. 

 "Ajoeno": Evita la segregació per part de bacteris d’un compost que elimina 

glòbuls blancs. 

 Àcid cafeic: Inhibeix la carcinogènesi, procés pel qual una cèl·lula normal es 

transforma en cancerosa. 

 Àcid ascòrbic: Conté vitamina C. Aquesta vitamina és un nutrient essencial per 

reaccions químiques internes, especialment en mamífers, però l’ésser humà no el 

sintetitza per ell mateix. L’absència de vitamina C en l’organisme pot causar 

escorbut, malaltia que causa nombroses hemorràgies i pot, fins i tot, acabar 

causant la mort. 

 Àcid clorogènic i quercetina: Tenen activitat antioxidant. 

 

 

Figura 45: All  

Font: https://www.gadis.es/supermercados/propiedades-del-ajo-ayunas-realmente-beneficioso/ 

                                                
118ANTIOXIDANTS: Són molècules capaces d'alentir o prevenir l'oxidació d'altres molècules. 
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 Ceba (Allium cepa): Gràcies al seu alt tant per cent de sulfurats, àcids i flavonoides119, 

que són pigments vegetals no nitrogenats amb funcions antioxidants, 

anticanceroses…, és excel·lent per als problemes respiratoris com la grip, bronquitis 

i faringitis. El més abundant és la quercetina120. També es pot fer servir com a 

desinfectant sobre una ferida. 

 

 

Figura 46: Ceba  

Font: http://www.biosfera.cat/biosfera_cat_biosfera/?p=5189 

 

 Gingebre (Zingiber officinale): El gingebre té moltes propietats antibacterianes a més 

d’una qualitat molt positiva, i és que respecta els microorganismes que tenen un paper 

positiu en la flora intestinal: els lactobasilus. Pot ser eficaç contra una soca patògena 

d’Escherichia Coli que provoca gastroenteritis especialment en nens. També es pot 

usar contra el bacteri Helicobacter pylori121 que segrega amoníac per protegir-se dels 

sucs gàstrics i pot provocar úlceres. Es pot prendre en forma de te. 

 

 

Figura 47: Gingebre  

                                                
119FLAVONOIDES: Són una varietat de compostos fenòlics sintetitzats per les plantes superiors 
durant el seu creixement i desenvolupament. Intervenen en la formació de pigments, en la 
protecció enfront de la radiació UV i en la defensa durant la interacció planta-patogen. 
120QUERCETINA: És el flavonoide més abundant i el més habitual en la dieta humana. Es troba 
en altes concentracions tant en fruites com a verdures especialment a la ceba. 
121HELICOBACTER PYLORI: És un bacteri gramnegatiu amb forma de bacil helicoïdal que habita 
en l'epiteli gàstric humà. La infecció per H. pylori pot produir inflamació de la mucosa gàstrica que 
pot progressar donant lloc a la producció de gastritis, úlcera pèptica i limfoma del teixit limfoide 
associat a mucosa. No obstant això, els subjectes infectats poden no arribar mai a desenvolupar 
cap tipus de símptoma. (Wikipedia.org) 
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Font: https://drjordifores.com/coneixes-les-propietats-del-gingebre/ 

 Menta (Mentha ssp.): Segons alguns estudis122, s'ha demostrat que l'oli de menta 

combat vint-i-dos tipus de bacteris, com per exemple l'Helicobacter pylori. La menta 

pot ser utilitzada de forma d'infusió de te, olis o , tòpicament, és ideal per a les 

infeccions bucals i per tractar amb casos de putrefaccions intestinals. 

 

 

Figura 48: Menta  

Font: http://www.universolamaga.com/menta/ 

 

 Llimona (Citrus): El seu alt percentatge de potassi i vitamina C, el converteix en un 

molt bon antibacterià. Pot actuar, per exemple contra, l'Staphylococcus aureus 

resistent a la meticil·lina. Ajuda a combatre els mals de coll. Es pot menjar directament 

el fruit o prendre el seu suc amb una mica de mel. 

 

 

Figura 49: Llimona  

Font: http://www.5aldia.es/aliments/llimona/ 

  

                                                
122Font: http://elscriticats.blogspot.com/2015/07/els-7-millors-antibiotics-naturals.html 
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 Mel: La mel també posseeix propietats antibacterianes, això és perquè conté l’enzim 

glucosa oxidasa123 i aquesta produeix peròxid d’hidrogen, també conegut com aigua 

oxigenada (H2O2) i aquest té la capacitat d’eliminar bacteris. Resulta eficaç per la 

prevenció de refredats, grip, bronquitis, asma... S’ha demostrat que ajuda en la 

regeneració del teixit, així que és positiu aplicar-ho en una cremada, ja que també 

impedeix que s’infecti124. 

 

 

Figura 50: mel  

Font: https://esplugaturisme.wordpress.com/gastronomia/mel/ 

 

 Nabiu agre: És especial per a tractar problemes urinaris. Contribueix en la disminució 

de la fixació de certs tipus d’Escherichia coli a les parets de las vies urinàries. Per 

tractar-los, es pot ingerir el seu suc de preferència el més natural que es pugui, sense 

endolcidors ni sucre. Si es pateix infecció urinària, en prendre aquest suc, el bacteri 

s'elimina ràpidament. 

 

 

Figura 51: Nabiu  

                                                
123ENZIM GLUCOSA OXIDASA: És una oxidoreductasa que catalitza l'oxidació de la glucosa per 
formar peròxid d'hidrogen. (Wikipedia.org) 
124Font: http://elscriticats.blogspot.com/2015/07/els-7-millors-antibiotics-naturals.html 
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Font: https://etselquemenges.cat/rebost/els-nabius-arandanos-cranberries 

6.2.2 L'all 

 

L'all és considerat el millor antibacterià natural; aquest conté moltes propietats 

antibacterianes. Per això, en la part pràctica del treball s'estudiarà el seu efecte sobre 

determinats bacteris.  

 

L'all (Allium sativum) s'ha utilitzat des de l'antiguitat en aplicacions culinàries i en 

medicina. 

 

En les últimes dècades, s'han realitzat nombrosos estudis sobre les propietats farmaco-

lògiques d'aquest aliment.  

 

Entre les propietats més rellevants, destaca l'acció antioxidant, hipolipemiant125,  

antitrombòtica126, hipotensora, antimicrobiana, antifúngica127, anticancerígena i immuno-

moduladora. 

 

En quan a la propietat antimicrobiana, avui dia tenim en constància gràcies a un estudi 

de la Universitat Estatal de Washington (EUA) i publicat a la revista Journal of 

Antimicrobial Chemotherapy l'any 2012128, que el sulfur de dialil129, un compost de l'all, és 

100 vegades més eficaç que dos antibiòtics populars per lluitar contra el bacteri 

Campylobacter (una de les causes més comunes d'infeccions intestinals), la 

eritromicina130 i la ciprofloxacina131. 

 

L'all conté, en la seva totalitat, però, sobretot, en el bulb, l'al·liïna. Aquest compost sulfu-

rat, per l'acció de la al·liïnasa es descompon en al·licina (que és la responsable de la 

desagradable olor característica), àcid pirúvic i amoníac. 

 

                                                
125HIPOLIPEMIANT: m adj FARM Dit de la substància que té la propietat de disminuir el nivell de 
lípids a la sang. 
126ANTITROMBÒTICA: Que impedeix o dificulta la formació de trombes o coàguls, és a dir, 
masses sanguínies que apareixen en una artèria, vena o capil·lar. 
127ANTIFÚNGICA: adj FARM i QUÍM Que evita el desenvolupament dels fongs, els destrueix o en 
detura el creixement i la reproducció. (Enciclopèdia.cat) 
128 Font: https://academic.oup.com/jac/article/67/8/1915/746474 
129SULFUR DE DIALIL: és un organosulfur derivat d'all i algunes altres plantes de gènere Allium. 
130ERITROMICINA: És un antibiòtic de la família dels macròlids. Funciona en impedir la síntesi de 
proteïnes en els bacteris. Va ser el primer macròlid descobert el 1952. (Wikipedia.org)  
131CIPROFLOXACINA: És un antibiòtic d'ampli espectre del grup de les fluoroquinolones amb 
efectes bactericides. (Wikipedia.org) 
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Figura 52: Reacció de descomposició de l'al·liïna  

Font: https://www.uv.es/~jaguilar/curioso/cebollas.html 

 

En un estudi fet per Domingo i López-Brea l'any 2003132, es va poder comprovar que 

l'al·licina mostrava activitat antimicrobiana sobre alguns ceps d'Escherichia coli133, 

Staphylococcus aureus. 

 

A més a més, una investigació duta a terme per un equip de científics de la Universitat 

de Copenhaguen (Dinamarca) l'any 2017134 revela que l'all té la capacitat de lluitar contra 

bacteris resistents com a teràpia per combatre infeccions.  

 

El treball ha estat dut a terme per un equip liderat per Michael Givskov, un científic que 

porta des de 2005 analitzant els efectes de l'all sobre els bacteris. Aquests investigadors 

van identificar al responsable d'aquesta acció antibacteriana en l'any 2012: es tracta d'un 

compost sulfurós actiu anomenat ajoene que és capaç de destruir components importants 

en els sistemes de comunicació dels bacteris, que impliquen molècules reguladores de 

RNA. A més, també ataca la capa protectora que recobreix al microorganisme, 

anomenada biopel·lícula. 

 

L'estudi, publicat a la revista Scientific Reports, va documentar la capacitat del ajoene per 

inhibir petites molècules de RNA reguladores en dos tipus de bacteris, Staphylococcus 

aureus i Pseudomones aeruginosa135. 

 

 

  

                                                
132 Font:https://www.researchgate.net/publication/28066457_Plantas_con_accion_antimicrobiana 
133Aquesta afirmació es comprovarà a la part pràctica del treball. 
134Font:https://computerhoy.com/noticias/life/nuevo-estudio-revela-propiedades-del-ajo-combatir-
infecciones-71921 
135PSEUDOMONES AERUGINOSA: Espècie de bacteris gramnegatius aeròbics. (Wikipedi-
a.org) 
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6.2.3 La mel 

 

Com en el cas de l'all, els efectes de la mel també s'estudiaran en la part pràctica del 

treball. Per això, es profunditzarà en relació a les característiques i propietats d'aquest 

antibiòtic natural. 

 

La mel d'abella és una de les medicines naturals més antigues que existeix i ha estat 

utilitzada principalment. en el tractament de ferides, úlceres, cremades a la pell, 

infeccions oculars, mal de coll, així com altres afeccions (Molan,1990). 

 

Aquest ús de la mel es va iniciar de manera empírica, simplement perquè es coneixia 

com un remei efectiu i no pel coneixement de les seves propietats antimicrobianes; 

encara en l'actualitat, la mel segueix sent àmpliament utilitzada com a medicina natural. 

 

Els estudis duts a terme sobre la mel han comprovat la seva activitat antimicrobiana, 

havent-se demostrat els seus efectes inhibidors sobre el creixement de patògens 

humans. 

 

Un estudi realitzat l'any 2016136 a la facultat de Medicina de la Universitat Major de San 

Simón (Bolívia), va demostrar la sensibilitat de Staphylococcus aureus a la mel d'abella, 

fins i tot, de soques resistents a antibiòtics químics. Tot i que ja s'havien fet estudis previs 

que ho demostraven, com el que van fer a l'Índia  Subrahmanyam i Hemmady l'any 2003 

on es va provar l'efecte antibacterià de diferents mels locals contra aquest bacteri aïllat 

de ferides de cremades. 

 

A més a més, un estudi realitzat l'any 2011137 mostra com la mel pot fer efecte sobre 

altres bacteris. Tal com explica la professora Rose Cooper, que va presentar el seu estudi 

en la conferència anual de la Societat per a la Microbiologia General, que es celebra a 

Harrogate, Anglaterra, la mel sembla actuar descomponent les defenses que utilitzen els 

bacteris contra els antibiòtics. 

 

Per això, assenyala la investigadora, la mel pot ser una manera útil de combatre les 

infeccions de superbacteris com l'estafilococ daurat resistent a la metilicina (EDRM)138. 

                                                
136Font: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-74332016000200007 
137Font: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/04/110413_miel_resistencia_antibiotico_men 
138EDRM: És un estafilococ resistent a molts antibiòtics, com la meticil·lina. És una causa comuna 
d'infeccions hospitalàries. 
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Els investigadors que van treballar amb Cooper van estudiar la mel de manuka139, que es 

deriva del nèctar que recullen les abelles de Nova Zelanda en l'arbre de manuka. 

 

L'activitat antimicrobiana de la mel està relacionada amb 3 factors: 

 

 Acidesa: El seu poder bactericida està condicionat per la part àcida. 

 Osmolaritat140: El seu alt contingut en sucre impedeix el desenvolupament de bacteris 

o fongs. 

 Peròxid d'hidrogen: És produït per l'enzim glucosa oxidasa, la qual pot ser activada 

per la calor i la llum i té la capacitat d'eliminar bacteris. 

 

Les mels fosques es destaquen per la seva activitat antibacteriana atribuïda al peròxid 

d'hidrogen i al poder antioxidant dels àcids fenòlics. El seu contingut en antioxidants és 

incrementat per posseir major quantitat de pigments vegetals, com carotenoides141 i, 

fonamentalment, flavonoides. 

 

A més, són les més apropiades per a combatre infeccions per estreptococs, estafilococs 

i bacteris grampositius en general.142  

 

6.3 Formes alternatives per destruir els bacteris 

 

Ara bé, els antibiòtics no són els únics fàrmacs que tenen la capacitat de destruir els 

bacteris. Hi ha altres substàncies, com els biocides, i agents infecciosos, com els 

bacteriòfags, que també són capaços d'inhibir el creixement  d'aquests microorganismes.  

 

  

                                                
139MANUKA: Arbust o arbre petit natiu de Nova Zelanda i del sud-est d'Austràlia.(Wikipedia.org) 
140OSMOLARITAT: f BIO i ECO Mesura de la concentració d’una dissolució aquosa osmòticament 
activa. 
141CAROTENOIDES: Són un grup de pigments vegetals liposolubles fotosintètics de color intens 
(vermell, ataronjat o groc).Tots els organismes que depenen del sol per a obtenir energia, ja siguin 
bacteris o plantes, contenen carotenoides; es troben a les membranes dels tilacoides i a les de 
l'embolcall dels cloroplasts. El seu efecte antioxidant fa que aquests compostos tinguin un paper 
essencial per a protegir els organismes per tal que no pateixin danys durant la fotosíntesi, el procés 
de convertir la llum solar en energia química. 
142En l'experiment de la part pràctica, es podrà comprovar aquesta afirmació. 
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6.3.1 Biocides 

 

Els biocides són totes aquelles substàncies que serveixen per destruir, contrarestar, 

neutralitzar, exercir una acció, controlar i alterar el creixement per mitjans químics i/o 

biològics d’un organisme. Actualment, són usats comunament en agricultura, silvicultura 

(gestió de masses forestals), control de plagues i per ús domèstic.  

 

Aquests són específics per atacar a cada espècie d’organismes; ja siguin insectes, 

herbes, mamífers, peixos o microbis que competeixen amb les persones, com els 

bacteris. O també per atacar organismes que destrueixen recursos naturals, fan malbé 

aliments o que malmeten i destrueixen collites.  

 

 
Figura 53: Biocides  

Font: https://www.chementors.eu/services/biocides/ 

 

Els biocides són substàncies actives o combinats de més d’una d’aquestes substàncies, 

o bé són microorganismes. Les substàncies actives són el que s'anomena fàrmac; 

biomolècules que gràcies a la seva estructura i configuració química poden interactuar 

amb algunes macromolècules proteiques.  

 

Els biocides es poden dividir en quatre grups segons la seva funció: 

 

 Desinfectants i biocides generals (Ex: antisèptics, sabons desinfectants, hi-

poclorit de sodi, etc). 

 Conservants (Ex: Conservants per als productes durant el seu emmagatzemat-

ge, protectors per fustes, productes contra la floridura, etc). 

 Plaguicides ( Ex: Rodenticides, avicides, repel·lents, etc). 

 Altres biocides ( Ex: productes antiincrustants, líquids per embalsamament i 

taxidèrmia). 
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6.3.2 Bacteriòfags 

 

Els bacteriòfags, també anomenats fags, són virus que infecten els bacteris i els maten. 

Estan presents abundantment en la natura i, per tant, es detecten sovint en la superfície 

de carns fresques, peix i altres aliments. L'ús de bacteriòfags en el control biològic de la 

cadena alimentària per inhibir i eradicar els bacteris patògens o de descomposició dels 

aliments i per reduir la resistència als antibiòtics, atrau de manera creixent l'interès 

d'investigadors i de la indústria. 

 

Els bacteriòfags tenen moltes formes i mides diferents. 

 

Els fags clàssics posseeixen una estructura a manera de cap i poden variar de mida i 

forma. Alguns són icosaèdrics (20 cares) altres són filamentosos. El cap o càpsida està 

composta de moltes còpies d'una o més proteïnes diferents. A l'interior del cap es troba 

l'àcid nucleic. El cap actua com una coberta protectora per a l'àcid nucleic. 

 

Molts, encara que no tots els fags mostren una cua unida al capdavant del fag mitjançant 

el coll. La cua és un tub buit a través del qual l'àcid nucleic passa durant la infecció. La 

mida de la cua pot variar i alguns fags ni tan sols la tenen. 

 

 

Figura 54: Estructura bacteriòfag  

 
Font: http://www.microinmuno.qb.fcen.uba.ar/SeminarioBacteriofagos.htm 

 

Els diferents bacteriòfags funcionen contra bacteris específics. Quan un bacteriòfag es 

troba amb el seu bacteri específic, es fixa a la paret cel·lular, la penetra i introdueix el 

DNA, i destrueix la capacitat del bacteri per funcionar o duplicar-se. Cada bacteriòfag té 

les seves propietats característiques incloent el rang d'amfitrions i l'habilitat per mantenir 

la seva integritat física en ambients diferents. 
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Figura 55: Bacteriòfag actuant sobre bacteri  

 
Font: http://soundofscience.info/virusuri-artificiale-ar-putea-lupta-impotriva-bacteriilor-rezistente-la-

antibiotice/ 
 

Els bacteriòfags s'han aplicat experimentalment en el control biològic de 

microorganismes, en ambients d'elaboració d'aliments i en els mateixos aliments. En 

productes lactis, s'han aplicat a la llet per reduir el nombre de Salmonella enteritidis143 i 

Listeria144 especialment en formatges de llet crua i també per reduir el nombre de 

Enterobacter sakazakii145en les llets infantils reconstituïdes. 

 

En carn i productes carnis la majoria dels estudis s'han centrat en carn d'aus, de vaca i 

de porcs. S'han obtingut reduccions significatives de Campylobacter jejuni146
 i de 

Salmonella enteritidis en pell de pollastre. En  el sector boví, s'ha utilitzat per reduir el 

nombre d'E coli O157 en superfícies de carn i també per reduir la descomposició per 

Pseudomonas sp.147 amb el consegüent augment de la vida útil del producte. En el sector 

porcí, s'ha demostrat la reducció de Listeria en salsitxes tipus frankfurt. En productes de 

la pesca, s'han obtingut reduccions de Listeria i aquest bacteri també ha estat el focus de 

                                                
143SALMONELLA ENTERITIDIS: És un dels serotips més importants de la Salmonella transmesa 
d'animals a persones en la major part del món. Aquest serotip,causa gastroenteritis que pot ser 
greu en els nens, les persones grans i els pacients inmunodeprimits. (Who.int) 
144LISTERIA: És un bacil grampositiu anaeròbic facultatiu causant de la Listerosis. (Wikipedi-
a.org) 
145ENTEROBACTER SAKAZAKII: És un bacteri que pertany al gènere Cronobacter, de la família 
de les Enterobacteriaceae. Comprèn grups bacterians trobats en l'intestí humà i animal i en el medi 
ambient. La transmissió a l'organisme és via oral, per contacte directe o per mitjà dels aliments. 
Aquest microorganisme s'ha relacionat amb brots de meningitis o enteritis, especialment en els 
lactants. (Wikipedia.org) 
146C. JEJUNI: Campylobacter jejuni és una espècie del gènere Campylobacter. És un bacil que 
respon negativament a la tinció de Gram, presenta mobilitat mitjançant un o dos flagels polars (que 
es troben en els seus extrems). Provoca infeccions intestinals que es manifesten per una diarrea 
aguda, que pot o no anar acompanyada de vòmits. Hi ha estudis que indiquen que Campylobacter 
és la primera causa de diarrea en països desenvolupats, per davant d'altres patògens com 
Salmonella, Shigella i Escherichia Coli. (Wikipedia.org) 
147PSEUDOMONAS SP: Gènere de bacils gramnegatius, oxidasa positius, aeròbics estrictes tot i 
que en alguns casos poden utilitzar el nitrat com a acceptor d'electrons. (Wikipedia.org) 



Salvem els antibiòtics Treball de recerca 2018-2019 
 

   67 

tractament amb bacteriòfags en biopel·lícules de superfícies metàl·liques en plantes 

d'elaboració d'aliments.148 

 

 

7. L’acció dels antibiòtics sobre els bacteris 

 

Els antibiòtics deuen la seva toxicitat selectiva a les diferències entre les cèl·lules 

eucariotes i procariotes. Intenten incidir en les funcions vitals dels bacteris.  

 

Algunes de les vies d’acció més utilitzades són: 

 

 Bloqueig de la síntesi de la paret cel·lular 

 Inhibició de la síntesi de proteïnes 

 Alteració sobre la membrana plasmàtica 

 Bloqueig de la síntesi dels àcids nucleics 

 Inhibidors del metabolisme bacterià 

 

7.1 Bloqueig de la síntesi de la paret cel·lular 

 

La paret dels bacteris està formada per peptidoglicans. A causa del creixement constant 

dels bacteris, aquests estan contínuament sintetitzant nous peptidoglicans i transportant-

los al lloc adequat de la paret bacteriana. 

 

Hi ha antibiòtics que s’ocupen d’interrompre aquest procés atacant els enzims implicats i 

impedint que la paret cel·lular es formi correctament i sigui osmòticament fràgil. Per tant, 

ja que els bacteris tenen una pressió osmòtica interna molt alta, és produeix la lisi 

cel·lular. Aquest efecte el produeixen les penicil·lines149 i cefalosporines150, que són 

considerats antibiòtics bactericides. 

 

  

                                                
148Font: http://acsa.gencat.cat/es/detall/article/Bacteriofags 
149PENICIL·LINES: Són antibiòtics del grup dels beta-lactàmics utilitzats en el tractament 
d'infeccions provocades per bacteris que hi són sensibles. (Wikipedia.org) 
150CEFALOSPORINES: Són una classe d'antibiòtics beta-lactàmics originàriament derivats del 
gènere Acremonium. (Wikipedia.org) 
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7.2 Inhibició de la síntesi de proteïnes 

 

La síntesi de proteïnes es dóna als ribosomes del bacteri, formats per dues subunitats: 

una de 50S (subunitat gran) i una de 30S (subunitat petita). 

 

 

Figura 56: Subunitats ribosomes 

 Font: http://www.geocities.ws/tonicasany/apuntscell_4.html 

 

Alguns antibiòtics, com els aminoglicòsids, es fixen irreversiblement a la subunitat 30S i 

interfereixen en la fixació de l’RNA de transferència (RNAt), que s’encarrega de 

transportar els aminoàcids al ribosoma per la síntesi de proteïnes. També actuen contra 

l’RNA missatger (RNAm), que és la cadena d’RNA, transcrita a partir de DNA, que porta 

la informació fins al ribosoma. 

 

Per tant, es produeix una lectura errònia del missatge genètic i la síntesi de proteïnes no 

funcionals. 

 

Hi ha altres antibiòtics, com el cloramfenicol151, que s’uneixen a la subunitat de 50S i 

bloquegen l’activitat de l’enzim peptidil transferasa152, encarregat de la formació dels 

enllaços peptídics entre els aminoàcids. 

 

Els antibiòtics que inhibeixen la síntesi de proteïnes són d’efecte bacteriostàtic, ja que 

impedeixen el creixement i la reproducció del bacteri. 

 

  

                                                
151CLORAMFENICOL: És un antibiòtic que es va obtenir per primera vegada d'Streptomyces 
venezuelae, encara que més tard es va obtenir a partir d'altres espècies d'Streptomyces i en 
l'actualitat es produeix per síntesi química. (Wikipedia.org) 
152ENZIM PEPTIDIL TRANSFERASA: Enzim d'RNA (RNAr de la subunitat ribosomal major) que 
catalitza la formació de l'enllaç peptídic en el procés de biosíntesi proteica. (Glosarios.com) 
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7.3 Alteració sobre la membrana plasmàtica 

 

La membrana plasmàtica és una estructura vital per a la supervivència del bacteri. Forma 

una barrera de permeabilitat i s’encarrega de regular el pas de substàncies de la cèl·lula. 

Els antibiòtics acostumen a formar porus sobre la membrana del bacteri, de manera que 

s’interromp el transport de substàncies. Com a conseqüència, els ions i les 

macromolècules s’escapen, el bacteri no obté l’energia necessària i mor. 

 

Aquest efecte és produït per l’acció d’antibiòtics bactericides, com la polimixina153. 

L’inconvenient d’aquests antibiòtics és que, a causa de la presència de membrana tant 

en cèl·lules eucariotes com procariotes, molts són tòxics per als humans. 

 

7.4 Bloqueig de la síntesi dels àcids nucleics 

 

La síntesi de molècules de DNA i RNA consisteix en una sèrie de reaccions catalitzades 

per enzims. Si s’inhibeix un punt de la seqüència, automàticament queda bloquejada la 

reacció. Hi ha antibiòtics, com les sulfamides154, que interfereixen en la síntesi d’àcids 

nucleics. Especialment ho fan bloquejant la síntesi dels seus components, impedint la 

replicació o aturant la transcripció. Aquests antibiòtics són d’efecte bacteriostàtic. 

 

7.5 Inhibidors del metabolisme bacterià 

 

Alguns antibiòtics actuen en la síntesi de l’àcid tetrahidrofòlic155, imprescindible per a la 

supervivència dels bacteris. Aquest és sintetitzat a partir d’àcid fòlic i de l’enzim 

dihidrofolat reductasa. L’àcid tetrahidrofòlic és necessari per a la formació d’aminoàcids, 

de purines i pirimidines necessàries per a la replicació del DNA.  

 

 

                                                
153POLIMIXINA: És un antibiòtic produït de manera natural pel bacteri Paenibacillus polymixa. Les 
polimixines tenen un espectre d'activitat limitat gairebé exclusivament als bacils gramnegatius, 
com E. coli. (Wikipedia.org) 
154Explicades en l'apartat 5.1 
155ÀCID TETRAHIDROFÒLIC: És un derivat de l'àcid fòlic . És un cofactor en moltes reaccions, 
especialment en el metabolisme d'aminoàcids i àcids nucleics. Actua com a donador d'un grup 
amb un àtom de carboni. 
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Figura 57: Síntesi de l’àcid tetrahidrofòlic  

Font: http://www.iqb.es/cbasicas/bioquim/cap8/c8a05_01.htm 

 

Per tant, aquests antibiòtics impedeixen el creixement i la replicació bacteriana (efecte 

bacteriostàtic). 

 

 

  

ÀCID FÒLIC 

DIHIDROFOLAT  REDUCTASA 

ÀCID TETRAHIDROFÒLIC 
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8. La resistència bacteriana 

 

La bioresistència o la resistència als antimicrobians és la capacitat dels microorganismes 

de resistir a tractaments antibiòtics (créixer en presència d'un 

fàrmac que en principi els mataria o limitaria el seu creixement). 

 

Per això, algunes malalties originades per microorganismes no responen al tractaments 

disponibles, perquè aquests organismes s’han fet resistents. Així doncs, són els 

microorganismes els que es fan resistents als antibiòtics i no les persones o els animals. 

 

Hi ha dos tipus de resistències: 

 

 La resistència natural: És una característica constant en les soques d’una mateixa 

espècie bacteriana, és a dir, determinada genèticament. Per exemple, tots els 

gèrmens gramnegatius són resistents a la vancomicina156, i aquesta situació no és 

variable. 

 

 La resistència adquirida157: És la capacitat d’un microorganisme a resistir a un 

antibiòtic al que anteriorment era sensible. És variable i és adquirida per una soca 

d'una espècie bacteriana que ha patit una o diverses mutacions158. Així, hi ha soques 

de pneumococ que han adquirit resistència a la penicil·lina, soques d’Escherichia coli 

resistents a l'ampicil·lina159, soques d’estafilococs resistents a la meticil·lina160. La 

resistència adquirida és la que pot portar a un fracàs terapèutic quan s'utilitza un 

antibiòtic suposadament actiu sobre el germen que produeix la infecció. Llavors, els 

tractaments habituals es tornen ineficaços, les infeccions persisteixen i es poden 

transmetre a altres persones. 

 

 

 

  

                                                
156Aquesta afirmació es podrà comprovar en la part pràctica del treball. 
157 És el tipus de resistència que s'estudiarà en l'experiment de la part pràctica. 
158 Veure apartat 8.1 
159AMPICIL·LINA: Antibiòtic beta-lactàmic d'ampli espectre que ha estat extensament utilitzat per 
a tractar infeccions bacterianes des de l'any 1961. (Wikipedia.org) 
160 METICIL·LINA: És un antibiòtic beta-lactàmic de baix espectre de la classe de les penicil·lines. 
(Wikipedia.org) 
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8.1 Mutacions 

 

Una mutació és un canvi heretable en la seqüència de bases dels àcids nucleics que 

constitueixen el genoma d'un organisme; aquesta es produeix en condicions naturals amb 

baixa freqüència i es deuen fonamentalment a errors en els processos de replicació de 

l'ADN. 

 

A més de les mutacions espontànies161, poden ocórrer mutacions induïdes, provocades 

per agents mutagènics162 (químics, físics o biològics) que proporcionen una eina per 

introduir canvis en el genoma bacterià al laboratori. La majoria d'aquests errors o 

alteracions introduïts en el genoma, són corregits pels mecanismes de reparació de 

l'ADN, però alguns escapen de la correcció i poden originar canvis heretables que 

proporcionen una diversitat genètica. Donada la baixa freqüència de mutacions, només 

els microorganismes amb alta taxa de creixement, poden arribar a xifres prou altes com 

perquè siguin detectables. Les mutacions en els bacteris, freqüentment afecten propietats 

fàcilment recognoscibles com requeriments nutricionals, morfologia o resistència 

antibiòtica. 

 

Algunes mutacions poden conferir al mutant un avantatge enfront de la soca que li va 

donar origen, sota certes condicions ambientals, de manera que la progènie163 d'aquesta 

cèl·lula mutant és capaç de superar el creixement de la soca original i substituir-la. Aquest 

és el cas de les mutacions que confereixen resistència als antibiòtics, en què el mutant 

resistent es seleccionarà en un ambient en el qual els bacteris estiguin exposats a 

l'antibiòtic en qüestió. Aquest tipus de mutacions s'anomenen selectives. Per exemple, la 

resistència a l'estreptomicina pot procedir de mutacions d'aquest tipus.  

 

L'estreptomicina bloqueja la síntesi de la proteïna del bacteri unint-se amb el segment de 

l'ARNr (ARN ribosòmic) 16S del ribosoma i interferint amb l'activitat del ribosoma. La 

resistència a l'antibiòtic pot sorgir per mutacions en el gen ARNr 16S, que redueix l'afinitat 

de l'estreptomicina per a la molècula 16S. 

                                                
161MUTACIONS ESPONTÀNIES: Mutacions que es produeixen a l'atzar com a conseqüència 
d'errors en els processos de duplicació del DNA. 
162AGENTS MUTAGÈNICS: És un agent que canvia el material genètic, normalment el DNA, d'un 
organisme i això incrementa la freqüència de la mutació per sobre del nivell de fons natural. 
(Wikipedia.org) 
163PROGÈNIE: Nissaga, descendència. (Diccionari.cat) 
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En canvi, davant d'una mutació no selectiva el bacteri no adquireix beneficis en relació al 

seu progenitor, per exemple la pèrdua de pigment de les colònies de Serratia 

marcescens164 que s'observa quan es cultiven en agar165. 

 

 

Figura 58: Serratia marcescens  

Font: https://fineartamerica.com/featured/1-serratia-marcescens-bacteria-sem-
scimat.html?product=art-print 

 

Les mutacions puntuals són aquelles que impliquen un canvi en una única base; poden 

provocar que es canviï un aminoàcid per un altre en el producte proteic (mutació per canvi 

de sentit). Altres vegades, no es tradueixen en cap canvi (mutació silenciosa), atès que 

hi ha més d'un codó per a cada aminoàcid. També pot succeir que el codó es converteixi 

en un senyal de terminació (mutació sense sentit) i en aquest cas es traduirà una proteïna 

incompleta no funcional. 

 

Les delecions166 i les insercions167 produeixen canvis més notoris en el DNA, provocant 

la pèrdua o la incorporació de qualsevol nombre de parells de bases. Per tant, sempre 

que aquest no sigui múltiple de tres es produiran mutacions per desplaçament del marc 

de lectura, que sol provocar la pèrdua total del fenotip168. 

                                                
164SERRATIA MARCESCENS: És un bacil gramnegatiu de la família Enterobacteriaceae. Pot ser 
perillós per als humans ja que, a vegades, és patogen, com a causa d'infeccions nosocomials i 
urinàries. (Wikipedia.org) 
165AGAR: És una substància gelatinosa derivada d'algues. Químicament, l'agar és un polímer de 
subunitats de galactosa. S'utilitza en la major part dels medis de cultiu, ja que a més no té valor 
nutritiu per als microorganismes. L'agar nutritiu és usat com a medi de cultiu per al creixement de 
bacteris i fongs, però no per a virus (tot i que els virus bacteriòfags creixen freqüentment en 
bacteris cultivats en agar). (Wikipedia.org) 
166DELECIÓ: És una aberració genètica en la que una part d'una seqüència d'àcids nucleics, ja 
sigui en un cromosoma, plasmidi o ARN missatger entre d'altres, s'ha perdut. (Wikipedia.org) 
167INSERCIÓ: Mutació en la qual s'insereix un segment de DNA en un gen o en un altre segment 
de DNA, alterant potencialment la seqüència codificant. (Glosarios.com) 
168 FENOTIP: Conjunt de caràcters visibles que un organisme presenta com a resultat de la 
interacció entre el seu genotip i el medi ambient (gènic, físic, hormonal, etc). (Enciclopèdia.cat) 
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Moltes mutacions que originen un producte proteic defectuós poden ser suprimides per 

un segon esdeveniment de mutació en un altre lloc del genoma (mutacions supressores), 

restaurant-se el fenotip original. 

 

En conclusió, les mutacions són favorables a l'aparició de les resistències bacterianes. 

 

8.2 Mecanismes d'interacció antibiòtic- bacteri 

 

La interacció antibiòtic-bacteri es refereix al joc entre els mecanismes d'acció dels 

antibiòtics i els mecanismes de resistència dels bacteris. 

 

Existeixen tres maneres diferents d’interaccions antibiòtic-bacteri:  

 

 Resistència individual. 

 Resistència poblacional. 

 Resistència poblacional en microorganismes que estan produint una infecció. 

 

Aquests tres conceptes formen esglaons d'una escala que s'ha de transitar per assolir 

l'objectiu final, que és l'eradicació d'una malaltia infecciosa d'origen bacterià, en un 

pacient en particular evitant l'aparició de resistències bacterianes.  

8.2.1 Resistència individual 

 

La resistència individual es refereix a la interacció molecular entre una cèl·lula bacteriana, 

amb tot el seu arsenal genètic i metabòlic, i un antibiòtic determinat. 

 

En aquest apartat, s'estudiaran les diferents eines amb què compta un bacteri per evitar 

l'acció de l'antibiòtic en qüestió. En referir-se a arsenal genètic i metabòlic, es vol  

assenyalar que no sempre és suficient amb que el microorganisme tingui un gen que 

codifica un mecanisme de resistència en particular. Aquest gen o aquests gens han de 

ser expressats en quantitat i qualitat suficient, i moltes vegades han d'interactuar diferents 

mecanismes de resistència per assolir la supervivència bacteriana. 

 

Com a exemple, es pot destacar l'expressió en E.coli de la seva betalactamasa de classe 

C (tipus Amp-C). El gen que codifica per aquest enzim capaç de trencar diferents 
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antibiòtics betalactàmics es troba naturalment codificat en el cromosoma d'aquest 

bacteri, però l'expressió d'aquest enzim és mínima a causa de que aquest 

microorganisme no té el promotor natural (Amp-R). D'aquesta manera, si bé E. coli 

posseeix un gen capaç de produir un efectiu mecanisme de resistència, la seva escassa 

expressió169 fa que el microorganisme pugui comportar-se com sensible a l'ampicil·lina. 

8.2.2 Resistència poblacional 

 

La resistència poblacional representa el comportament in vitro d'una població bacteriana 

enfront a una determinada concentració d'un antibiòtic, per un període de temps 

determinat.170 

 

Aquests són els tipus d'estudis que en general es realitzen al laboratori clínic. Els resultats 

finals d'aquests estudis donaran un informe de sensibilitat o resistència171, que són molt 

importants per a l'orientació terapèutica del pacient, però que no sempre coincideixen 

amb l'èxit terapèutic172.  

 

Així, en un pacient que presenta una infecció urinària baixa (cistitis) produïda per una 

soca de E. coli, en ocasions es pot obtenir un tractament eficaç amb ampicil·lina, malgrat 

que els estudis in vitro mostren que és resistent a la mateixa. Això és degut al fet que,els 

beta-lactàmics, es concentren més de 100 vegades en la bufeta que en el plasma, de 

manera que arriben a nivells que superen les possibilitats de resistència bacteriana.  

 

A l'altre extrem, un bacteri grampositiu com S.aureus o S.pneumoniae, que in vitro és 

sensible a eritromicina, no pot ser combatut amb aquest antibiòtic si es troba produint una 

bacterièmia, a causa que els macròlids arriben a una concentració plasmàtica 

insuficient. 

 

                                                
169EXPRESSIÓ GÈNICA: Consisteix en el fet que una característica del genotip es manifesti en el 
fenotip.  
170Font: AA.VV., “Resistencia bacteriana en infecciones hospitalarias y adquiridas y su relación 
con hábitos de prescripción de antibióticos”, en Revista de Investigación Científica, UTE, nº3 
(2012) (pp. 9-19) 
171INFORME DE SENSIBILITAT O RESISTÈNCIA: Informe que ens diu quina és la concentració 
mínima d'antibiòtic que fa efecte sobre el bacteri estudiat. 
172Aquest és l'experiment que s'ha realitzat en la part pràctica del treball. 
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8.2.3 Resistència poblacional en microorganismes que estan produint una 

infecció 

 

En el cas de la resistència poblacional en microorganismes que estan produint infecció, 

es parla d'eficàcia terapèutica i juguen altres factors, com el lloc d'infecció, les propietats 

farmacocinètiques de l'antibiòtic (on es troben incloses la dosi i el fraccionament diari del 

mateix), l'estat immunològic del pacient, la mida del inòcul bacterià, etc.  

 

La recuperació de l'estat de salut del pacient, és el paràmetre que determina l'efectivitat 

del tractament.173 

 

8.3 Propagació de la resistència bacteriana 

 

L’ús inadequat dels antibiòtics (automedicació, ús abusiu, suspensió d'un tractament 

abans de temps, utilització abusiva en el sector agrari) crea condicions favorables a 

l’aparició i propagació de bacteris resistents. Una altre factor que ha portat al 

desenvolupament de soques resistents és la pressió selectiva, és a dir, des de l’aparició 

dels antibiòtics els humans els hem pres i administrat a altres animals i, com a 

conseqüència, només han sobreviscut els bacteris més aptes, aquells que eren resistents 

a l’antibiòtic i que són els que s’han reproduït. D’aquesta manera, han mort les soques 

sensibles i han sobreviscut les resistents. 

 

El sector agrari i la indústria alimentària també ajuden a propagar la resistència 

bacteriana. A les granges, s'utilitzen antibiòtics per estimular el creixement i prevenir 

malalties en animals sans. Això fa que es desenvolupin bacteris resistents en els intestins 

dels animals, que arriben als humans a través de l'alimentació.174 

 

 

                                                
173Oromí Durich, J, “Resistencia bacteriana a los antibióticos”, en Elsevier, Vol. 36. Núm. 10. 
Diciembre 2000 páginas 367-405 
174Veure figura 59 
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Figura 59: Propagació resistència bacteriana 

Font: http://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/infographics/es/index1.html 

 

 

Els conflictes armats també ajuden a propagar la resistència antimicrobiana. Les guerres 

porten amb si el desplaçament de persones i la interrupció dels serveis regulars de la 

població. A les zones de conflicte, hi ha escassetat d'aigua i de les necessitats bàsiques, 

així com un col·lapse en les estructures de sanitat pública, necessàries per a la prevenció 

de malalties. 
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En els últims anys, s'ha vist reaparèixer algunes malalties infeccioses en certes zones en 

conflicte. Iemen és un exemple clar d'això. Aquest país asiàtic ha patit un conflicte bèl·lic 

des de 2014 que l'ONU el va qualificar com el «pitjor desastre humanitari del món en 

l'edat moderna». Van morir 84 persones a causa d'un brot de diftèria175.  

 

Aquesta malaltia infecciosa va ser descrita per Hipòcrates176 al segle V a.C., en l'actualitat 

és preventiva per vacunació177 i tractable amb un dels antibiòtics més antics: la 

penicil·lina. Abans de 1980, la seva distribució era mundial; però, amb l'aparició de la 

vacuna va haver un clar descens en el nombre de malalts, tendència que s’ha modificat 

en els darrers anys i recentment s'ha confirmat un increment en els casos de diftèria. 

 

 

Figura 60: Diftèria a Europa, 2015  

                                                
175DIFTÈRIA: És una infecció aguda causada per un bacteri, generalment Corynebacterium 

diphteriae, que pot afectar les amígdales, la faringe, la laringe, la mucosa del nas i, molt menys 
freqüentment, la pell o altres membranes mucoses. El bacteri forma plaques de membranes de 
color grisenc amb una zona inflamada al voltant de color vermell apagat que, en el cas del nas i la 
gola, poden obstruir les vies respiratòries. Aquest bacteri allibera una toxina que és transportada 
pel sistema circulatori i provoca lesions principalment al cor, als ronyons i al sistema nerviós. La 
diftèria és una malaltia molt poc freqüent en els països desenvolupats gràcies a la vacunació 
generalitzada de la població i a la millora de les condicions higièniques. Malgrat que a Catalunya 
no se n'havia declarat cap cas des de 1983, l'any 2015 se'n va produir un cas en un nen de 6 anys 
no vacunat que va morir a conseqüència de la malaltia. (Gencat.cat) 
176HIPÒCRATES (460 a.C - 370 a.C): Va ser un metge de l'Antiga Grècia del segle de Pèricles. 
És considerat una de les figures més destacades de la història de la medicina i hom s'hi refereix 
com el "pare de la medicina". (Wikipedia.org) 
177 PREVENTIVA PER VACUNACIÓ: Malaltia que es pot prevenir amb l'aplicació d'una vacuna 
(preparat antigen de microorganismes complets (vius o morts) o d'alguna de les seves proteïnes 
o toxines que s'utilitza per a la prevenció o reducció de malalties en animals i humans). 
(Wikipedia.org) 
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Font: https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/situacion-de-la-difteria-en-el-continente-
europeo 

 

Figura 61: Diftèria a Europa, 2011-2015  

Font: https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/situacion-de-la-difteria-en-el-continente-
europeo 

 

Aquests brots no només sorgeixen en el llunyà continent asiàtic, Veneçuela que també 

ha estat castigat per un conflicte polític sense precedents i ha deixat a la seva població 

en un estat de salut precari. El 2017, Veneçuela va representar 90% dels casos de 

xarampió reportats en el continent americà i el 84% dels casos de diftèria. Hi va haver 

9.362 casos de xarampió i diftèria a Veneçuela entre 2016 i 2018178. Les dues malalties 

són preventives amb vacunació. 

 

Els conflictes porten amb si també l'anomenada «diàspora» o migració de masses, amb 

el consegüent risc de propagació d'infeccions, ocasionada per la mobilitat de la població. 

Un exemple és l'epidèmia de còlera ocorreguda a Haití entre 2010 i 2017, a causa d'un 

terratrèmol (2010) i en el context d'una nació pobra amb institucions de salut deficients, 

producte d'anys d'una fràgil estabilitat política i militar. Aquesta epidèmia va matar prop 

de 10,000 haitians i el desplaçament de la seva població es va associar a una expansió 

de l'epidèmia que va afectar al seu país veí, la República Dominicana, però també a 

Cuba, incloent Mèxic. 

  

                                                
178Font:http://www.ntn24.com/america-latina/venezuela/9362-casos-de-sarampion-y-difteria-se-

han-registrado-en-venezuela-entre 
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Figura 62: El còlera a Haití  

Font: https://www.elnuevodiario.com.ni/infografia/4056/ 

8.4 Conseqüències de la resistència bacteriana 

 

La resistència als antimicrobians és una seriosa amenaça mundial per a la salut que 

afecta múltiples sectors, com ara la salut humana, el medi ambient i les produccions 

agroalimentàries. 

 

Cada any, a la Unió Europea, 25.000 persones moren a causa d’infeccions provocades 

per bacteris resistents. Globalment, s’atribueixen unes 700.000 morts a aquesta causa.179  

 

Si no s'actua per aturar aquest fenomen, s’estima que cap a l’any 2050 es produiran 

anualment a la Unió Europea 390.000 morts i 10 milions a escala mundial. 

 

                                                
179Font:http://acsa.gencat.cat/web/.content/Documents/eines_i_recursos/1439-ACSA-
DOSSIER_Bioresistencies_VF-27oct-JP.pdf 
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Figura 63: Morts a causa de la resistència bacteriana cada any a partir del 2050  

Font: https://www.publichealthpost.org/databyte/antibiotic-resistant-bacteria/ 

 

Comparativament, cada any 8,5 milions de persones moren per càncer al món. Aquestes 

dades ens permeten entendre l’abast d’una problemàtica poc coneguda, però que, en 

pocs anys, pot provocar més morts que una de les malalties que més preocupació 

desperta entre les persones. 

 

A més a més, el cost econòmic de la bioresistència als antibiòtics és molt elevat. Aquest 

fenomen suposa un cost addicional de 1.500 milions d’euros anuals en pèrdues de 

productivitat i cost extra en salut a causa de l’increment de mortalitat i les malalties 

prolongades. No és gens estrany si es té en compte que, globalment, s’estima que només 

el 50% dels antibiòtics que es consumeixen s’utilitzen correctament.180 

 

L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentaria (EFSA) i el Centre Europeu de Prevenció i 

Control de Malalties (ECDC) van publicar un informe sobre la resistència antimicrobiana 

de bacteris zoològics i indicadors d’humans, animals i aliments el  2016.181 

 

D'acord amb aquest informe, els bacteris dels humans i dels animals continuen mostrant 

resistència. L'informe destaca alguns aspectes emergents i confirma la resistència 

                                                
180Font:http://www.pmfarma.es/noticias/23267-infecciones-por-bacterias-resistentes-suponen-

coste-anual-de-1.500-millones.html 
181Font: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5077 
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antimicrobiana com una de les majors amenaces per a la salut pública, principalment per 

la reducció de l'efectivitat de les opcions de tractament. 

 

Els trets més destacats de l'informe incideixen sobre els animals, els aliments i els éssers 

humans. 

 

8.4.1 Animals i aliments 

 

Respecte els animals i els aliments, l'informe destaca les següents situacions de 

resistència:  

 

 La resistència a antibiòtics carbapenem182 es va detectar a molt baix nivell en aus de 

corral i en carn de pollastre en dos estats membres (en quinze bacteris E. Coli). Els 

carbapenems s'utilitzen per tractar infeccions greus en humans i no estan autoritzats 

per al seu ús en animals. 

 

 Es va informar que hi havia soques d'Staphylococcus aureus resistents a la 

meticil·lina associats a la ramaderia i trobats en porcs, eren resistents a linezolid 183. 

Linezolid és un dels antimicrobians d'últim recurs184 per al tractament d'infeccions 

causades per MRSA (Methicillin-Resistant Staphylococcusa ureus) altament 

resistent. 

 

 La resistència clínica combinada als antimicrobians críticament importants185 es va 

observar en nivells força baixos en la Salmonel·la (0,2%), el Campylobacter (1%) i l’E. 

coli (1%) en aus de corral. 

 

                                                
182CARBAPENEMS: Són una classe d'antibiòtics beta-lactàmics amb un ampli espectre d'activi-
tat antibacteriana. La seva estructura els fa molt resistents a la majoria de beta-lactamases. 
(Wikipedia.org) 
183LINEZOLID: És un antibiòtic sintètic d'acció sistemàtica. S'utilitza pel tractament d'infeccions 
bacterianes greus on altres antibiòtics han fracassat a causa d'haver generat resistència. 
(Wikipedia.org) 
184ANTIMICROBIÀ D'ÚLTIM RECURS: Que s'utilitza quan la resta d'antibiòtics que feien efecte 
sobre el bacteri tractat ja no funcionen. 
185ANTIMICROBIANS CRÍTICAMENT IMPORTANTS: Antimicrobians que són l'única teràpia o 
una de les poques alternatives disponibles per a tractar malalties humanes greus. 
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 La resistència a la colistina186 es va observar a nivells baixos (2%) en Salmonella i E. 

coli en aus de corral. 

 La prevalença187 d'E. coli productor de beta-lactamasa a les aus de corral varia de 

manera notable entre els estats membres, des de nivells baixos (menys del 10%) fins 

a nivells extremadament alts (més del 70%). Els bacteris que produeixen enzims beta-

lactamases mostren resistència als antibiòtics beta-lactàmics (una classe d'antibiòtics 

d'ampli espectre que inclou derivats de penicil·lina, cefalosporines i carbapenems). 

Aquesta és la primera vegada que es va observar la presència d'E. coli beta-

lactamasa d'espectre estès (ESBL188)  en aus de corral i carn d'au. 

8.4.2 Éssers humans 

 

En referència als éssers humans, l'informe destaca els següents punts: 

 

 Una de cada quatre infeccions en humans (25%) és causada per bacteris de 

Salmonella189 que mostren resistència en tres o més antimicrobians, comunament 

utilitzats en la medicina humana i animal. La proporció és significativament més gran 

en Salmonella kentucky190 i Salmonella alumbres191 (76,3 i 39,4%, respectivament). 

 

 Per primera vegada, la producció de ESBL per Salmonella kentucky, amb alta 

resistència a ciprofloxacina192, es va detectar en quatre països.  

 

 Els bacteris Campylobacter, que causen la malaltia alimentària més comuna a la Unió 

Europera (UE), la gastroenteritis, mostren una alta resistència a antibiòtics 

àmpliament utilitzats; resistència a ciprofloxacina 54.6% en C. jejuni i 63.8% en C. 

                                                
186COLISTINA: És efectiva contra tots els bacils gramnegatius i és usada com a antibiòtic 
polipèptid. És una de les últimes armes contra bacteris polirresistents. 
187PREVALENÇA: La prevalença d'una malaltia és el nombre de casos que presenten la malaltia, 
dividit pel nombre d'individus que componen el grup o la població en un determinat moment. 
(Wikipedia.org) 
188 ESBL: Enzim que dificulta el tractament del bacteri amb antibiòtics.  (Mskcc.org) 
189SALMONELLA: És un gènere bacterià pertanyent a la família Enterobacteriaceae constituït per 
bacils gramnegatius intracel·lulars anaerobis facultatius. Constitueix un grup important de 
patògens per animals i humans. (Wikipedia.org) 
190S. KENTUCKY: El patogen alimentari Salmonella enterica serotip Kentucky és un 

microorganisme emergent associat amb un nombre creixent d'infeccions tòxic-alimentàries en els 
últims anys. Aquest patogen és causa de gran preocupació a causa a la seva elevada resistència 
a antibiòtics d'ampli espectre, el que facilita la seva prevalença. (Betelgeux.es) 
191S.  ALUMBRES: Patogen alimentari Salmonella enterica serotip Alumbres que presenta 
resistència als antibiòtics d'ampli espectre. 
192CIPROFLOXACINA: És un antibiòtic d'ampli espectre, actiu contra els bacteris grampositius i 
gramnegatius, del grup de les fluoroquinolones amb efecte bactericida. (Wikipedia.org) 



Salvem els antibiòtics Treball de recerca 2018-2019 
 

   84 

coli193 i resistència a la tetraciclina194 42.8% en C. jejuni i 64.8% en C. coli. Els nivells 

de resistència en ciprofloxacina i tetraciclina, però la resistència combinada en els 

antimicrobians críticament importants (que fan més efecte) és estable i baixa en 

general; 0,6% en C. jejuni i 8,0% en C. coli. No obstant això, en alguns països de la 

Unió Europea, almenys una de cada tres infeccions per C. Coli eren resistents a 

antibiòtics importants, deixant molt poques opcions de tractament per infeccions 

severes. 

8.5 Evolució de la resistència bacteriana 

 

Els últims 50 anys, han estat marcats pel continu desenvolupament de nous 

antimicrobians195 i, alhora, per l'increment de la resistència bacteriana entre les diferents 

soques bacterianes. Des de 1934, amb el descobriment del Prontosil (precursor de les 

sulfonamides196), ha estat descoberta una varietat de compostos amb activitats 

particulars.  

 

El primer mecanisme de resistència es va reportar l’any 1940, per Abraham i 

Chain, els que van aïllar i caracteritzar un enzim d'E. coli (llavors anomenada Bacterium 

coli) que va ser capaç d'hidrolitzar a la penicil·lina. 

 

 

  

                                                
193C.COLI: Campylobacter coli és un bacteri gramnegatiu, amb forma de S i que no forma espores, 

dins del gènere Campylobacter. El bacteri es troba sovint en els porcs, però també pot infectar els 
humans i una àmplia gamma d'animals, com el bestiar boví, oví i els ocells. C. coli té la capacitat 
de causar enteritis amb símptomes com el dolor abdominal, la diarrea, , el vòmit i la febre. 
(Wikipedia.org) 
194TETRACICLINA: Les tetraciclines constitueixen un grup d'antibiòtics, uns naturals i altres 

obtinguts per semisíntesis, que abasten un ampli espectre en la seva activitat. (Wikipedia.org) 
195El 1923, el mercat mundial d'antibiòtics va ser de 9 milions de dòlars i es va estimar que podria 

augmentar fins 40,5 milions de dòlars per l'any 2004, però l'any 2000 es van reportar 160 milions 

de prescripcions d'antibiòtics, el que va correspondre a aproximadament 25,000 tones 

d'antibiòtics, dels quals el 50% es va utilitzar en pacients i l'altre 50% en animals i agricultura. Amb 

una població de 275 milions d'habitants als Estats Units, es va estimar que es van donar 30 

prescripcions d'antibiòtics per cada 100 persones/any, el que va correspondre a 4,1 kg d'antibiòtics 

per 100 persones/any. Els principals exportadors d'Antibiòtics són la Xina ($ 3,48 Milers de 

milions), Suïssa ($ 1,21 Milers de milions), els Estats Units ($ 999 Milions), Itàlia ($ 831 Milions) i 

l'Índia ($ 828 Milions). Els principals importadors són Itàlia ($ 1,51 Milers de milions), l'Índia ($ 980 

Milions), Alemanya ($ 824 Milions), França ($ 818 Milions) i els Estats Units ($ 758 Milions). Font: 

https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2941/ 
196SULFONAMIDES: Són la base de diversos grups de fàrmacs. Les sulfonamides antibacteria-
nes original són agents antimicrobians sintètics d'ampli espectre. (Wikipedia.org) 
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Els anys 50, es van caracteritzar per epidèmies per Staphylococcus aureus resistents a 

la penicil·lina, tetraciclines i estreptomicina197 com a conseqüència del mal ús d'antibiòtics 

en hospitals198. Durant aquest període, bacteris com Klebsiella sp., Proteus sp. i 

Pseudomonas sp. van ser resistents a alguns antimicrobians i van emergir com la 

principal causa d'infeccions nosocomials.199 

 

A la dècada dels 60, apareixen les cefalosporines200 i les infeccions per S.aureus van ser 

controlades. Tot i així, es va detectar el S. aureus meticil·lina resistent (MRSA) al Regne 

Unit. El 1970, soques bacterianes de Shigella sp. i N.gonorrhoeae van desenvolupar 

resistència. A principis dels 80, es van introduir els antibiòtics d'ampli espectre201, incloent 

cefalosporines de tercera generació, carbapenems i quinolones202, i amb ells l'esperança 

d'aturar la resistència bacteriana. 

 

No obstant això, tant en infeccions nosocomials com en les adquirides en la comunitat, 

l'aparició de resistència a múltiples agents antimicrobians ha complicat aquesta situació. 

Staphylococcus aureus meticilino-resistent (MRSA), Enterococcus faecium, Strepto-

coccus pneumoniae i Mycobacterium tuberculosi són avui dia alguns dels organismes 

que es consideren més difícils de tractar a causa d'una major resistència (Briones, 2006). 

 

Actualment, la resistència bacteriana és molt gran. Hi ha un gran nombre de bacteris 

resistents als antibiòtics que els hi haurien de fer efecte. Els bacteris que presenten més 

resistència són els superbacteris203, que són resistents a la majoria dels antibiòtics que 

s'usen comunament en l'actualitat. Alguns exemples de superbacteris són: Acinetobacter 

baumannii, Enterobacteriaceae i Staphylococcus aureus. 

 

En la taula 2, s'exposa l'evolució dels antibiòtics i la seva relació amb les aparicions de 

resistències bacterianes. 

                                                
197ESTREPTOMICINA: És un antibiòtic d'espectre reduït. Va ser el primer antibiòtic que va servir 
per lluitar contra la tuberculosi. (Wikipedia.org) 
198AA.VV., “Resistencia bacteriana en infecciones hospitalarias y adquiridas y su relación con 
hábitos de prescripción de antibióticos”, en Revista de Investigación Científica, UTE, nº3 (2012) 
(pp. 9-19) 
199Font: https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2011/85715/resant.pdf 
200CEFALOSPORINES: Són una classe d'antibiòtics beta-lactàmics originàriament derivats del 
gènere Acremonium. (Wikipedia.org) 
201ANTIBIÒTICS D'AMPLI ESPECTRE: Antibiòtics que fan efecte sobre la majoria de bacteris. 
202QUINOLONES: Són un grup d'agents quimioterapèutics (agents amb activitat antimicrobiana 

amb toxicitat selectiva) sintètics, és a dir, que no són produïts per microorganismes, a diferència 
dels antibiòtics. La major part de les quinolones usades clinicament són del grup de les 
fluorquinolones (o fluoroquinolones), caracteritzades per tenir un grup fluorur en l'anell central, 
normalment en posició 6. (Wikipedia.org) 
203Veure apartat 9. 
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HISTÒRIA DEL DESCOBRIMENT DELS ANTIBIÒTICS I SORGIMENT DE LA 

RESISTÈNCIA BACTERIANA 

1928 Descobriment de la penicil·lina per Alexander Fleming. 

1930 Descobriment de les sulfamides. 

1934 Descobriment del Pronostil. 

1940 Enzim d'E. Coli resistent a la penicil·lina.204  

1942 La penicil·lina inicia l'era dels antibiòtics. 

1944 L'estreptomicina és anunciada com la cura per la tuberculosis. 

1945 Es desenvolupen les tetraciclines. 

1947 Staphylococcus Aureus mostra resistència contra la penicil·lina. 

1952 Macròlids: eritromicina entra al mercat . 

1955 

S'aïllen soques d'estafilococs resistents a l'eritromicina (Japó, 

Estats Units, França i Anglaterra). També s'aprova el primer 

glicopèptid: la vancomicina. 

1961 Es detecta el S. aureus meticil·lina resistent (MRSA) al Regne Unit. 

1962 Descobriment de les quinolones. 

1967 
Es reporten Neisseria Gonorroheae i Streptococcus Pheumoniae 

resistents a la penicil·lina. 

1970 

Soques bacterianes de Shigella sp. i N.gonorrhoeae desenvolupen 

resistència. A més, es llança la cefalexina, cefalosporina de 

primera generació. 

1982 El MRSA desenvolupa resistència contra les cefalosporines. 

                                                
204L'aparició de resistències es mostra de color turquesa en tota la taula. 
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HISTÒRIA DEL DESCOBRIMENT DELS ANTIBIÒTICS I SORGIMENT DE LA 

RESISTÈNCIA BACTERIANA 

1983 Es detecta Enterococcus faecium resistent a la penici·lina. 

1986 
Norfloxacina, la primera fluroquinolona és aprovada per a l'ús en 

humans. 

1987 Es troba un enterococ resistent a la vancomicina. 

1990 

A principis del 1990, es reporta Pseudomona aeruginosa 

multiresistent. A mitjans de 1990, emergeix el Mycobacterium 

tuberculosis multiresistent als Estats Units. A finals del 1990, la 

majoria de les varietats de MRSA són alhora resistents a les 

fluoroquinolones. Als Estats Units, el 50% dels habitants són 

MRSA. 

1997 
La primera varietat de S. aureus resistent a la vancomicina  és 

detectada al Japó. 

1999 Aïllament d'enterococ resistent al linezolid. 

2000 

A principis del 2000, el MRSA adquirit en comunitat és reconegut 

com un patogen emergent. A més, el linezolid és aprovat per ús 

clínic. 

2003 Es reporta S. aureus resistent al linezolid. 

2005 És aprovat el primer antibiòtic del grup de les glicilciclines, la tigeciclina. 

2011 
S'aprova la fidaxomicina pel tractament d'infeccions per Clostridium 

difficile. 

2012 
Després de més de 40 anys sense desenvolupar nous antibiòtics per a 

la tuberculosis, és aprovada la bedaquilina. 

Taula 2: Història del descobriment dels antibiòtics i sorgiment de la resistència bacteriana 

Font: Pròpia i de 
https://gskpro.com/content/dam/global/hcpportal/es_CO/pdfs/homepage/antiinfecciosos/co-ta-ai-

Historia-y-Resistencia-Bacteriana.pdf 
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9. Els superbacteris 

 

El terme superbacteri205 fa referència a soques de bacteris que són resistents a la majoria 

dels antibiòtics que s'usen comunament en l'actualitat. 

 

La OMS va publicar una llista que inclou les 12 famílies de bacteris més perilloses per a 

la salut humana: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, 

Enterobacteriaceae, Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Helicobacter pylori, 

Campylobacter spp., Salmonellae, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae, 

Haemophilus influenzae i Shigellas pp.206 

 

A la llista, es posa en relleu especialment l'amenaça que suposen els bacteris 

gramnegatius resistents a múltiples antibiòtics. Aquests bacteris tenen la capacitat innata 

de trobar noves formes de resistir als tractaments i poden transmetre material genètic que 

permet a altres bacteris fer-se farmacoresistents. 

 

La llista es divideix en tres categories d'acord amb la urgència en què es necessiten els 

nous antibiòtics: prioritat crítica, alta o mitjana. 

 

El grup de prioritat crítica inclou els bacteris multiresistents que són especialment 

perillosos en hospitals, residències d'ancians i entre els pacients que necessiten ser 

atesos amb dispositius com ventiladors i catèters intravenosos. Entre aquests bacteris, 

s'inclouen els següents: Acinetobacter, Pseudomonas i diversos enterobacteris com 

Klebsiella, Serratia, i Proteus. Són bacteris que poden provocar infeccions greus i sovint 

letals, com infeccions del corrent sanguini i pneumònies. 

 

Aquests bacteris han adquirit resistència a un elevat nombre d'antibiòtics, com els 

carbapenèmics i les cefalosporines de tercera generació (els millors antibiòtics 

disponibles per tractar els bacteris multiresistents). 

 

                                                
205"No és difícil que els microbis desenvolupen resistència a la penicil·lina... arribarà un dia que 
qualsevol podrà comprar penicil·lina a les botigues llavors sorgeix el risc que l'ignorant consumeixi 
dosis insuficients i en exposar als microbis a quantitats no letals de medicament els torni resistents" 
Alexander Fleming, Discurs d'acceptació del Premi Nobel, 1945. 
206Font:https://www.who.int/es/news-room/detail/27-02-2017-who-publishes-list-of-bacteria-for-
which-new-antibiotics-are-urgently-needed 



Salvem els antibiòtics Treball de recerca 2018-2019 
 

   89 

Els nivells segon i tercer de la llista (les categories de prioritat alta i mitjana) contenen 

altres bacteris que exhibeixen una farmacoresistència creixent i provoquen malalties 

comunes com la gonorrea o intoxicacions alimentàries per salmonel·la. 

 

Els criteris per incloure patògens a la llista que va realitzar l'OMS van ser els següents207: 

el grau de letalitat de les infeccions que provoquen; el fet que el tractament requereixi o 

no una hospitalització llarga; la freqüència amb què presenten resistència als antibiòtics 

existents quan infecten les persones de les comunitats; la facilitat amb la qual es 

transmeten entre animals, d'animals a persones i entre persones; si les infeccions que 

provoquen poden o no prevenir-se (per exemple, mitjançant una bona higiene i 

vacunació); quantes opcions terapèutiques queden; i si s'estan investigant i 

desenvolupant nous antibiòtics per tractar les infeccions que causen. 

 

La llista de l'OMS de patògens prioritaris per a la investigació i el desenvolupament de 

nous antibiòtics és la següent: 

 

Prioritat 1: CRÍTICA 

 

 Acinetobacter baumannii, resistent als carbapenèmics. 

 Pseudomonas aeruginosa, resistent als carbapenèmics. 

 Enterobacteriaceae, resistents als carbapenèmics, productors d’ESBL. 

 

Prioritat 2: ELEVADA 

 

 Enterococcus faecium, resistent a la vancomicina. 

 Staphylococcus aureus, resistent a la meticil·lina, amb sensibilitat intermèdia i 

resistent a la vancomicina. 

 Helicobacter pylori, resistent a la claritromicina208. 

 Campylobacter spp., resistent a les fluoroquinolones. 

 Salmonellae, resistents a les fluoroquinolones. 

 Neisseria gonorrhoeae, resistent a la cefalosporina, resistent a les fluoroquinolones. 

 

 

                                                
207Font:https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20170228/oms-publica-llista-bacteris-resistents-
antibiotics-amenacen-salut-humans-5865253 
208CLARITROMICINA: És un antibiòtic del grup dels macròlids que s'utilitza per al tractament 
d'infeccions de la pell, les mames i les vies respiratòries, entre elles la faringitis, amigdalitis, 
sinusitis, bronquitis crònica, pneumònia bacteriana; en especial les causades pel bacteri 
Chlamydia pneumoniae. (Wikipedia.org) 
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Prioritat 3: MITJA 

 

 Streptococcus pneumoniae, sense sensibilitat a la penicil·lina. 

 Haemophilus influenzae, resistent a l’ampicil·lina. 

 Shigellas pp., resistent a les fluoroquinolones. 

 

A continuació, s'explicarà cada família de superbacteris. 

9.1 Acinetobacter baumannii (prioritat crítica) 

 

Aquest bacteri està automàticament relacionat amb alts percentatges de mortalitat i 

posseeix una alta capacitat per disseminar-se en l'ambient hospitalari. Amb el pas del 

temps, Acinetobacter baumannii ha adquirit diferents mecanismes de resistència als 

antibiòtics i en l'actualitat presenta resistència a carbapenèmics, aminoglicòsids209, 

quinolones i polimixinas, el que ha complicat el maneig de les infeccions ocasionades per 

aquest bacteri. El problema s'agreuja encara més amb les limitacions en el diagnòstic i la 

manca de mètodes fenotípics estandarditzats que permetin detectar els mecanismes de 

resistència específics. 

 

És un bacteri oportunista de molta importància en l'ambient hospitalari. Aquest 

microorganisme produeix una àmplia varietat de quadres clínics i ha desenvolupat 

resistència a diferents grups d'antibiòtics complicant el maneig d'aquestes infeccions. 

 

Si bé en la dècada dels setanta les soques de A. baumannii eren sensibles a la majoria 

d’antibiòtics disponibles, en els últims anys la multiresistència és un fenomen cada 

vegada més freqüent.  

 

La mortalitat atribuïble a les infeccions per baumannii és difícil de determinar ja que el 

bacteri infecta pacients amb malalties greus. En alguns estudis, s'ha trobat que la 

mortalitat atribuïble al bacteri oscil·la entre 7,8 i 23% en sales diferents i del 10 al 43% en 

cadascuna de les sales. Aquest bacteri va ser responsable del pitjor brot en un hospital 

                                                
209AMINOGLICÒSIDS: Són un tipus d'antibiòtic utilitzats principalment com a bactericides. Entre 
ells són especialment importants l'amikacina, la gentamicina, la kanamicina, la neomicina, la 
netilmicina, la paromomicina, l'estreptomicina, la tobramicina i l'apramicina. S'obtenen del gènere 
Streptomyces i del gènere Micromonospora i actuen sobre els ribosomes i, per tant, sobre la síntesi 
de proteïnes. (Wkipedia.org) 
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espanyol, el que va matar 18 persones entre 2006 i 2007 a l'Hospital Universitari 12 

d'Octubre, a Madrid210. 

9.2 Pseudomonas aeruginosa (prioritat crítica) 

 

És un dels principals bacteris causants d'infeccions nosocomials, especialment en 

ferides, cremades i quan es presenten soques mucoides hi ha una alta mortalitat en casos 

de fibrosi quística211. El gènere Pseudomones pràcticament es troba distribuït a tot arreu, 

per exemple en aigua, sòls, vegetació, gasolina, objectes inanimats, en humans, animals, 

etc. 

 

Per aire, l'aigua contaminada és font de transmissió. És possible transmetre el bacteri, 

per mitjà de gotetes de saliva, en hospitals, equips, metges, infermeres i / o personal que 

estigui en contacte amb el pacient malalt. El període d'incubació212 oscil·la entre les 24h 

i 72 h. 

 

9.3 Enterobacteriaceae (prioritat crítica) 

 

La família enterobacteriaceae està composta per una sèrie de bacteris entèrics residents 

a l'intestí d'homes i animals. No obstant això, els enterobacteris no són els únics bacteris 

residents en el tub digestiu. Aquests bacteris són eliminats amb la femta, de manera que 

solen contaminar l'aigua i el sòl, els quals actuen com a pedra angular en la patogènesi 

de la malaltia. 

 

Els enterobacteris es contagien mitjançant transmissió oral-fecal o per transmissió hídric-

fecal: per exemple, a través d'aigua i aliments contaminats, mans brutes, pràctiques 

sexuals de risc (malalties de transmissió sexual produïdes per enterobacteris), mosques, 

vectors passius213, entre d'altres. 

                                                
210Font: https://elpais.com/diario/2008/05/13/sociedad/1210629604_850215.html 
211FIBROSI QUÍSTICA: És una malaltia genètica que afecta principalment els pulmons, i en 
menor mesura al pàncrees, fetge i intestí, provocant l'acumulació de moc espès i enganxós en 
aquestes zones. És un dels tipus de malaltia pulmonar crònica més comuna en nens i adults joves, 
i és un trastorn potencialment mortal; els pacients solen morir per infeccions pulmonars a causa 
de Pseudomonas o Staphylococcus. (Wikipedia.org) 
212PERÍODE D'INCUBACIÓ: És el temps comprès entre l'exposició a un organisme, químic o 
radiació patogènic, i quan els signes i símptomes apareixen per primera vegada. (Wikipedi-a.org) 
213VECTOR PASSIU: Ésser viu capaç de transmetre de manera passiva un agent infecciós. 
(Wikipedia.org) 
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9.4 Enterococcus faecium (prioritat elevada) 

 

En els últims anys, el gènere Enterococcus ha cobrat una gran importància a nivell 

internacional per la seva elevada incidència en les malalties nosocomials i per l'adquisició 

de resistència a molts antimicrobians. De la mateixa manera, són considerats indicadors 

de la innocuïtat dels aliments, ja que ,a causa de la seva àmplia distribució, poden trobar-

se en aquests productes i sobreviure als processos de tractament a què són sotmesos, 

per la seva elevada resistència a condicions adverses. 

 

Són bacteris que habiten a l'interior del tracte gastrointestinal d'una varietat d'organismes, 

incloent l'home. Poden trobar-se també en el tracte genitourinari i en la saliva. La recent 

alerta sobre Enterococcus de l'OMS, no només es deu al seu increment en les infeccions 

nosocomials, sinó també per la seva resistència a penicil·lines i cefalosporines de 

diverses generacions i a l'adquisició d'alts nivells de resistència als aminoglicòsids, 

especialment a la vancomicina, l’antibiòtic que ha estat usat per a tractar les infeccions 

causades pels cocos grampositius. 

 

Poden provocar malalties molt greus com la bacterièmia214 i l'endocarditis215. També són 

causants d'infeccions de ferides quirúrgiques,  infeccions de pell, teixits tous, neonatals i 

pediàtriques. La majoria de les infeccions són originades per la microbiota endògena, 

encara que poden ser transmeses de persona a persona o per consum d'aigua o aliments 

contaminats. Les infeccions urinàries són les que amb més freqüència produeixen 

aquests microorganismes. 

  

                                                
214BACTERIÈMIA: És la presència de bacteris a la sang. (Wikipedia.org) 
215ENDOCARDITIS: És una malaltia que es produeix com a resultat de la inflamació de 
l'endocardi, és a dir, és un procés inflamatori localitzat en el revestiment intern de les càmeres i 
vàlvules cardíaques. (Wikipedia.org) 
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9.5 Staphylococcus aureus (prioritat elevada) 

 

Conegut comunament com estafilococ auri o daurat, és un bacteri anaeròbic facultatiu 

grampositiu productor de coagulasa216 i catalasa217 que es troba àmpliament distribuït per 

tot el món, i s'estima que una de cada tres persones es troben colonitzades, no infectades, 

per ell. 

 

Pot produir una àmplia gamma de malalties, que van des d'infeccions cutànies i de les 

mucoses relativament benignes218, com ara fol·liculitis, forunculosis o conjuntivitis, fins a 

malalties de risc vital, com abscessos profunds, osteomielitis, meningitis, sèpsia, 

endocarditis o pneumònia. A més, també pot afectar a l'aparell gastrointestinal, ja sigui 

per presència física de Staphylococcus aureus o per la ingesta de la enterotoxina 

estafilocòccica secretada pel bacteri. 

 

En l'actualitat, aquest microorganisme es coneix com el principal causant de les 

infeccions nosocomials. 

9.6 Helicobacter pylori (prioritat elevada) 

 

És la principal causa de gastritis crònica219, és un factor necessari per a l'aparició d'úlcera 

gàstrica i duodenal i està clarament relacionat amb el càncer gàstric, una de les causes 

més freqüents de mortalitat al món. 

 

L'OMS continua assenyalant que el càncer gàstric, per la seva freqüència a nivell mundial, 

ocupa la segona causa més freqüent de neoplàsies220, amb més de 470 000 casos nous 

a l'any, el que representa el 10% del total dels tumors malignes registrats. 

                                                
216COAGULASA: És una proteïna produïda per diversos microorganismes que permet la 
conversió del fibrinogen en fibrina. Al laboratori, s'usa per distingir entre diferents tipus de 
Staphylococcus. Un resultat de coagulasa positiu indica que la mostra conté Staphylococcus 
aureus. (Wikipedia.org) 
217CATALASA: És un enzim que es troba en organismes vius i catalitza la descomposició del 
peròxid d'hidrogen en oxigen i aigua. (Wikipedia.org)  
218BENIGNE: En medicina, que no és maligne, que no és perillós. (Dilc.org) 
219GASTRITIS CRÒNICA: És una inflamació de la mucosa de l'estómac, que dura més de 3 mesos 
i presenta una evolució lenta i moltes vegades asimptomàtica, que pot causar sagnats i al 
desenvolupament d'úlceres a l'estómac. La gastritis pot sorgir causa de l'ús prolongat de 
medicaments o infeccions bacterianes com la infecció pel bacteri H. pylori, per exemple. 
(Wikipedia.org) 
220NEOPLÀSIA: Formació d’un teixit nou anormal, de caràcter tumoral, benigne o maligne. 
(Enciclopèdia.cat) 
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El descobriment i la caracterització del bacteri l’any 1983, per Warren i Marshall, a 

Austràlia, no només va provocar una revolució en la interpretació dels mecanismes 

fisiopatològics de les malalties gastroduodenals, sinó que va canviar radicalment la seva 

terapèutica amb resultats encoratjadors, el que ha conduït a plantejar que l'Helicobacter 

pylori només colonitza la mucosa gàstrica i constitueix l'agent causal més comú de la 

gastritis, l'úlcera gastroduodenal, el càncer gàstric i el limfoma. 

9.7 Campylobacter spp (prioritat elevada) 

 

Campylobacter és una de les quatre principals causes mundials de malaltia diarreica i 

està considerada com la causa bacteriana més freqüent de gastroenteritis al món. Poden 

ser mortals en nens molt petits, persones d'edat i individus immunodeprimits221. 

 

Habitualment, aquests bacteris habiten en l'intestí d'animals de sang calenta com aus de 

corral i bestiar, i es detecten amb freqüència en aliments derivats d'aquests animals. La 

calor i la cocció a fons dels aliments maten les diferents espècies de Campylobacter. Per 

prevenir les infeccions per aquest bacteri, cal seguir les pràctiques bàsiques d'higiene 

alimentària en preparar els àpats. Als països en desenvolupament, les infeccions per 

Campylobacter són especialment freqüents en menors de 2 anys, en els quals un elevat 

percentatge són mortals.222 

 

 

Figura 64: Nombre de casos confirmats de campilobacteriosi per 100.000 Habitants per grup d'edat i 
or gènere en 2011 reportats a Àustria, Bèlgica, República Txeca, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, 

França, Alemanya, Hongria, Islàndia, Irlanda, Itàlia, Letònia , Lituània, Luxemburg, Malta, Holanda, 
Noruega, Polònia, Romania, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Suècia i el Regne Unit. Ref. ECDC 

(2013). 

Font: http://www.betelgeux.es/images/files/Documentos/Campylobacter_bacteria_discreta_C1.pdf 

                                                
221INDIVIDUS IMMUNODEPRIMITS: El cos d'aquestes persones no pot produir una resposta 
immunitària adequada. 
222Font:http://www.betelgeux.es/images/files/Documentos/Campylobacter_bacteria_discreta_C1.
pdf 
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9.8 Salmonellae (prioritat elevada) 

 

Salmonellae és el nom d'un grup de bacteris. Als EUA, és la causa més comuna de 

malalties transmeses per aliments. Es troba en les aus crues, els ous, la carn bovina i, 

algunes vegades, en les fruites i vegetals sense rentar. Els símptomes inclouen febre, 

diarrea, còlics abdominals i mal de cap, que solen durar entre 4 i 7 dies. 

 

Tots els anys, la Salmonella provoca que al voltant d'un milió de persones emmalalteixin 

als Estats Units i deriva en 19.000 hospitalitzacions i 380 morts. La majoria de les 

persones infectades amb Salmonella desenvolupen diarrea, febre i rampes abdominals 

de 12 a 72 hores després de la infecció. 

 

També el nombre de brots de salmonel·losi, la causa més comuna de brots alimentaris a 

la UE en l'última dècada, creix. Els 4.786 brots registrats el 2016 representen un lleuger 

augment respecte a 2015 (4.362). També en aquest cas S. enteritidis va ser el serotip 

més prevalent, causant un de cada sis brots en 2016.223 

 

 

 

Figura 64: Tendència de casos humans d'S. enteriditis, UE, 2008-2016 

Font: https://higieneambiental.com/higiene-alimentaria/el-numero-de-casos-y-brotes-de-

salmonelosis-en-la-ue-vuelve-a-crecer 

                                                
223Font: https://higieneambiental.com/higiene-alimentaria/el-numero-de-casos-y-brotes-de-
salmonelosis-en-la-ue-vuelve-a-crecer 

Tendència en els casos humans de S. enteriditis, UE, 2008-2016 

Número de casos 2008-2011 

Número de casos 2012-2016 

Mitjana móvil per any 2012-2016 
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9.9 Neisseria gonorrhoeae (prioritat elevada) 

 

És el bacteri que produeix la malaltia de la gonorrea224. Milions de persones afectades de 

la mateixa podrien quedar-se sense opcions de tractament llevat que s'adoptin mesures 

sanitàries urgents, informa l'Organització Mundial de la Salut (OMS). A dia d'avui, 

diversos països, com Austràlia, França, el Japó, Noruega, el Regne Unit i Suècia, han 

notificat casos de resistència d'aquesta infecció a les cefalosporines, la classe 

d'antibiòtics que representa l'última opció contra la gonorrea. Es calcula que, en un any 

determinat, uns 78 milions de persones contrauen la gonorrea, que es transmet per la via 

sexual.225 

 

 

Figura 65: Casos de gonorrea a Europa  

Font: http://www.microbiologiaysalud.org/noticias/aumento-constante-de-la-gonococia-en-europa/  

 

La gonorrea és una de les quatre infeccions de transmissió sexual que poden curar-se 

(les altres són sífilis, clamidiosi i tricomoniasi), i causa la quarta part dels casos. Des de 

                                                
224GONORREA: És una malaltia infecciosa de transmissió sexual que afecta els genitals. És 
causada per Neisseria gonorrhoeae, un bacteri coc gram negatiu. Aquest pot infectar tant els 
genitals masculins i femenins i causar disúria, disparèunia i leucorrea d'un líquid 
blanquinós/groguenc. També pot infectar la faringe i provocar una faringitis en cas de sexe oral. 
Rarament causa lesions greus. La gonorrea es troba entre les malalties venèries més comunes 
del món. (Wikipedia.org) 
225Font:https://www.who.int/es/news-room/detail/07-07-2017-antibiotic-resistant-gonorrhoea-on-
the-rise-new-drugs-needed 
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l’arribada dels antibiòtics, aquest microorganisme patogen ha adquirit resistència a molts 

antibiòtics comuns, com la penicil·lina, les tetraciclines i les quinolones. 

9.10 Streptococcus pneumoniae (prioritat mitja) 

 

Coneguda com pneumococ, provoca l'anomenada malaltia pneumocòccica. Quan es 

propaga del nas i la gola a les oïdes i els sins paranasals226, ocasiona infeccions lleus. 

Però, quan es trasllada a altres parts del cos causa pneumònia, bacterièmia i meningitis, 

poden derivar en discapacitats com sordesa, dany cerebral, pèrdua de membres o la 

mort. 

 

En el cas de la meningitis, és una patologia que pot definir-se com un procés inflamatori 

i infecciós situat a nivell de les leptomeninges227. Quan ja la reacció inflamatòria 

compromet les meninges228, s'anomena meningoencefalitis. És altament letal, té una taxa 

de mortalitat del 97%. L'aigua dolça a grans temperatures o l'aigua estancada, com és el 

cas dels llacs, són les culpables d'aquesta malaltia que afecta el sistema nerviós. La 

meningitis pneumocòccica als EUA, cada any, mata milers d'adults, entre ells, a 18.000 

majors de 65 anys en aquest país. Altres milers acaben a l'hospital per aquesta malaltia. 

La millor manera de prevenir-la és vacunant, per això a Espanya el nombre de casos s'ha 

reduït. La meningitis pneumocòccica o bacteriana causada pel bacteri Streptococcus 

pneumoniae és la causa més comuna de meningitis en els adults i és la segona causa 

més freqüent d'aquesta malaltia en nens majors de 2 anys. 

 

                                                
226SINS PARANASALS: Són espais plens d'aire, que comuniquen amb la cavitat nasal, dins dels 
ossos del crani i la cara. (Wikipedia.org) 
227LEPTOMENINGE: Cadascuna de les dues meninges més interiors (aracnoide i piamàter) que, 
juntament amb la duramàter, recobreix el cervell i la medul·la espinal. (Enciclopèdia.cat) 
228MENINGE: Cadascuna de les tres membranes que envolten l’encèfal i la medul·la espinal. Les 
meninges són la duramàter, la piamàter i l'aracnoide. (Enciclopèdia.cat) 
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Figura 66: Evolució meningitis a Espanya  

Font: http://147.96.70.122/Web/TFG/TFG/Memoria/CARLOS%20ANZUELA%20NIETO.pdf 

9.11 Haemophilus influenzae (prioritat mitja) 

 

Fins al 1997, el bacteri Haemophilus influenzae tipus b (Hib) era la causa de 25 a 50% 

dels casos anuals de meningitis bacteriana aguda (MBA) a Amèrica Llatina, amb una taxa 

de mortalitat del 40%. És un bacteri que pot causar malalties com otitis, pneumònia i 

meningitis, ja que es propaga fàcilment per l'esternut i la tos. 

 

Les infeccions per aquest microorganisme ocorren a tot el món, sobretot en zones de 

baixos recursos econòmics. La seva transmissió és per via inhalatòria a partir dels casos 

actius, dels convalescents229 o dels portadors. Així els microorganismes penetren als 

teixits per vies respiratòries superiors. 

 

9.12 Shigella spp. (prioritat mitja) 

 

Desencadena principalment la shigelosis, que és una colitis230 inflamatòria infecciosa 

aguda deguda a un dels microorganismes integrants del gènere Shigella. Encara que 

amb freqüència es fa referència a aquesta malaltia com disenteria bacil·lar, molts malalts 

només tenen una lleugera diarrea aquosa i mai presenten símptomes disentèrics231. Les 

formes menys intenses de la malaltia predominen en els països industrialitzats, mentre 

                                                
229CONVALESCENT: Persona que recupera les forces perdudes després d'una malaltia o d'un 
tractament mèdic. (Wordreference.com) 
230COLITIS: És una malaltia intestinal inflamatòria que provoca una inflamació duradora i úlce-
res en el tub digestiu. (Mayoclínic.org) 
231SIMPTOMES DISENTÈRICS: Símptomes de patir disentèria (gastroenteritis especialment de 
còlon). (Wkipedia.org) 
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que la disenteria més greu i sovint mortal afecta malalts de països en vies de 

desenvolupament. 

 

Va ser descoberta fa 100 anys per un científic japonès anomenat Shiga, de qui va prendre 

el seu nom. 

 

La shigelosis és principalment una malaltia pediàtrica; el 70% de totes les infeccions 

ocorren en nens menors de 15 anys. La malaltia endèmica en els adults és freqüent en 

els homes homosexuals, i en els contactes familiars dels nens infectats.232 

 

 

10. Prevenció i control de la resistència bacteriana 

 

La resistència bacteriana és un problema que està en mans de tots. Aquesta s'accelera  

si es fa un mal ús dels antibiòtics i amb les deficiències de prevenció i control de les 

infeccions. Per això, l' Organització Mundial de la Salut proposa una sèrie de mesures en 

tots els nivells de la societat per a reduir l'impacte d'aquest fenomen i limitar la seva 

propagació. 

 

10.1 Mesures de la població 

 

La població té un paper molt important en la propagació de la resistència bacteriana. 

Segons l'OMS233, aquestes són les mesures que hauria de seguir per reduir aquest 

fenomen: 

 

 Prendre antibiòtics únicament quan els prescrigui un professional sanitari certificat. 

 No demanar antibiòtics si els professionals sanitaris diuen que no són necessaris. 

 Seguir sempre les instruccions dels professionals sanitaris pel que fa a l'ús dels 

antibiòtics. 

 No utilitzar els antibiòtics que li hagin sobrat a uns altres. 

 Prevenir les infeccions rentant-se freqüentment les mans, preparant els aliments en 

condicions higièniques, evitant el contacte proper amb malalts, adoptant mesures de 

protecció en les relacions sexuals i mantenint les vacunacions al dia. 

                                                
232Font: http://www.anmat.gov.ar/webanmat/Publicaciones/Shigelosis.pdf 
233Font:https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/resistencia-a-los-antibi%C3%B3ticos 
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 Preparar els aliments en condicions higièniques prenent com a model les cinc claus 

per a la innocuïtat dels aliments de l'OMS (mantenir la neteja; separar aliments crus i 

cuinats; cuinar completament; mantenir els aliments a temperatures segures, i fer 

servir aigua i matèries primeres innòcues), així com triar aliments per a la producció 

dels quals no s'hagin utilitzat antibiòtics per tal d'estimular el creixement ni de prevenir 

malalties en animals sans. 

10.2 Mesures polítics 

 

Els polítics, són els personatges públics capaços de difondre informació entre la població. 

Per tant, l'OMS considera que han de prendre les següents mesures: 

 

 Posar en pràctica plans nacionals d'acció per fer front a la resistència als antibiòtics. 

 Millorar la vigilància de les infeccions resistents als antibiòtics. 

 Reforçar les polítiques, els programes i l'aplicació de les mesures de prevenció i 

control de les infeccions. 

  Reglamentar i fomentar l'ús i l'eliminació apropiada de medicaments de qualitat 

garantida. 

 Informar sobre l'impacte de la resistència als antibiòtics. 

 

10.3 Mesures professionals de la salut i sector sanitari 

 

Els professionals de la salut són els encarregats de fer les prescripcions d'antibiòtics i de 

controlar totes les infeccions que arriben als hospitals. Per això, tenen un paper molt 

rellevant en el control de la resistència bacteriana. Per altra banda, el sector sanitari és 

l'encarregat de trobar nous fàrmacs contra els bacteris resistents. Per tant, l'OMS els 

proposa aquestes mesures: 

 

 Evitar les infeccions vetllant per la neteja de les mans,de l'instrumental i de l'entorn. 

 Prescriure i dispensar antibiòtics només quan siguin necessaris. 

 Notificar les infeccions resistents als antibiòtics als equips de vigilància. 

 Informar els pacients sobre com prendre els antibiòtics correctament, la resistència a 

aquests fàrmacs i els perills del seu ús indegut. 
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 Informar els pacients sobre com es poden prevenir les infeccions (per exemple, 

vacunant, rentant-se les mans, vetllant per la seguretat de les relacions sexuals o 

cobrint-se la boca i el nas en esternudar). 

 Invertir en la investigació i desenvolupament de nous antibiòtics, vacunes, productes 

diagnòstics i altres instruments. 

10.4 Mesures sector agrícola 

 

El sector agrícola també juga un paper molt important en la propagació de la resistència 

bacteriana. Aquest sector, administra antibiòtics als animals per a estimular el seu 

creixement o prevenir certes malalties. Això provoca que els animals desenvolupin 

bacteris resistents en el seu intestí. Els bacteris resistents als medicaments arriben als 

humans a través de l'alimentació, del medi ambient o pel contacte directe amb els 

animals. Per això, l'OMS considera que el sector agrícola hauria de seguir les següents 

mesures: 

 

 Administrar antibiòtics als animals únicament sota supervisió veterinària. 

 No utilitzar antibiòtics per estimular el creixement ni per a prevenir malalties en 

animals sans. 

 Vacunar els animals per reduir la necessitat d'antibiòtics i utilitzar alternatives a 

aquests sempre que n'hi hagi. 

 Vacunar els animals per reduir la necessitat d'antibiòtics i utilitzar alternatives a 

aquests sempre que n'hi hagi. 

 Fomentar i aplicar bones pràctiques en tot el procés de producció d'aliments d'origen 

animal i vegetal. 

 Fomentar la seguretat biològica en les granges per prevenir les infeccions mitjançant 

la millora de la higiene i el benestar dels animals. 
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11. Campanyes resistència bacteriana 

 

La resistència als antibiòtics és un problema molt greu i preocupant en l'actualitat pel seu 

augment i la seva acceleració, del que la gent no està conscienciada.  Degut al mal ús de 

tots els nivells de la societat d'aquests fàrmacs, els bacteris s'hi tornen resistents. Per 

això, calen campanyes d'informació sobre aquest enorme problema. 

 

En els últims 10 anys, ha augmentat el nombre de campanyes dutes a terme per governs 

i organitzacions. Això és degut a que, cada cop, el nombre de morts degut a infeccions 

bacterianes és més gran. Cal conscienciar a la població per no agreujar més la situació, 

ja que la resistència bacteriana està en mans de tots. 

 

Les campanyes per a difondre aquest tema s'han fet tant a nivell nacional, com europeu 

com internacional. 

11.1 Campanyes a Catalunya 

 

A Catalunya, aquest tema és considerat de gran importància i per això s'han fet diverses 

campanyes. La institució que principalment les promou és la Generalitat de Catalunya.  

 

El departament de salut de la Generalitat ha intentat conscienciar a la població a través 

d'infografies divulgatives i els ha penjat al seu compte de la xarxa social Twitter.  

 

En el primer tweet234 sobre aquest tema, s'ha penjat un infograma on s'explica què és la 

resistència bacteriana. 

 

                                                
234TWEET: És una publicació realitzada en la plataforma de microblogging coneguda com a 
Twitter. Com a tal, un tweet és un missatge el límit d'extenció del qual és de 140 caràcters. Pot 
contenir lletres, números, signes i enllaços. (Significados.com) 
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Figura 67: Tweet bioresistència  
Font: https://twitter.com/salutcat 
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Els següents tweets, estan penjats amb l'objectiu d'explicar a la població quin impacte 

suposa per a la salut la bioresistència als antibiòtics. 

 

 

Figura 68: Tweet impacte bioresistències sobre la salut  
Font: https://twitter.com/salutcat 

 

 

Figura 69: Tweet impacte bioresistències sobre la salut 2  
Font: https://twitter.com/salutcat 
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També es va fer una altra publicació per explicar com es propaga aquesta resistència. 

 

 

Figura 70: Tweet propagació bioresistència 
 Font: https://twitter.com/salutcat 

 

A més a més, el perfil de Gencat Salut va fer una altra publicació explicant les mesures 

que pot prendre la població per reduir el problema. 

 

 

Figura 71: Tweet mesures població  
Font: https://twitter.com/salutcat 
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Per últim, es va publicar un tweet on s'explica que fa l'administració per a solucionar el 

problema. 

 

 

Figura 72: Tweet operacions administració 

 Font: https://twitter.com/salutcat 

 

A part d'aquests tweets,  la Generalitat de Catalunya el 2018 va realitzar una campanya 

amb la col·laboració de CatSalut, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya i el 

col·legi oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) amb el lema: "Tots hem 

de fer un ús responsable dels antibiòtics".  
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El cartell de propaganda és el següent: 

 

 

 

Figura 73: Cartell campanya Tots hem de fer un ús responsable dels antibiòtics  

Font: 
http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/ciutadania/2_informacio_sobre_

medicaments/articles/Antibiotics-Poster.pdf 

 

A més a més, la televisió pública de Catalunya (TV3), el 2 de setembre de 2018,  va 

emetre un capítol del programa 30 minuts amb el títol següent: La fi dels antibiòtics 

<https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/la-fi-dels-antibiotics/video/5712853/>.  
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En aquest programa, s'explica què és la resistència bacteriana i tots els problemes que 

causa. Aquest és un molt bon mitjà per a difondre la informació, ja que és un programa 

molt vist entre els catalans cada diumenge. 

12.2 Campanyes a l'Estat espanyol 

 

A nivell nacional, l'Estat espanyol també ha intentat difondre aquest tema. El 2017, el 

PRAN (Pla Nacional Resistència Antibiòtics) va desenvolupar una campanya que ha estat 

difosa a través de la ràdio, la televisió, els medis digitals i les xarxes socials. 

 

El lema de la campanya és el següent: "Antibiòtics: pren-te'ls seriosament". La campanya  

va ser desenvolupada en el marc del Dia Europeu per a l'Ús Prudent dels Antibiòtics235. 

El missatge principal d'aquesta campanya es centra en el perill que representa per a la 

salut de tots l'autoconsum d'antibiòtics, un comportament que contribueix al 

desenvolupament de bacteris resistents i compromet greument l'eficàcia dels antibiòtics.  

 

A la plataforma digital Youtube, es pot veure el vídeo de la campanya publicat el 8 de 

novembre de 2018. < https://www.youtube.com/watch?v=3_PBSQaSEZk>  

 

 

Figura 74: Cartell campanya" Antibiòtics: pren-te'ls seriosament"  
Font: http://www.resistenciaantibioticos.es/es/profesionales/comunicacion/campanas 

                                                
235DIA EUROPEU PER A L'ÚS PRUDENT DELS ANTIBIÒTICS: És el 18 de novembre. Aquesta 
jornada, promoguda pel Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties, vol 
conscienciar sobre l’amenaça que la resistència als antibiòtics suposa per a la salut pública, així 
com fomentar l’ús racional d’aquests medicaments. 
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 La campanya diu el següent: "Els antibiòtics MAI s'han d'utilitzar sense recepta, MAI 

s'han de compartir i MAI s'han de prendre per tractar infeccions víriques com la grip o el 

refredat. Recorda: si els fas servir malament, poses en risc la teva salut i la salut de tots!" 

 

A part d'aquesta campanya,  el 2018 es va realitzar una altra campanya amb el lema: "Ni 

menys, ni més. Tu decideixes!". Aquesta va dirigida a metges prescriptors que treballen 

en l'àmbit hospitalari. Va ser Dissenyada per l'Hospital Universitari La Paz (Madrid) en el 

marc dels Programes d'Optimització d'Ús dels Antibiòtics (PROA), que subratlla el paper 

dels especialistes en l'ús responsable dels antibiòtics i recorda aspectes claus per 

fomentar-lo. 

 

El fil conductor de la campanya són cartells d'estètica vintage236, específicament 

dissenyats, que inclouen missatges clau amb les principals estratègies i principis d'un ús 

òptim d'antibiòtics. Els cartells, que es van distribuir per diverses zones de l'hospital, 

contenen enllaços a continguts tècnics amb informació més detallada sobre el seu 

fonament i aplicació. 

 

La raó per la qual es van triar els cartells vintage (anys 40-50) és perquè és 

aproximadament en aquesta època quan es va descobrir la penicil·lina (inici de l'era 

antibiòtica), que va ser considerada un miracle i va fer que infeccions fins llavors mortals 

tinguessin un fàcil tractament i un impacte limitat sobre la salut dels pacients .  

 

  

                                                
236VINTAGE: És el terme emprat per referir-se a objectes o accessoris amb certa edat, que no 
poden encara catalogar com antiguitats, i que, com els bons vins, es considera que han millorat o 
s'han revaloritzat amb el pas del temps. S'utilitza per designar instruments musicals, auto-mòbils, 
llibres, fotografies, i, més recentment, peces o accessoris de vestir, a més de video-consoles i 
videojocs. (Wikipedia.org) 
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El primer cartell és el següent: 

 

 

 

Figura 75: Cartell "Quan fas servir els antibiòtics, tots guanyem"  

Font: https://proantibioticos.com/ni-menos-ni-mas-tu-decides/ 

 

 

L'objectiu d'aquest cartell és fer reflexionar a la població, com al metge que està 

prescrivint en primer pla. 

 

La lluita contra la resistència als antibiòtics és un problema que afecta a tothom. És per 

aquest motiu que quan fas servir bé els antibiòtics, tots guanyem. 

 

Per diferents raons, la població ha adquirit hàbits de prescripció, que aplica de manera 

més o menys automàtica, sense recordar o sense ser totalment conscient de per què ho 

fa. 
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Amb el metge reflexiu, es pretén recordar que és molt important parar atenció a tots els 

detalls que poden condicionar la indicació i la selecció de l'agent, dosi i durada del 

tractament. 

 

El següent cartell és aquest: 

 

 

 

Figura 76: Cartell "¿Sèpsia greu o xoc sèptic? En infeccions greus, inicia el tractament antibiòtic 
ràpidament" 

 Font: http://www.resistenciaantibioticos.es/es/profesionales/comunicacion/campanas 

 

L'objectiu d'aquest cartell és evitar el retràs en l'inici de tractament antibiòtic en pacients 

amb infeccions greus (sèpsia237 greu o xoc sèptic). 

 

  

                                                
237SÈPSIA: És una condició mèdica greu que es caracteritza per un estat inflamatori de tot el cos 
i la presència d'una infecció coneguda o sospitosa. El cos pot desenvolupar aquesta resposta 
inflamatòria als microbis en la sang, l'orina, els pulmons, la pell o altres teixits. Un terme vulgar 
incorrecte per la sèpsia és sang enverinada. (Wikipedia.org) 



Salvem els antibiòtics Treball de recerca 2018-2019 
 

   112 

Un altre cartell de la campanya és el següent: 

 

 

Figura 77: Cartell "Qui està causant la infecció? Aconsegueix ja les mostres necessàries i 
assegura't que arribin al Servei de Microbiologia" 

Font: http://www.resistenciaantibioticos.es/es/profesionales/comunicacion/campanas 

 

L'objectiu d'aquest cartell és obtenir hemocultius238 (si hi ha febre o signes sistèmics 

d'infecció) i les altres mostres útils abans d'iniciar un tractament antibiòtic. 

 

A més a més, la campanya "Ni menys, ni més. Tu decideixes!" compta també amb una 

versió adreçada a professionals de l'àmbit de la sanitat animal. Es tracta d'una sèrie de 6 

cartells que inclouen missatges específics dirigits a veterinaris i ramaders que treballen 

en els sectors porcí, boví, cabrum, cunícola i avícola, així com l'àrea de petits animals. A 

més, un cartell general amb un checklist o llistat de tasques recorda a tots els 

professionals de l'àmbit veterinari les qüestions fonamentals que han de considerar a 

l'hora de prescriure i / o administrar antibiòtics. 

 

  

                                                
238HEMOCULTIUS: Són cultius microbiològics de la sang. És un mètode de diagnòstic en medicina 
emprat per detectar infeccions que es transmeten a través de torrent sanguini bacterièmia o 
septicèmia. (Wikipedia.org) 
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Els cartells són els següents: 

 

 

Figura 78: Cartell "Utilitza els antibiòtics prudentment: Permet al professional seleccionar 
l'antibiòtic, la dosi, la via d'administració i la duració del tractament" 

Font: http://www.resistenciaantibioticos.es/es/profesionales/comunicacion/campanas 

 

 

Figura 79: Cartell "Redueix la colistina239 sense substituir-la per un altre antibiòtic: l'abús 
d'antibiòtics disminueix l'eficàcia d'aquests medicaments" 

Font: http://www.resistenciaantibioticos.es/es/profesionales/comunicacion/campanas 

                                                
239COLISTINA: És un antibiòtic polimixina. La Colistina és efectiva contra tots els bacils 
gramnegatius i és usada com a antibiòtic polipèptid. És una de les últimes armes contra bacteris 
polirresistents Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter. (Wikipedia.org) 
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Figura 80: Cartell "És realment necessari? Evita l'ús d'antibiòtics millorant la seguretat, el maneig i 
la higiene" 

Font: http://www.resistenciaantibioticos.es/es/profesionales/comunicacion/campanas 

 

 

 

Figura 81: Cartell "Recepta sempre antibiòtics d'ús veterinari" 

Font: http://www.resistenciaantibioticos.es/es/profesionales/comunicacion/campanas 
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Figura 82: Cartell "Realitza proves de diagnòstic per millorar l'ús dels antibiòtics" 

Font: http://www.resistenciaantibioticos.es/es/profesionales/comunicacion/campanas 

 

 

 

  

Figura 83: llistat de tasques recorda a tots els professionals de l'àmbit veterinari les qüestions fonamentals 
que han de considerar a l'hora de prescriure i / o administrar antibiòtics 

Font: http://www.resistenciaantibioticos.es/es/profesionales/comunicacion/cam 
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12.3 Campanyes a Europa 

A nivell europeu, també s'han realitzat moltes campanyes. Pràcticament tots els països 

han intentat difondre aquest tema. Alguns exemples de campanyes són240: 

 

 Campanya a Luxemburg: "Els antibiòtics no són bombons". 

 

Figura 84: Cartell "Els antibiòtics no són bombons"  

Font: https://antibiotic.ecdc.europa.eu/es/campanas-en-europa 

 

El cartell diu:  

 

"L'ús inadequat condueix a la formació de bacteris resistents als antibiòtics. Les infeccions 

provoquen cada any més de 25000 morts a la UE. En el cas de refredats o tos forta, els 

antibiòtics no són necessaris. Pregunti al seu metge per obtenir ajuda i ajudar a preservar 

l'efectivitat dels antibiòtics" 

 

 

 

                                                
240Font: https://antibiotic.ecdc.europa.eu/es/campanas-en-europa 
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 Campanya a Bèlgica: "Antibiòtics, utilitza'ls correctament i només quan sigui 

necessari." 

 

 

 

Figura 85: Cartell "Antibiòtics, utilitza'ls correctament i només quan sigui necessari"  

Font: https://antibiotic.ecdc.europa.eu/es/campanas-en-europa 

 

 

La traducció del cartell és la següent: 

 

"El mal ús dels antibiòtics fa que els bacteris siguin resistents. Això condueix a malalties 

greus que ja no es poden tractar correctament. Ajudeu-nos a assegurar-nos que els 

nostres antibiòtics continuen treballant quan realment els necessitem. Converteix-te en 

un guardià d'antibiòtics." 
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 Campanya a Itàlia: "Antibiòtics? Utilitzeu-los només quan sigui necessari". 
 

 

Figura 86: Cartell  "Antibiòtics? Utilitzeu-los només quan sigui necessari" 

 Font: https://antibiotic.ecdc.europa.eu/es/campanas-en-europa 

 

L'AIFA (Agència Italiana del Fàrmac) ha realitzat diverses campanyes en els últims 15 

anys. La més recent és la del 2012.  

 

La campanya diu el següent: 

 

"No utilitzar els antibiòtics en cas de refredat. Ingerir-los només amb recepta mèdica. 

Prendre's de dosi en el temps indicat pel metge". 
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 Campanya al Regne Unit: "Converteix-te en un guardià d'antibiòtics". 

 

 

 

Figura 87: Cartell "Converteix-te en un guardià d'antibiòtics" 

Font: https://antibiotic.ecdc.europa.eu/es/campanas-en-europa 

 

Aquesta campanya  proposa el següent241: 
 
"La resistència als antibiòtics és una de les majors amenaces que ens enfrontem avui. 

 

Per què és rellevant per a vostè: sense antibiòtics efectius, molts tractaments rutinaris 

seran cada vegada més perillosos. Establir els ossos trencats, les operacions bàsiques, 

fins i tot la quimioteràpia i la salut animal es basen en l'accés als antibiòtics que funcionen. 

 

El que volem que facis: per retardar la resistència, hem de reduir l'ús innecessari 

d'antibiòtics. Convidem al públic, estudiants i educadors, agricultors, comunitats 

veterinàries i mèdiques i organitzacions professionals, a convertir-se en Guardians 

d'Antibiòtics. 

 

Trucar a l'acció: utilitzar millor els antibiòtics i ajudar a salvar aquests medicaments vitals 

imprescindibles. 

 

Antibiotic Guardian recolza l'estratègia de resistència antimicrobiana del Regne Unit, el 

Dia Europeu de l'ús Prudent dels Antibiòtics i la Setmana Mundial de la Sensibilització 

Antibiòtica242". 

 

A més a més, la Unió Europea va crear el projecte E-bug. 

 

                                                
241Font: https://antibioticguardian.com/ 
242Del 13 al 19 de novembre. 
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El projecte E-bug es va establir el 2006 amb un 60% de cofinançament per DG SANCO 

(Direcció General de Salut i Consumidors de la Comissió Europea) i va ser coordinat per 

la Unitat d'Atenció Primària de Salut Pública d'Anglaterra a Anglaterra. E-Bug es va 

desenvolupar a causa de la manca de recursos didàctics sobre l'ús de antibiòtics prudents 

i la resistència als antibiòtics a Europa. En molts països europeus, les taxes de recepta 

d'antibiòtics són més altes en els nens. Ensenyar als nens sobre la microbiologia, els 

antibiòtics i els problemes creixents de resistència als antibiòtics amb un ús innecessari, 

haurien de conscienciar als nens de l'ús d'antibiòtics prudents. 

 

Els objectius d'E-bug són243:  

 

 Reduir la incidència de resistència als antibiòtics a Europa educant els futurs 

prescriptors i usuaris d'antibiòtics sobre l'ús de antibiòtics prudents 

 

 Reduir la incidència d'infecció en nens i comunitats educant al voltant de bones 

pràctiques d'higiene per reduir la necessitat d'antibiòtics. 

 

 Complir amb les campanyes nacionals d'antibiòtics i higiene 

 

 Intercanvi d'informació i experiència de bones pràctiques dins del currículum educatiu 

amb països associats europeus 

 

 Traduir i implementar el recurs E-Bug a Europa, en estreta col·laboració amb els 

ministeris de Salut i Educació locals 

 

E-Bug inclou recursos per a professors, estudiants i la comunitat. Els recursos docents 

abasten les edats de 5 a 18 anys i se centren en els temes de microbiologia, higiene 

manual i respiratòria, vacunacions i ús d'antibiòtics. També hi ha alimentació, higiene oral 

i agrícola per a estudiants més joves i salut sexual i clamídia per a majors. Hi ha llocs web 

interactius per a estudiants que acullen jocs complementaris, concursos interactius, fulls 

de dades de malalties i molt més. Els recursos comunitaris inclouen un curs d'higiene i 

autocura de 6 sessions anomenat Beat the Bugs. Beat the Bugs és un curs divertit, 

interactiu i adaptable, que abasta tots els temes que els recursos escolars, a més de la 

planificació d'accions per fomentar el canvi de comportament. E-Bug també té formació 

per a educadors, inclosos tallers en línia i presencials. 

                                                
243Font: http://www.e-bug.eu/ 
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11.4 Campanyes internacionals 

 

Institucions internacionals com l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la Unió Europea 

(UE), el Centre Europeu per a la Vigilància i el Control de les Malalties i els Centres per 

a la Vigilància i el Control de les Malalties dels Estats Units han elaborat diferents 

estratègies per combatre l'emergència i disseminació de la resistència antimicrobiana. 

Entre elles, es troben la vigilància de la resistència i el consum, la reducció de la càrrega 

de la malaltia mitjançant vacunació, les mesures de control de la infecció i l'educació de 

ciutadans i professionals sanitaris.  

 

El coneixement de la població sobre els antibiòtics sol ser pobre, pel que les actuacions 

educatives dirigides al públic i als professionals de la salut formen part de la majoria de 

campanyes per reduir l'ús inadequat d'antibiòtics. La UE i l'OMS recomanen la creació de 

grups de treball intersectorials, recolzats per les autoritats, per proposar el 

desenvolupament de plans d'acció i estratègies nacionals per afrontar la lluita contra la 

resistència antimicrobiana. 

 

L'OMS va declarar la Setmana Mundial de Conscienciació sobre l'Ús dels Antibiòtics. La 

campanya mundial plurianual, que des de 2015 es celebra al mes novembre sota el lema 

«Antibiòtics: maneja'ls amb compte», té un volum cada vegada més gran d'activitats.244 

 

  

                                                
244Font: https://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/es/ 
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Els cartells de la campanya del 2017 són els següents: 

 

 

Figura 88: Cartell "L'ús incorrecte dels antibiòtics suposa un risc per a tots nosaltres". 

Font: https://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/2017/posters/es/ 

 

 

Figura 89: Cartell "Pensa-ho dos cops. Demana assessorament " 

 Font:  https://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/2017/posters/es/ 
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El cartell de la campanya del 2018 va ser el següent: 

 

Figura 90: Cartell "El nostre temps amb antibiòtics s'està esgotant"  

Font: https://www.bactiguard.se/en/news-press/news/our-time-with-antibiotics-is-running-out 

 

El cartell, com els altres, diu el següent: 

 

"Els antibiòtics corren el risc de perdre la seva efectivitat a causa del mal ús i l'ús excessiu, 

i en molts casos no són necessaris. Busqueu sempre el consell d'un professional de la 

salut abans de prendre antibiòtics." 

 

. 
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12. Pràctica 

 

A continuació es presenta la part pràctica i experimental del treball de recerca. Aquest ha 

estat el moment culminant de la recerca i l’essència i esperit d’aquest treball. 

 

L’objectiu fonamental d’aquest protocol experimental ha estat apreciar l’efecte de 

diversos antibactericides sobre una soca bacteriana prèviament preparada i implantada. 

 

En la part pràctica del treball, s'ha estudiat el comportament de diversos bacteris davant 

de diferents antibiòtics químics (Amoxicil·lina245 i Vancomicina246) i diferents antibiòtics 

naturals (all i mel). La intenció era poder efectuar una comparació qualitativa entre els 

dos tipus d’agents antimicrobians. 

 

Els bacteris estudiats han estat els següents: Escherichia coli (gramnegatiu), Micrococcus 

lutetus (grampositiu), Bacillus subtilis (grampositiu), Serratia marcescens (gramnegatiu).  

 

Els objectius d'aquesta part del treball són: 

 

 Treballar diferents metodologies per a la detecció i mesura de l’efecte de determinats 

agents antimicrobians sobre el creixement dels bacteris estudiats. 

 Estudiar els fonaments de l’efecte antimicrobià, fent servir el mètode de dilució en tub 

(pels antibiòtics químics) i el mètode de difusió en placa o cultiu amb gespa (pels 

antibiòtics naturals), a partir dels resultats obtinguts al laboratori. 

 

12.1 Mètode de dilució en tub 

 

En el mètode de dilució en tub de cultiu, al voler comparar dos antibiòtics químics diferents 

i els seus efectes sobre determinades poblacions bacterianes, el que es vol estudiar és 

                                                
245AMOXICIL·LINA: És un antibiòtic derivat de la penicil·lina. Actua contra un ampli espectre de 
bacteris, tant grampositius com gramnegatius. Per això s'empra sovint com a primer fàrmac en 
infeccions de diferent gravetat, tant en medicina humana com també en veterinària. 
(Wikipedia.org)  
246VANCOMICINA: És un antibiòtic que exerceix el seu efecte bactericida inhibint la síntesi de la 
paret cel·lular bacteriana, ja que posseeix gran afinitat pels precursors d'aquesta estructura. És 
summament efectiu amb bacteris grampositius, no així amb gramnegatius, atès que el gran volum 
de la molècula li impedeix travessar la primera de les membranes d'aquests. (Wikipedia.org) 
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la Mínima Concentració Inhibitòria (MCI), que es defineix com la concentració més 

baixa d'antibiòtic que inhibeix el creixement del microorganisme. 

12.1.1. Aparells i materials bàsics 

 

En aquesta pràctica, es van utilitzar els següents aparells i materials:  

 

 2 tubs d'assaig247 amb 10 mL dels corresponents antibiòtics 

 Un flascó248 amb 100 mL de medi LB 

 48 tubs d’assaig estèrils 

 Antibiòtics: amoxicil·lina i vancomicina 

 Micropipetes automàtiques249 P-1000 i P-200 

 Pipeta serològica250 

 Solució d’etanol251 al 70% 

 Puntes estèrils per a les micropipetes 

12.1.2 Procediment 

 

Per començar, es posen els tubs d’assaig a esterilitzar a l’autoclau uns 15 minuts a 121ºC 

en pressió. Quan la cinta de l’autoclau quedi negra, voldrà dir que els tubs s’hauran 

esterilitzat. 

 

                                                
247TUB D'ASSAIG: És un element del material de laboratori que consisteix en un tub estret i llarg 
de vidre, obert per l'extrem superior i amb l'extrem inferior tancat i de forma arrodonida. 
(Wikipedia.org) 
248FLASCÓ: És un recipient petit de coll ample, generalment de vidre (tot i que també poden ser 
de plàstic) que serveix per contenir líquids. (Wikipedia.org) 
249MICROPIPETA AUTOMÀTICA: És un instrument de laboratori emprat per succionar i transferir 
petits volums de líquids i permetre el seu maneig en les diferents tècniques analítiques. Els volums 
captables per aquests instruments varien segons el model: els més habituals, denominats p20, 
p200 i P1000, admeten un màxim de 20; 200 i 1000 µl, respectivament. L'ús de micropipetes 
permet emprar diferents líquids sense haver de rentar l'aparell. Per a això, s'empren puntes d'un 
sol ús, de plàstic, que habitualment són estèrils. (Wikipedia.org) 
250PIPETA SEROLÒGICA: La pipeta serològica és un tipus de pipeta estèril que és útil sobretot 
per a cultiu cel·lular i / o treball amb solucions estèrils. (Lifeder.com) 
251ETANOL: és un alcohol que en condicions normals de pressió i temperatura es presenta com 

un líquid incolor i inflamable. És un desinfectant. (Wikipedia.org) 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Laboratori
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vidre
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vidre
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A0stic
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Tot seguit, 

s'encenen durant 15 minuts els rajos ultraviolats de la cabina de classe 1252 on es 

treballarà. Això farà esterilitzar el lloc de treball, ja que farà que no creixin 

microorganismes perquè aquests rajos produeixen mutacions al DNA . 

 

Mentre la cabina s’esterilitza, es marca tot el material per poder identificar en tot moment 

el seu contingut. En total hi ha 48 tubs, 12 per bacteri. De cada 12 tubs, 6 tubs seran per 

l'Amoxicilina, que es marcarà com a antibiòtic A, i 6 tubs, per la Vancomicina, que es 

marcarà com a antibiòtic B. Entre aquests 6 tubs, un és el control, on s'hi posarà el bacteri 

i el medi de cultiu LB, però no l’antibiòtic. Així, es podrà determinar si de veritat l'antibiòtic 

fa efecte o no, ja que si el bacteri no creix en el tub de control, en els altres tubs tampoc. 

Aquests tubs d’assaig es col·locaran en 4 gradetes253 (una per bacteri). 

 

A continuació, es prepararà un banc de dilucions ½ amb la solució desinfectant. 

 

 

 

 

  

                                                
252CABINA DE CLASSE 1: S'utilitzen per a treballar amb agents biològics que comporten un risc 
lleu o moderat. L'ús d'aquestes cabines no garanteix la protecció del producte manipulat ni 
l'exposició per contacte a materials perillosos. Estan parcialment obertes per davant i van 
proveïdes d'un sistema d'extracció d'aire que arrossega les partícules cap a dins, allunyant-les de 
l'operador i passant per un filtre d'alta eficàcia abans de sortir a l'exterior. Solen incloure també un 
prefiltre per a la retenció de contaminants químics. (Upv.es) 
253GRADETA: És un instrument de laboratori que té com a finalitat mantenir-hi els tubs d'assaig 
drets. (Wikipedia.org) 
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Figura 91: Cinta autoclau que ens mostra que els tubs estan esterilitzats 

Font: Pròpia 
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Per preparar les dilucions s'hauran de seguir aquests passos: 

 

 Primer, treballant dins la cabina, s'aboquen els mL corresponents de LB amb la pipeta 

serològica, que és estèril. 

 

 Un cop abocat el medi de cultiu, es fan les dilucions dels antibiòtics a cada tub (menys 

al control) amb la micropipeta automàtica P1000 (es diu així ja que té una capacitat 

màxima de 1000 µl). 

 

 Per fer les dilucions, s'aboquen 1500 µl de A (amoxicil·lina) i B ( Vancomicina) als dos 

tubs 1 i després, per la resta de tubs, s'agafen 2000 µl del tub anterior i s'afegeixen al 

següent, pipetejant per barrejar LB amb l’antibiòtic (cada cop que es canvia de tub 

s'ha de canviar la punta de la pipeta per assegurar-se que cada tub té la concentració 

corresponent i no la de la dilució anterior). 

 

 Finalment, es tiren 100 µl de bacteri en cada tub, inclòs el control, amb l’ajuda d’una 

micropipeta automàtica P200 ( té una capacitat màxima de 200 µl). 

 

Per acabar, es posen els tubs a una estufa i s'incuben overnight254 a 37 ºC255. 

 

Transcorregudes 24 hores, s'observaran els resultats i se'n trauran conclusions. 

 

Els resultats s'observaran mirant el grau de terbolesa dels tubs. Si en el tub d'assaig el 

líquid on hi ha el medi de cultiu, el bacteri i l'antibiòtic (excepte en el tub de control) és 

transparent, voldrà dir que el bacteri no ha crescut i que, per tant, l'antibiòtic fa efecte 

sobre aquella soca. En canvi, si el líquid del tub té un aspecte tèrbol, voldrà dir que el 

bacteri ha crescut i que, per tant, el microorganisme és resistent a aquell antibiòtic.  

                                                
254OVERNIGHT: Durant la nit. 
255S'incuba a 37 ºC perquè és la temperatura en la que els bacteris creixen i es divideixen més 
ràpid i així formen colònies en 24 hores. 
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12.1.3 Resultats 

 

Bacteri 

 
Temps 

d'incubació 
 

Amoxicil·lina (A) Vancomicina (B) 

Escherichia coli 
(EC) 

24 hores 

  

Micrococcus 
luteus (ML) 

24 hores 
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Bacteri 

 
Temps 

d'incubació 
 

Amoxicil·lina (A) Vancomicina (B) 

Micrococuus 
luteus (ML) 

48 hores 

  

Bacillus subtilis 
(BS) 

24 hores 

  

Serratia 
marcescens 

(SM) 
24 hores 

  

Taula 3: Imatges dels resultats del mètode de dilució en tub Font: Pròpia 
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En la següent taula, s’explicaran i analitzaran els resultats de les imatges anteriors: 

 

Bacteri 
Temps 

d'incubació 
Control 

Antibiòtic A 
Amoxicil·lina 

(ampli espectre) 

Antibiòtic B 
Vancomicina 

(actua sobre els 
gram positius) 

Escherichia coli 
(EC) 

Gramnegatiu 
24 hores Creix 

És sensible a aquest 
antibiòtic ja que no ha 
crescut en cap de les 

concentracions testades. 
Per tant, la MCI és més 

petita o igual a 37’5 
ug/ml. 

És resistent (no li fa 
efecte) fins al tub 1 
(500 ug/ml). La MCI 
és 500 ug/ml, ja que 

en aquesta 
concentració, el 

bacteri no creix.256 

Micrococcus 
luteus 
(MC) 

Grampositiu 

24 hores 
 

No creix 
 

S'ha de deixar fins a 
48 hores per 

determinar la MCI, ja 
que el seu temps de 
generació257 és més 

lent. 

 
 

 
 

Micrococcus 
luteus (ML) 
Grampositiu 

 
 

48 hores 

No creix 
 

No es pot tenir en 
compte els resultats 

d’aquest assaig. 
Segurament és culpa 
que no hi havia prou 

creixement del 
bacteri a l’inòcul258 
inicial, ja que es va 

posar 8 hores i no va 
ser suficient ( té un 
temps de generació 

més gran). 
 

 
 
 

 
 
 

Bacillus subtilis 
(BS) 

Grampositiu 
 

24 hores Creix 

És sensible a aquest 
antibiòtic en totes les 

concentracions testades, 
ja que no ha crescut en 

cap tub. 
Per tant, la MCI és més 

petita o igual a 37’5 ug/ml 

És sensible a aquest 
antibiòtic en totes 
les concentracions 
testades, ja que no 
ha crescut en cap 

tub. 
Per tant, la MCI és 
més petita o igual a 

37’5 ug/m 

                                                
256En aquesta part de l'experiment, hi ha d'haver hagut un error durant el procés, ja que la Vancomicina 
mai fa efecte sobre bacteris gramnegatius.  
257TEMPS DE GENERACIÓ: És el temps necessari perquè una cèl·lula es divideixi o una població es 
dupliqui. 
258INÒCUL: m MICROB Conjunt de microorganismes que es desenvolupen en un medi de cultiu i que 
pot ésser dispersat o transferit a un organisme d'una manera natural o artificial. (Diccionari.cat) 
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Bacteri 
Temps 

d'incubació 
Control 

Antibiòtic A 
Amoxicil·lina 

(ampli espectre) 

Antibiòtic B 
Vancomicina 

(actua sobre els 
gram positius) 

Serratia 
marcescens (SM) 

Gram negatiu 
24 hores Creix 

Creix en tots els tubs, per 
tant, la MCI ha de ser 

més alta que 500 ug/ml, 
tot i que no la podem 

determinar. 
Per sota d’aquest valor, 
el bacteri és resistent a 

l’antibiòtic. 

L’antibiòtic no li fa 
efecte ja que només 
actua sobre bacteris 

gram positius. 

Taula 4: Anàlisi dels resultats del mètode de dilució en tub 

Font: Pròpia 

12.1.4 Discussió dels resultats 

 

En aquest apartat, es compararan les MCI de cada antibiòtic per a cada bacteri i així es podrà 

veure quin antibiòtic és més efectiu per a cada soca testada. 

 

12.1.4.1 Resultats Escherichia coli 

 

Com es pot veure a la taula 4, en el cas de l'Escherichia coli la MCI de l'Amoxicil·lina és més 

petita o igual a 37’5 µg/ml. En canvi, la MCI de la Vancomicina és 500 µg/ml. Per tant, 

l'antibiòtic més efectiu sobre aquest bacteri és l'Amoxicil·lina, ja que necessita una 

concentració més baixa d'antibiòtic per a inhibir el creixement del microorganisme. 

 

12.1.4.2 Resultats Micrococcus luteus 

 

En el cas d'aquest bacteri, no es pot determinar quin antibiòtic és més efectiu. Això és degut 

a que té un temps de generació més lent que la resta de bacteris estudiats i, quan es va fer 

l'experiment, el bacteri encara no havia crescut. Amb això, s'ha pogut veure com, alhora de 

fer un experiment, s'han de controlar diferents variables ja que, si no, poden condicionar els 

resultats. 

 

12.1.4.3 Resultats Bacillus subtilis 

 

Com es pot observar a la taula 3, les MCI dels dos antibiòtics són iguals (més petita o igual 

37’5 µg/ml) per al bacteri Bacillus subtilis. Per tant, l'Amoxicil·lina i la Vancomicina tenen el 

mateix grau d'eficàcia sobre aquest bacteri. 
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12.1.4.4 Resultats Serratia marcescens  

  

El bacteri Serratia marcescens és resistent als dos antibiòtics utilitzats. En el cas de 

l'Amoxicil·lina, la MCI ha de ser més gran que 500 µg/ml ja que ha crescut en tots els tubs 

estudiats. En canvi, la Vancomicina no té MCI sobre aquest bacteri ja que només actua sobre 

bacteris grampositius i, com ja s'ha dit, Serratia marcescens és un bacteri gramnegatiu. 

12.2 Mètode de cultiu amb gespa 

 

En el mètode de cultiu amb gespa, es farà un estudi qualitatiu sobre l’efecte que tenen els 

antibiòtics naturals (mel i all) envers els bacteris estudiats. És un estudi qualitatiu i no 

quantitatiu ja que no se sap la concentració exacta de cada antibiòtic i, per tant, no es pot 

determinar la MCI.  

12.2.1 Aparells i materials bàsics 

 

 Antibiòtics naturals: mel i all. 

 8 plaques de Petri259 amb medi LB 

 Hisops260 

 Morter 

 Solució d’etanol al 70% 

 Pinces estèrils 

 Mànec de Kolle261 estèril 

12.2.2 Procediment 

 

Per començar, es suca l’hisop a la suspensió de bacteri corresponent i es passa per les 2 

plaques (una serà per l’all i l’altre per la mel), en dos sentits, on hi ha LB amb agar i , per això, 

                                                
259PLACA DE PETRI: És un recipient rodó, de vidre o poliestirè, amb tapadora en el mateix material, 
de diferents diàmetres (essent més comuns els diàmetres al voltant de deu centímetres), de fons baix, 
amb una coberta de la mateixa forma que la placa, però una mica més gran de diàmetre, perquè es 
pugui col·locar damunt i tancar el recipient. Fou inventada per Julius Richard Petri el 1887. S'utilitza en 
els laboratoris principalment en el cultiu de bacteris o altres microorganismes, tot cobrint el fons amb 
diferents medis de cultiu (per exemple un gel d'agar) segons el microorganisme que es vol cultivar. 
(Wikipedia.org) 
260HISOP: És un instrument utilitzat per recollir mostres, per al seu posterior estudi, normalment en 
medicina s'usa per saber que germen afecta una infecció, també s'usa en cosmètics i en la neteja del 
conducte auditiu. Té forma de bastonet acabat en dues puntes de cotó. (Wikipedia.org) 
261MÀNEC DE KOLLE: Material de laboratori de forma punxaguda que serveix per agafar mostres i 
poder realitzar cultius en plaques de Petri. (Monografias.com) 
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el medi és sòlid, perquè  és cultiu en gespa. Aquest procés s’haurà de fer 4 vegades, una per 

bacteri estudiat. 

 

 

Figura 92: Procés on es frega l'hisop que conté el bacteri per sobre de la placa de Petri en els dos sentits  

Font: Pròpia 

 

A continuació, s'esterilitza el morter amb etanol i foc i es piquen els alls.  

 

 

Figura 93: Morter esterilitzat que conté els alls  

Font: Pròpia  
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Tot seguit, amb l’ajuda d’unes pinces, s'agafa un tros d’all i es posa al centre de la placa. S'ha 

de posar en 4 plaques diferents. 

 

 

Figura 94: Procés on es posa un tros d'all sobre la placa de Petri utilitzant unes pinces  

Font: Pròpia 

 

 

Figura 95: Procés on es posa un tros d'all sobre la placa de Petri utilitzant unes pinces 

Font: Pròpia 

 

Un cop posat l’all, toca fer les plaques on s'hi estudiarà l’efecte de la mel. Amb l’ajuda d’un 

mànec de Kolle, es col·loca una gota de mel al centre de cada placa. 

 

 

Figura 96: Procés on es col·loca una gota de mel sobre la placa de Petri utilitzant el mànec de Kolle  

Font: Pròpia 
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Finalment, es deixen les plaques dins d’una estufa, on s'incubaran overnight a 37ºC.  

 

Al dia següent, s'observaran els resultats i se'n trauran conclusions. 

 

Si el bacteri ha fet efecte, es veurà una circumferència en la placa de Petri on no hi haurà 

bacteri. Com més gran és el diàmetre de la circumferència, més efecte bactericida té 

l'antibiòtic natural sobre el bacteri. Si no s'observa cap circumferència, voldrà dir que el bacteri 

és resistent a aquest antibiòtic. 

  

 

Figura 97: Totes les plaques preparades abans de posar-les dins l'estufa  

Font: Pròpia 
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12.2.3 Resultats  

 

Bacteri 
Temps 

d'incuba
ció 

Mètode de cultiu en gespa 

Escherich
ia coli 
(EC) 

24 hores 

 

 
Micrococc

us 
luteus 
(ML) 

24 hores  

 
Micrococc

us 
luteus 
(ML) 

 

48 hores  

 
 

Bacillus 
subtilis(B

S) 
 

24 hores  

Serratia 
marcesce

ns 
(SM) 

24 hores 

 

Taula 5: Imatges dels resultats del  mètode de cultiu en gespa 

Font: Pròpia 
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En la següent taula, s'explicaran i s'analitzaran els resultats de les imatges anteriors: 

 

 

Bacteri 
Temps 

d'incubació 

 
Antibiòtic natural:  

All 
 

Antibiòtic natural:  
Mel 

Escherichia coli (EC) 
Gram negatiu 

24 hores 

 
Si que fa efecte. 

El bacteri és sensible a 
aquest antibiòtic. 

 

No fa efecte. 
El bacteri és resistent a 

aquest antibiòtic. 

Micrococcus luteus (ML) 24 hores 

En 24 no s’observa 
creixement del bacteri, per 

tant, el deixem 48 h per 
veure si fa efecte o no. 

 
En 24 no s’observa 

creixement del bacteri, 
per tant, el deixem 48 h 
per veure si fa efecte o 

no. 

Micrococcus luteus (ML) 48 hores 

 
Si que fa efecte. 

El bacteri és sensible a 
aquest antibiòtic. 

 

No fa efecte. 
El bacteri és resistent a 

aquest antibiòtic. 

Bacillus subtilis (BS) 
 

24 hores 

 
Si que fa efecte. 

El bacteri és sensible a 
aquest antibiòtic. 

 

Si que fa efecte. 
El bacteri és sensible a 

aquest antibiòtic. 

Serratia marcescens (SM) 24 hores 

 
Si que fa efecte. 

El bacteri és sensible a 
aquest antibiòtic. 

 

No fa efecte. 
El bacteri és resistent a 

aquest antibiòtic. 

Taula 6: Anàlisi dels resultats del mètode de cultiu en gespa 

 Font: Pròpia 
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12.2.4 Discussió dels resultats  

 

En aquest apartat, es compararan els efectes dels dos antibiòtics naturals sobre cada soca 

bacteriana. 

 

12.2.4.1 Resultats Escherichia coli 

 

Com es pot observar en la taula 6, l'all és l'únic antibiòtic que fa efecte sobre aquest bacteri; 

l'E. coli és resistent a l'efecte de la mel. 

 

12.2.4.2 Resultats Micrococcus luteus 

 

Micrococcus luteus no va créixer en 24 hores. Per tant, es va haver de deixar créixer durant 

48 hores per determinar si els antibiòtics naturals estudiats li eren efectius.  

 

Al cap de 48 hores, el bacteri va créixer. En aquest temps d'incubació, només un dels dos 

antibiòtics li va fer efecte; l'all. Com s'ha pogut observar en l'experiment, la mel és ineficaç 

sobre Micrococcus luteus. 

 

12.2.4.3 Resultats Bacillus subtilis 

 

En el cas d'aquest bacteri, els dos antibiòtics li fan efecte. Tot i així, no es pot determinar quin 

dels dos antibiòtics naturals és més efectiu ja que, en l'experiment no s'han utilitzat els 

mateixos grams d'all que de mel i, a més, no es pot saber la quantitat exacte de substància 

bactericida que té cada antibiòtic, perquè, al no ser un antibiòtic químic, també conté altres 

substàncies que tenen diferents propietats.   

 

12.2.4.4 Resultats Serratia marcescens 

 

Com es pot veure en la taula 6, l'all és l'únic antibiòtic que fa efecte sobre Serratia 

Marcescens; aquest bacteri és resistent a l'efecte de la mel. 
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13. Conclusions 

 

13.1 Conclusions part pràctica 

 

La part experimental del treball ha permès comprovar les respostes a algunes preguntes 

plantejades durant el treball. 

 

 Quins antibiòtics són més efectius, el naturals o els químics? 

 

Com que s'ha fet un estudi qualitatiu i no quantitatiu, no es poden comparar directament, ja 

que no es pot determinar el nivell concret d'eficàcia dels dos tipus d'antibiòtics. Ara bé, 

proporcionalment, en l'experiment, tenen un efecte semblant. 

 

 Quin antibiòtic químic té més efecte sobre els bacteris estudiats? 

 

Proporcionalment la Vancomicina fa més efecte que l'Amoxicil·lina, però això és degut a que 

la proporció de bacteris que poden ser resistents a aquest antibiòtic és més petita, ja que 

només actua sobre bacteris grampositius. 

 

 Quin antibiòtic natural és més efectiu? 

 

L'all té una efectivitat del 100% sobre els  bacteris estudiats. En canvi, la mel només fa efecte 

sobre un bacteri estudiat. Així doncs, té una efectivitat del 25%. 

 

Per tant, l'all té més eficàcia que la mel. 
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13.2 Conclusions generals 

 

Amb la realització d’aquest treball que es concreta amb aquesta memòria escrita s’han 

conclòs diverses idees que es recullen a continuació: 

 

La resistència als antibiòtics és un problema molt  preocupant en l'actualitat pel seu augment 

i la seva acceleració. Aquest problema afecta múltiples sectors, com ara la salut humana, el 

medi ambient i les produccions agroalimentàries.  

 

La resistència bacteriana sempre ha existit, degut a les mutacions que pateixen els bacteris. 

Aquestes permeten a aquests microorganismes adoptar mecanismes de defensa contra els 

fàrmacs que els causen la mort. Tot i així, les mutacions no són l'únic factor que condiciona 

l'aparició de resistències. 

 

Cada cop, hi ha més bacteris resistents a antibiòtics que anteriorment els hi feien efecte. Això 

és a causa de diversos factors: l'automedicació (només el 50% dels antibiòtics que es 

consumeixen s’utilitzen correctament), la utilització d’antibiòtics en el sector agrari, els 

conflictes armats, les deficiències de prevenció i control de les infeccions i la pressió selectiva 

(moren les soques sensibles i sobreviuen les resistents). Cal tenir en compte que són els 

microorganismes els que es fan resistents als antibiòtics i no les persones o els animals. 

 

Això implica que cada cop hi hagin menys antibiòtics disponibles per a curar les infeccions i 

s'ha de recórrer als antibiòtics d'últim recurs, que tenen molts efectes negatius. D'aquí neix el 

terme superbacteri, que són aquells bacteris els quals són resistents a la majoria d'antibiòtics 

que s'usen comunament en l'actualitat.  La majoria de superbacteris són gramnegatius. 

Aquests tenen la capacitat innata de trobar noves formes de resistir als tractaments i poden 

transmetre material genètic que permet a altres bacteris fer-se farmacoresistents. 

 

L'única solució per aconseguir reduir el nombre de resistències bacterianes és fent un bon ús 

dels antibiòtics. Per això, la població ha de seguir una sèrie de mesures com per exemple: 

prendre antibiòtics únicament quan els prescrigui un professional sanitari certificat, no utilitzar 

els antibiòtics que li hagin sobrat a uns altres, prevenir les infeccions rentant-se freqüentment 

les mans i/o preparant els aliments en condicions higièniques. 

 

Els polítics també poden ajudar a afeblir aquest problema, ja que són els personatges públics 

capaços de difondre la informació. Els professionals de la salut,  també ho poden fer, per 
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exemple, prescrivint i dispensant antibiòtics només quan siguin necessaris. Per últim, el sector 

agrícola també juga un paper molt important en la propagació de resistències. El que hauria 

de fer aquest grup de persones és no utilitzar antibiòtics per estimular el creixement ni per a 

prevenir malalties en animals sans. 

 

Ara bé, si no s'actua per aturar aquest fenomen, s’estima que cap a l’any 2050 es produiran 

anualment a la Unió Europea 392.000 morts i 10 milions a escala mundial. 

 

Aquestes són xifres més elevades que les que causa les morts del càncer, una de les 

malalties que més preocupació provoca entre les persones. 

 

Per això, els governs i diferents organitzacions, realitzen tantes campanyes per a conscienciar 

la població. L'Organització Mundial de la Salut és la institució que més ha difós aquest tema. 

Aquesta va declarar la Setmana Mundial de Conscienciació sobre l'Ús dels Antibiòtics. La 

campanya mundial plurianual que es celebra des de 2015 al mes novembre, té un volum cada 

vegada més gran d'activitats. 

 

Després d'analitzar tota aquesta informació, m'he centrat en fer una comparació entre dos 

tipus d'antibiòtics. Així, he pogut experimentar els processos que s'utilitzen al laboratori per a 

comprovar si un bacteri és resistent a un determinat tipus d'antimicrobià. 

 

Existeixen dos tipus d'antibiòtics, els naturals i els químics. Al laboratori, a partir de diferents 

mètodes, s'ha estudiat el seu efecte sobre determinades soques bacterianes.  

 

Amb el mètode de la dilució en tub, s'ha pogut comprovar que hi ha bacteris resistents als 

antibiòtics químics estudiats i, amb el mètode de cultiu en gespa, s'ha pogut demostrar com 

els antibiòtics naturals utilitzats fan efecte sobre els bacteris estudiats, tot i que, molts són 

resistents a aquests fàrmacs.  

 

En definitiva, la resistència antimicrobiana és una de les majors amenaces per a la salut 

pública, principalment per la reducció de l'efectivitat de les opcions de tractament. Aquest 

problema està en mans de tota la humanitat. Si la informació arriba a la població, podem 

acabar reduint el nombre de morts que causa aquest fenomen i intentar evitar que els fàrmacs 

que avui dia tenen eficàcia sobre determinats bacteris, com són els antibiòtics químics i els 

naturals, no siguin eficaços en un futur. Hem d'utilitzar els antibiòtics tan com sigui necessari 

i tan poc com sigui possible, per tal d'evitar que la majoria de microorganismes es converteixin 

en superbacteris. 
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14. Glossari 

 

Paraules ordenades alfabèticament: 

 

Acció bactericida: Quan la interacció del producte amb la població microbiana provoca una 

mortalitat significativa i absoluta, diem que aquell producte, en unes condicions determinades 

i en un rang de concentracions té efecte bactericida. 

 

Àcid desoxiribonucleic cromosòmic: m BIOLOGIA I ECOLOGIA Molècula portadora de la 

informació genètica en els éssers vius. La molècula d’àcid desoxiribonucleic és formada per 

dues llargues cadenes no ramificades de nucleòtids units covalentment per ponts 3’,5'- 

fosfodièster. L’esquelet d’aquestes cadenes consisteix, doncs, en grups alternats de 

desoxiribosa i d’àcid fosfòric units covalentment; a cada unitat de desoxiribosa va unida una 

base nitrogenada, que pot ésser adenina, timina, citosina o guanina. 

 

Àcid dipicolínic: És un compost químic que representa del 5% al 15% del pes sec de les 

espores bacterianes i està implicat en la resistència a la calor de les endòspores. 

 

Acidòfil: Els organismes acidòfils són aquells que prosperen sota condicions àcides.  

 

Àcid ribonucleic: Nom genèric d’un grup d’àcids formats per nombrosos nucleòsids units 

entre ells mitjançant l’àcid fosfòric. Els àcids ribonucleics presenten una estructura molt 

semblant al desoxiribonucleic i ,com aquest, tenen una importància capital en la síntesi de 

proteïnes. 

 

Àcids micòlics: Els àcids micòlics són un tipus d'àcids grassos que estan presents en les 

parets cel·lulars dels micobacteris, entre elles Mycobacterium tuberculosis, agent infecciós 

que causa la tuberculosi humana. 

 

Àcids nucleics: Els àcids nucleics són biomolècules orgàniques encarregades d'emmagat-

zemar i difondre la informació genètica. Hi ha dos tipus fonamentals d'àcids nucleics, l'àcid 

desoxiribonucleic (ADN), i l'àcid ribonucleic (ARN). 

 

Agents quelants: Un quelant és una substància que forma complexos amb ions de metalls 

pesats. A aquests complexos se'ls coneix com quelats. Una de les aplicacions dels quelants 

és evitar la toxicitat dels metalls pesants per als éssers vius. 
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Anaerobi facultatiu: És un organisme, normalment un bacteri, que fa ATP per respiració 

aeròbica si està present l'oxigen. Si no disposa d'oxigen, és també capaç de canviar cap a la 

fermentació. 

 

Antibiòtics betalactàmics: Els antibiòtics beta-lactàmics són una àmplia classe d'antibiòtics 

que comprèn tots els agents antibiòtics que contenen un nucli amb anell β-lactam en la seva 

estructura molecular. Això inclou els derivats de la penicil·lina (penams), cefalosporines 

(cefems), monobactams, i carbapenems. 

 

Antigen: Un antigen és una molècula (generalment una proteïna o un polisacàrid) que pot 

ser de superfície cel·lular, que pot induir a la formació d'anticossos. 

 

Antisèptic: Substància química que inhibeix la proliferació de microorganismes i n’impedeix 

l’acció patògena, sense perjudicar sensiblement els organismes superiors. 

 

Bacterièmia: La bacterièmia és la presència de bacteris en la sang. La seva presència només 

pot ser deguda en casos d'infecció i segurament de malaltia.  

 

Cèl·lules eucariotes: Dit de la cèl·lula que posseeix el nucli diferenciat. 

 

Citocroms: Els citocroms són, en general, membranes lligades a hemoproteïnes que 

contenen grups hemo i fan transport d'electrons. 

 

Codó: Triplet de nucleòtids en l'àcid desoxiribonucleic o l'àcid ribonucleic, que determina la 

posició d'un aminoàcid particular en un polipèptid o que assenyala el començament o la fi del 

missatge genètic.  

 

Coeficient de sedimentació: El coeficient de sedimentació d'una partícula o macromolècula 

es calcula dividint la seva velocitat constant de sedimentació (en m / s) per l'acceleració 

aplicada (en m / s 2). La velocitat és constant perquè l'acceleració aplicada per la 

ultracentrífuga (Aquestes màquines provoquen, mitjançant forces centrífugues, que 

s'assoleixin valors de 9 milions de vegades superior al valor normal) és compensada per la 

resistència viscosa del mitjà a través del qual es desplaça la partícula (normalment aigua). El 

resultat té dimensions de temps i s'expressa habitualment en svedbergs (S); 1 S = 10-13 

segons. 
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Els valors de coeficients de sedimentació no són additius, a causa que depenen tant de la 

massa, com de la forma que tingui la molècula. Una partícula formada per la unió de dues 

partícules 5 S no té un coeficient de sedimentació de 10 S. Per exemple, els ribosomes 

eucariotes estan formats per dues subunitats, la sub unitat major presenta 60S i la sub unitat 

menor 40S. No obstant això, el valor final del conjunt del ribosoma no es computa, sinó que 

és (80S). 

 

Cromatina: És un material microscòpic que porta la informació genètica dels organismes 

eucariotes i està composta d'ADN associat a proteïnes especials anomenades histones. 

 

Cromosoma: És cadascun dels petits cossos en forma de bastonets què s'organitzen a la 

cromatina del nucli cel·lular durant les divisions cel·lulars dels organismes eucariotes.  

 

Disenteria: És una malaltia infecciosa de l'intestí, que s'inflama i s'ulcera causant dolor 

abdominal, febre i diarrea. Rep el nom popular de cambres de sang. 

 

Els antibiòtics β-Lactam funcionen inhibint la síntesi de la paret cel·lular dels bacteris i és el 

grup més usat entre els antibiòtics. 

 

Els bacteris sovint desenvolupen resistència als antibiòtics β-lactam sintetitzant l'enzim beta-

lactamasa, aquest enzim ataca l'anell β-lactam. per evitar-ho aquests antibiòtics sovint porten 

inhibidors de la beta-lactamasa com per exemple l'àcid clavulànic. 

 

EDTA: Substància química que s'adhereix als ions de certs metalls com el calci, magnesi, 

plom i ferro. S'usa en medicina per prevenir els coàguls de sang i per extreure el calci i el 

plom del cos. També s'usa per evitar que els bacteris formin biopel·lícules (capa prima que 

s'adhereix a la superfície). És un tipus de quelant. També es diu àcid edètic i àcid 

etilendiaminotetraacètic. 

 

Endòspores: Una endòspora o espora bacteriana és una substància inactiva, resistent, no 

reproductiva produïda per una petita quantitat de bacteris del fílum Firmicute. La funció 

primària de les endòspores és sobreviure en temps de tensió ambiental. Per tant, són 

resistents a la radiació ultraviolada i gamma, a la dessecació, al lisozim, a la temperatura, a 

la falta de nutrients i als desinfectants químics. Les endòspores es troben comunament a terra 

i en aigua on sobreviuen durant períodes de temps molt llargs.  

 

Enteritis: Inflamació de l’intestí, especialment del prim. 
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Eradicació: Acció d'eradicar. 

 

Eradicar: Eliminar o suprimir totalment una cosa que es considera dolenta o perjudicial i que, 

generalment, afecta moltes persones. 

 

Esporangi: Òrgan on són produïdes i on queden emmagatzemades les espores. 

 

Esterols: Els esterols són esteroides formats per de 27 a 29 àtoms de carboni. La seva 

estructura química deriva del ciclopentaperhidrofenantrè o esterà, una molècula de 17 

carbonis formada per tres anells hexagonals i un de pentagonal. En els esterols, s'afegeix una 

cadena lateral de 8 o més àtoms de carboni al carboni 17 i un grup alcohol o hidroxil (-OH) al 

carboni 3. 

 

Estudis epidemiològics: Són els estudis en què es basa la investigació mèdica, també 

anomenats estudis d'investigació mèdica. Aquests estudis permeten establir la relació entre 

les causes de la malaltia (variables independents) i la influència d'aquestes en el 

desenvolupament (o no) de la malaltia (variable dependent).  

 

Fagocitosi: És un tipus especial d'endocitosi per la qual algunes cèl·lules (neutròfils i ma-

cròfags) envolten a un antigen amb la seva membrana citoplasmàtica i l'introdueixen a l'in-

terior de la cèl·lula. 

 

Fermentar: Transformar-se químicament una substància orgànica en una altra, general-ment 

més simple, per l'acció d'un ferment. 

 

Fongs: són un regne d'organismes de cèl·lules eucariotes, de digestió externa i que inclou 

tant organismes unicel·lulars, com els llevats i les floridures, com pluricel·lulars, els quals 

produeixen un cos fructífer que coneixem com bolet. 

 

Fosfolípids: Són un tipus de lípids iònic, compostos per l'esterificació de glicerol, amb dos 

àcids grassos (1,2-diacilglicerol) i un grup fosfat. 

Gàmetes: Cèl·lules haploides (que posseeix una dotació cromosòmica formada per una sola 

sèrie de cromosomes.) que en la reproducció sexual es fusionen amb una altra i donen lloc 

al zigot.  

Gen: m GEN Cadascuna de les unitats hereditàries elementals de funció fisiològica. 
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Genoma: El genoma és tot el material genètic contingut en els cromosomes d'un organisme 

en particular. 

 

Gèrmens: Organismes microscòpics causants de malalties. 

 

Infeccions nosocomials:  Són  aquells  processos  infecciosos  que  s’adquireixen  durant  

l’estada  en  un  centre  hospitalari  i  que  no  eren  presents  ni  es  trobaven  en  període  

d’incubació en  el  moment  de  l’admissió  del  malalt  en  el  centre. 

 

Innocu: Que no fa mal.  

 

Innocuïtat: Qualitat d’innocu. 

 

Inòcul: Conjunt de microorganismes que es desenvolupen en un medi de cultiu i que pot 

ésser dispersat o transferit a un organisme d'una manera natural o artificial. 

 

Invaginacions: Penetració o replegament d’una capa de cèl·lules o d’una membrana dins 

una altra 

 

LB: El Caldo de lisogènia (CL) és un mitjà nutricionalment ric, s'utilitza principalment per al 

creixement de bacteris. 

 

L'acrònim s'ha interpretat erròniament com brou Luria, brou Lennox, o mig Luria-Bertani, 

d'acord amb el seu creador Giuseppe Bertani, el CL abreviatura estava destinat en realitat a 

peu de brou lisogènia. 

 

Lípids: Són biomolècules insolubles en aigua que presenten solubilitat elevada en dissolvents 

orgànics. 

 

Lipopolisacàrids: Els lipopolisacàrids (LPS) constitueixen l’antigen O i l'endotoxina dels 

bacteris gram negatius. Estan localitzats a la membrana externa de l'embolcall cel·lular 

bacterià i juguen un paper molt important en la patogènesi de les infeccions bacterianes, així 

com en la interacció amb l’hoste i el seu sistema de defensa. 

Bàsicament el LPS es compon d'una porció lipídica molt conservada entre les espècies, 

anomenada lípid A, immersa en la cara externa de la membrana externa del bacteri, i una 

porció hidrofílica composta per sucres que presenta una gran variabilitat estructural. El lípid 
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A és responsable de les propietats patofisiològiques de les endotoxines. El polisacàrid O, que 

és la porció més externa, li confereix al bacteri seva especificitat serològica.  

 

Lipoproteïnes: Les lipoproteïnes són complexos macromoleculars, formats per proteïnes i 

lípids. Tenen un paper essencial en el transport dels lípids a través dels teixits, ja sigui per 

emmagatzemar energia, o bé per a la seva oxidació. 

 

Lisi cel·lular: La lisi cel·lular és el trencament de la membrana cel·lular. 

 

Lisozim: Enzim mucolític amb propietats antibiòtiques del grup de les hidrolases que 

hidrolitza els polisacàrids complexos de la paret cel·lular d’alguns bacteris i en produeix la lisi. 

 

Macròlids: Són un grup de medicaments, típicament d'antibiòtics, l'activitat dels quals està 

produïda per un anell macròlid que és un gran anell macrocíclic de lactona unit amb un o més 

sucres desoxi, normalment la cladinosa i la desosamina. Els macròlids pertanyen a la classe 

dels productes naturals poliquètids. 

  

Mesòfil: Dit de l’organisme que es desenvolupa òptimament amb valors mitjans d’un factor 

ecològic, especialment quan aquest és la temperatura o la humitat. 

 

Mesosoma: Conjunt d’estructures membranoses dels bacteris que es produeixen per 

invaginacions de la membrana cel·lular i tenen formes vesiculars i enrotllades de molta 

complexitat. 

Llur funció no és encara ben coneguda, però hom els atribueix tres tasques fonamentals: 

centre de l’activitat respiratòria, òrgan operatiu en la formació de l’envà intercel·lular i 

mecanisme de separació del nucli després de la reduplicació. 

 

Metabolisme: És el conjunt de reaccions químiques que tenen lloc en un organisme per a 

mantenir-lo viu. Aquests processos permeten als organismes de créixer i reproduir-se, de 

mantenir les estructures i respondre al seu medi. 

 

Micobacteris: El gènere Mycobacterium està integrat per bacils llargs de 3 a 5μm de 

longitud o corbs amb abundants grànuls citoplasmàtics, que posseeixen una resistència 

major a la tinció pels colorants comuns, però un cop tenyits són resistents a la decoloració 

amb una barreja d'alcohol àcid.  
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Micoplasma: Els micoplasmes són microorganismes procariotes sense paret cel·lular que 

habitualment colonitzen les mucoses respiratòries i urogenitals. 

 

Microbiota endògena: La microbiota endògena és el conjunt de microorganismes que es 

localitzen de manera normal a l’interior dels cossos dels éssers vius pluricel·lulars, com ara 

el cos humà. 

 

Microorganismes procariotes: Microorganismes d’estructura simple sense nucli; el seu 

material genètic (DNA)   es troba lliure pel citoplasma, en concret en una zona anomenada 

nucleoide. 

 

Mordent: Substància química que serveix per fixar el color o el pa (làmina molt fina d'or, plata, 

etc.) a una cosa. 

 

Neutròfil: Dit de les estructures dels teixits que es tenyeixen preferentment amb colorants 

neutres. 

 

Opsonització: L'opsonització per anticossos és el procés pel qual es marca a un agent 

patogen per la seva posterior ingestió i destrucció per un fagòcit. L'opsonització implica la 

unió d'una opsonina, en especial, un anticòs, a un receptor en la membrana cel·lular del 

patogen. Després de la unió de l'opsonina a la membrana, els fagòcits són atrets cap al 

patogen.  

 

Osmosi: En un sistema format per dues dissolucions de concentracions diferents, però amb 

el mateix dissolvent, separades per una membrana dita semipermeable, tendència a passar 

dissolvent de la dissolució menys concentrada a la que ho és més.     

      

Una membrana semipermeable, d’origen natural o artificial, és la que deixa passar uns tipus 

de molècules (les del dissolvent) i uns altres no (les del solut). 

       

Patògens: Un patogen, agent infecciós o, més habitualment, germen, és un agent biològic 

que causa malalties o trastorns al seu hoste (ésser humà). 

 

Peptidoglicà: És un heteropolímer format per monosacàrids i aminoàcids que esdevé el 

component principal de la paret bacteriana. 
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Permeabilitat selectiva: És una propietat de la membrana plasmàtica i d'altres membranes 

semipermeables que permeten el pas de només certes partícules a través d'elles. 

 

PH: QUÍM FÍS Logaritme decimal canviat de signe de la concentració d'ions d'hidrogen que 

dóna una mesura quantitativa de l'acidesa o basicitat d'una dissolució. 

Pirimidina: És un compost orgànic, semblant al benzè, però amb un anell heterocíclic: dos 

àtoms de nitrogen substitueixen al carboni a les posicions 1 i 3. Tres de les bases dels àcids 

nucleics (citosina (C), timina (T) i uracil (U), són derivats pirimidínics. 

Pressió osmòtica: Diferència de pressions que hi ha entre un costat i l’altre d’una membrana 

semipermeable (osmosi) que separa dues dissolucions de concentracions diferents quan el 

sistema és en equilibri.  

 

Proteïnes: BIOQ/FISIOL ANIM 1 Nom genèric de diferents polímers naturals formats per la 

unió d'aminoàcids mitjançant un enllaç peptídic.  

  

Purina: La purina és una base nitrogenada. L'estructura de la purina està composta per dos 

anells fusionats, un de sis àtoms i l'altre de cinc. En total aquests anells presenten quatre 

nitrògens. Dues de les bases dels àcids nucleics, adenina (A) i guanina (G), són derivats d'una 

purina. 

 

Reproducció asexual: La reproducció asexual és el sistema més primitiu de reproducció, el 

primer a aparèixer en el curs evolutiu i per tant el més estès. Considerem aquest un sistema 

asexual doncs, a partir d'una sola cèl·lula original s'originen dos individus genèticament 

idèntics entre si, és a dir clons. L'avantatge de la reproducció asexual és la seva rapidesa: si 

un bacteri està vivint en un ambient adequat pot dividir-se en uns vint minuts i generar grans 

poblacions. 

 

RNA missatger: L'àcid ribonucleic missatger (RNAm o mRNA) és una molècula d'ARN que 

serveix de model químic per a crear un producte proteic. L'RNAm és transcrit a partir d'una 

plantilla d'ADN i porta informació codificada fins a les regions on se sintetitzen les proteïnes: 

els ribosomes. 

 

Taxonomia: És la ciència en la que es classifiquen els organismes i s’estableixen paràmetres 

de diferència, creant families, branques i conjunts de races.  
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Taxidèrmia: Tècnica de dissecar animals. 

 

Termolàbil: Dit de les substàncies que modifiquen o perden certes propietats en variar la 

temperatura. 

 

Termostable: Dit de les substàncies, com ara els polímers, que no es descomponen ni 

canvien de propietats en variar la temperatura. 

 

Toxicitat selectiva: Es refereix a la capacitat del tòxic d’actuar selectivament sobre les 

diferents cèl·lules, i d'aquesta manera es relaciona directament amb les diferents respostes 

de les estructures cel·lulars enfront dels tòxics. 

 

UFC: La unitat formadora de colònies (UFC o de vegades també cfu de l'anglès Colony-forming 

unit) és una unitat de mesura indirecta de la quantitat de microorganismes presents en una mostra. 

Generalment s'expressa en relació a una unitat de volum (habitualment en mL UFC·mL-1), i alguns 

cops de massa si la mostra és un sòlid. 

La teoria indica que les mostres objectes de l'estudi microbiològic, ja siguin d'ambients naturals o 

fruit d'experiments de laboratori, disposen d'una determinada "càrrega microbiana", és a dir una 

quantitat limitada i quantificable de cèl·lules. Així doncs el que es fa és agafar una quantitat 

mesurada d'aquesta mostra un cop s'ha homogeneïtzat per tal de distribuir uniformement aquests 

microorganismes. Aquesta quantitat és sembrada sobre una placa de Petri que contingui medi de 

cultiu no selectiu (normalment, agar nutritiu). El que es pretén amb aquesta sembra és aconseguir 

que el màxim de microorganismes presents en la quantitat sembrada es desenvolupin sobre 

aquest medi de cultiu. Aquest cultiu és incubat a la temperatura desitjada. Al cap d'unes hores o 

dies creixen colònies sobre la placa. Es suposa que cada colònia prové d'una única cèl·lula de les 

presents a la part que se sembra de la mostra inicial, per tant el nombre total de colònies presents 

a la placa de Petri després de la incubació correspon a les cèl·lules presents a la mostra. 
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