
Estudi de l’efectivitat d’antibiòtics i productes amb suposada acció antibacteriana 
 

 

 I 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pseudònim: Sherquero 



Estudi de l’efectivitat d’antibiòtics i productes amb suposada acció antibacteriana 
 

 

 II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi de l’efectivitat d’antibiòtics i productes amb suposada acció antibacteriana 
 

 

 III 

Abstract 

 

L’objectiu d’aquest TdR és comprovar i comparar l’efectivitat de diferents 

antibiòtics i  productes amb suposades propietats antibacterianes. Mitjançant 

plaques d’agar, s’han sembrat cinc bacteris de diferents gèneres cedits pel 

CDEC. S’ha provat l’efectivitat d’un total de vuit productes: tres antibiòtics 

convencionals o de síntesi, tres pastes de dents amb explícites o no qualitats 

antimicrobianes i dos productes naturals amb suposades propietats d’aquest 

tipus. També s’ha realitzat una enquesta sobre la concepció que té la població 

dels antibiòtics, el seu ús, la seva efectivitat, etc.  

 

El objetivo principal de este TdR es el de comprobar y comparar la efectividad 

de diferentes antibióticos i productos con supuestas propiedades 

antibacterianas. Utilizando placas de agar, se han sembrado cinco bacterias de 

diferentes géneros cedidos por el CDEC. Se ha probado la efectividad de ocho 

productos: tres antibióticos convencionales o sintéticos, tres pastas dentífricas 

con explícitas o no cualidades antimicrobianas y dos productos naturales con 

supuestas propiedades de este tipo. También se ha realizado una encuesta 

sobre la concepción que posee la población a cerca de los antibióticos, su uso, 

su efectividad, etc.  
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The main purpose of this TdR is to verify and compare the effectivity of different 

antibiotics and products with supposed antibacterial properties. Using agar 

plates, five bacteria of different genera provided by CDEC have been cultured. 

The effectivity of eight products have been tested: three conventional antibiotics, 

three toothpaste with explicit or non-explicit antimicrobial qualities and two natural 

products with supposed properties like that. A survey about the vision that 

population have about antibiotics, their use, their efficiency and other aspects 

have also been carried out.  
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Introducció: motivacions i objectius 

 

Fer el Treball de Recerca sobre aquest tema no va ser la meva primera opció, 

sinó que la meva tutora de recerca me’l a proposar després d’haver descartat 

varies propostes. Això sí, aquest tema i la part pràctica que comportava em va 

captivar des del primer moment. La microbiologia era un camp que no dominava 

gaire i que, en conseqüència, em despertava curiositat. Vaig descobrir la 

presència i la importància dels bacteris en infinites situacions a més de l’avenç 

que va suposar poder regular-los en molts casos amb l’ajuda de substàncies 

biocides, antibiòtics. 

El tema dels antibiòtics de síntesi, l’efectivitat que tenen, les alternatives a 

aquests (si n’hi ha), la forma en que actuen i demés qüestions relacionades són 

temes dels que havia sentit parlar en reportatges de televisió i que em resultaven 

molt interessants. Així que, amb aquests experiments, tenia la possibilitat de 

provar l’efectivitat d’antibiòtics i de comparar-ho amb productes de suposada 

activitat antibacteriana de la meva mà. A més, m’agradava molt la idea de fer 

feina de laboratori i de després poder extreure unes conclusions de la meva 

experiència.  

Un altre aspecte rellevant d’aquest tema és la coneixença i al visió que la gent té 

dels antibiòtics clínics, el seu ús, la seva acció, etc. Em semblava un tema molt 

adient per preguntar i del que després podia extreure conclusions bastant 

interessants. A part de conèixer l’opinió de la gent sobre aquest tema, també 
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volia saber la visió sobre aquest i sobre molts altres aspectes que té un 

professional en la matèria. Així que vaig entrevistar al Dr. Enric Herrero, biòleg 

especialitzat en microbiologia i professor de la Universitat de Lleida.  

Així que aquests eren els meus objectius: 

 Informar-me i aprendre sobre la microbiologia, els bacteris, els antibiòtics, 

etc. 

  Provar l’activitat antibacteriana dels antibiòtics i productes amb 

suposades propietats d’aquesta mena alhora que comparar la seva 

efectivitat. 

 Conèixer l’opinió pública sobre els antibiòtics, la seva acció, les 

alternatives a aquests (si n’hi ha). Saber també sobre la visió d’un 

especialista en la matèria. 
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PART TEÒRICA 

 

MICROBIOLOGIA 

QUÈ ÉS? 

La microbiologia és la ciència encarregada de l’estudi d’éssers invisibles a l’ull 

humà degut a la seva mida, també coneguts com a microbis, és a dir, tots els 

organismes que es poden veure a través del microscopi. Estudia tant organismes 

procariotes, amb cèl·lules sense nucli i per tant amb el material genètic al 

citoplasma; com eucariotes, cèl·lules més grans, més avançades i amb una 

membrana nuclear definida. Els bacteris solen ser organismes unicel·lulars 

encara que també poden ser pluricel·lulars sense diferenciació cel·lular, és a dir, 

sense que hi hagi diferències entre l’expressió gènica de les diferents cèl·lules. 

Per raons d’importància pel camp de la medicina, la microbiologia clàssica s’ha 

dedicat en major part a estudiar els microorganismes patògens, aquells que 

causen malalties en persones, animals i plantes.  

 

Figura 1: Sembrat de medi de cultiu, una tècnica molt utilitzada en microbiologia. Bacteris “Bacillus cereus”, un dels 

bacteris implicats en la “transferència genètica”, el transferiment de gens bacterians als humans durant l’evolució. 
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Encara que els estudis i coneixements que es tenen actualment sobre els 

microbis es consideren amplis, es calcula que sol s’ha estudiat un 1% dels 

microorganismes que existeixen a la biosfera. I és que la microbiologia va 

aparèixer fa tan sols 300 anys, cosa que dificulta que pugui estar a l’altura en 

quant a descobriments i estudis de la zoologia, la botànica i d’altres disciplines 

de la biologia.  

 

HISTÒRIA 

Involuntàriament i inconscientment, Teofrastus al s.III a.C. va ser el primer en 

parlar de microbiologia publicant volums de llibres sobre els efectes curatius de 

certes plantes relacionades amb alguns microorganismes. Però al qui realment 

podem considerar el primer en aventurar-se en el món de la microbiologia és 

Anton Van Leeuwenhoek. Al 1676 i amb un microscopi d’una sola lent construït 

per ell mateix seguint el model creat per Robert Hooke va realitzar la primera 

observació d’”animàlculs” com els va anomenar i dibuixar.  

 

Al 1785, amb Reflexiones acerca de la viruela, Eugenio Espejo es convertia en 

el primer en publicar un text científic que es referia i afirmava l’existència de 

microorganismes.  

 

Louis Pasteur (1822-1895), considerat el pare de la microbiologia mèdica, va 

desmentir la que llavors era una teoria acceptada, la teoria de la generació 

espontània. Aquesta teoria, ara totalment refusada, afirma que hi ha certs 

animals i plantes que es generen espontàniament a partir de matèria orgànica, 

inorgànica o per una combinació de les dues. Pasteur ho va desmentir amb una 
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sèrie d’experiments realitzats amb una gran perfecció i dedicació postulant així 

la llei de la biogènesi: “tot ésser viu prové d’un altre ésser viu”. Pasteur també va 

elaborar vacunes contra malalties com la ràbia o la còlera aviar.  

 

Robert Koch (1843-1910), contemporani de Pasteur, va contribuir a la història de 

la microbiologia amb la Teoria dels gèrmens de la malaltia, on demostra que les 

malalties específiques estan causades per microbis específics, com per 

exemple, la tuberculosi causada pel bacteri Mycobacterium tuberculosis.  

 

Martinus Beijernick (1851-1931) va fer dos grans aportacions: el descobriment 

del virus, postulant amb els seus estudis les primeres bases de la virologia; i 

avenços importants en el cultiu microbiològic, amb els seus innovadors mètodes 

es van poder aïllar microbis que fins al moment eren impossibles d’estudiar 

individualment. Sergei Winogradsky (1856-1953) va ser el primer en parlar de 

quimiotròfia, l’adquisició d’energia i electrons per part dels procariotes a partir de 

Figura 2: Dibuix de Louis Pasteur sostenint dos flascons utilitzats en els seus experiments sobre biogènesi, es 

caracteritza pel flascó amb el coll corbat que utilitzava per a que hi entrés aire en poca quantitat i per poder retenir 

la pols i els microorganismes. 
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compostos inorgànics. Així va determinar la importància dels microbis en els 

processos geoquímics. Amb Beijernick i Winogradsky els estudis existents sobre 

microbiologia es van diversificar ja que fins al moment sol s’havia estudiat la 

branca mèdica d’aquesta ciència. 

 

 

El cirurgià Joseph Lister (1827-1912) va aportar proves rellevants i va fer avançar força 

la investigació involuntàriament. Seguint les investigacions de Pasteur de com els 

microbis afectaven en la putrefacció va desenvolupar un mètode antisèptic per tractar 

els instruments quirúrgics i evitar l’existència de microorganismes en les ferides dels 

pacients. Esterilitzava els instruments amb calor i els tractava amb fenol. Després de 

veure que el nombre de infeccions descendia va publicar els resultats el 1867 i es va 

determinar el paper dels microbis en les malalties.  

 

TIPUS DE MICROBIOLOGIA  

Hi ha una gran varietat d’especialitzacions dins el camp de la microbiologia, 

aquestes són les més importants. 

 

Figura 3: Bacteria “Azotobacter” fixada amb nitrogen per Winogradsky 

gràcies a les tècniques de Beijernick. 
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 Fisiologia microbiana: Comprèn l’estudi de les funcions desenvolupades 

pels microorganismes. Estudia el seu creixement, la forma com augmenta 

el número i la massa dels components de la cèl·lula; el metabolisme i la 

regulació d’aquest, etc. 

 Genètica microbiana: Estudia la regulació i organització dels gens en 

microbis. Les característiques dels microorganismes, com que els seu 

cicle de vida es curt o que es reprodueixen abundantment, afavoreixen i 

simplifiquen la seva investigació.  

 Microbiologia mèdica: Estudia els microorganismes patògens, els que 

causen malalties. La patogènesi: les causes, l’evolució d’una malaltia, 

totes les seves variables i la transmissió d’aquestes. 

 Microbiologia veterinària: Estudia els microbis causants de malalties 

animals, especialment els que en causen en animals domèstics o d’interès 

econòmic com gallines, vaques, ovelles, etc.    

 Microbiologia ambiental: Es tracta de l’estudi de les funcions que duen 

a terme els microbis en el seu entorn natural. També estudia la diversitat 

de microbis que hi ha en un mateix entorn. Està molt relacionada amb 

l’Ecologia bacteriana, que estudia la importància dels microbis, 

especialment dels bacteris, en la conservació dels ecosistemes de la 

biosfera. Està relacionada també amb la geomicrobiologia, ciència que 

estudia el rol dels microbis en processos geològics i geotèrmics, a demés 

estudia els bacteris extremòfils: aquells que viuen en condicions 

ambientals que considerem hostils. La microbiologia ambiental també 

està relacionada amb la bioremediació, que estudia com poder utilitzar 
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microbis, plantes, fongs o enzims derivats d’ells per la descontaminació, 

és a dir, per remeiar el que hem contaminat. 

 

 

 Microbiologia evolutiva: Estudia l’evolució dels microorganismes. Inclou 

la sistemàtica i la taxonomia bacteriana: ciència que es dedica a classificar 

els organismes d’acord amb diferents característiques estructurals, 

genètiques o fenotípiques (característiques físiques i conductuals de cada 

individu determinades pels gens del/s seu/s predecessor/s i per l’ambient).  

 Microbiologia industrial: Estudia la forma d’explotar les funcions i 

capacitats dels microbis per a la indústria. En són exemples la fermentació 

per a l’obtenció de begudes alcohòliques, les depuradores que utilitzen 

aquests agents i la producció de vacunes i d’altres 

productes  farmacèutics. És una àrea molt propera a la biotecnologia ja 

que també estudia mètodes per a la subreestimulació de microbis per a 

una major producció. 

Figura 4: Els ecosistemes d’algunes costes transitades de vegades es veuen perjudicats per vessaments de cru, i són 

determinats microorganismes els que ajuden a la recuperació ja que n’hi ha que tenen la capacitat de processar i 

eliminar  petroli. 
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 Microbiologia sanitària: Estudia els microorganismes que afecten o 

poden afectar negativament l’aigua i els aliments en general. Així com 

factors ecològics que en determinen la supervivència, creixement i la 

inactivació d’aquests microbis. Aquesta ciència és una de les claus de la 

salut pública, ja que determina la innocuïtat o no dels productes 

alimentaris al mercat. Així evitant que es transmetin malalties a través dels 

aliments que comprem i consumim.  

 

 

 Microbiologia agrícola: Estudia els microorganismes existents en terres 

destinades al cultiu agrícola. Es basa principalment en fongs i bacteris i 

intenta trobar la forma d’aprofitar-se i beneficiar-se al màxim d’aquests.  

 Fitopatologia: Estudia les malalties i trastorns que sofreixen les plantes, 

especialment les de interès econòmic, causades per microorganismes.  

 

 

Figura 5: Bacteris del gènere salmonel·la presents en una mostra de menjar. La microbiologia sanitària s’ocupa de 

que no hi hagi bacteris patògens com aquest en el que ingerim. Aquest bacteri pot causar gastroenteritis, febres, 

bradicàrdia, etc. 
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MICROORGANISMES 

Els microorganismes són tots aquells éssers vius que no són visibles a ull nu i 

que, per tant, requereixen d’un microscopi òptic o electrònic (només en alguns 

casos) per ser observats. El concepte de microorganisme engloba bastanta 

varietat d’éssers; entre ells, organismes unicel·lulars (p.e. bacteris) i 

pluricel·lulars (p.e. protozous) no relacionats entre sí. També engloba part 

d’algues i fongs. No hi pertanyen estrictament organismes que no considerem 

éssers vius i que no representen una cèl·lula en sí (acel·lulars), com els virus i 

els prions. Un prió és un agent infecciós format per una proteïna que no 

necessàriament conté àcids nucleics. No obstant, aquests dos grups d’éssers 

són estudiats per la microbiologia igualment. 

 

CLASSIFICACIÓ 

Els microorganismes estan bàsicament classificats en 4 grups: bacteris, fongs, 

protozous i algues. Aquests són microbis en el sentit més estricte. També 

englobat dins la microbiologia hi ha els virus i prions (virus) i les arquees. Les 

arquees fins fa relativament poc eren agrupades dins el camp dels bacteris però 

s’ha demostrat que són organismes evolutivament diferenciats. Així que la 

classificació queda d’aquesta forma: 

 Microorganismes procariotes: Aquest grup representa als bacteris i les 

arquees, els únics éssers vius procariotes del grup a part dels 

cianobacteris. Els procariotes són aquells la cèl·lula dels quals (sol ser sol 

una) té una ordenació diferent de l’eucariota: no té un nucli definit, tenen 

una paret formada per peptidoglicà mentre que en les eucariotes 

dependrà de ser vegetal o animal per tenir o no una paret de cel·lulosa, 
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les cèl·lules procariotes són més petites que les eucariotes, etc. Aquests 

microorganismes procariotes tenen una forma variable i poden viure com 

organismes individuals o formant cadenes, grups, etc. Hi ha varies 

diferències entre bacteris i arquees, la principal és la seva distanciació 

durant l’evolució. 

 Virus: Els virus són sistemes biològics que no tenen vida per ells 

mateixos, depenen de la colonització d’una cèl·lula hoste. Presenten 

mides ultramicroscòpiques, alguns només poden ser observats utilitzant 

un microscopi electrònic. Els virus estan formats per una càpsida proteica 

que envolta el material genètic i més orgànuls. Un virus no pot replicar 

informació genètica per ell mateix així que fa que ho repliqui la cèl·lula 

hoste per a que la informació passi a la següent generació. Una diferència 

important entre bacteris i virus és que aquests segons no estan al cos de 

forma natural i sempre són objectiu dels anticossos quan es detecten.  

 Algues cianofícies: Són les també anomenades cianobacteris, o algues 

blauverdes degut a que aquest és el seu color habitual. Es diferencien 

dels bacteris en que aquestes obtenen l’energia realitzant la fotosíntesi 

oxigènica. Són organismes procariotes igual que els bacteris. Els 

cianobacteris són els principals productors de fitoplàncton, component 

autòtrof del plàncton que és la base de moltes cadenes alimentàries a 

l’oceà. Les cèl·lules de les algues cianofícies són de 5 a 10 vegades més 

grans que els bacteris. Posseeixen una paret cel·lular composta per 

mureïna, un tipus de peptidoglicà.  

 

Els dos grups restants de microorganismes són eucariotes: 
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 Protozous: Són organismes unicel·lulars eucariotes heteròtrofs, és a dir, 

no són capaços de fabricar-se la seva pròpia matèria orgànica sinó que 

depenen d’altres organismes. Poden existir com a paràsits d’animals o 

plantes i alguns en humans fins hi tot; les vies de transmissió poden ser 

aliments o l’aigua. Es reprodueixen de manera asexual. Alguns no tenen 

capacitat de moviment sinó que depenen de l’organisme hoste; entre els 

que posseeixen moviment hi trobem locomoció per ciliat, flagel·lació i per 

pseudòpodes.  

 Fongs: Dins la categoria de fongs hi ha des d’organismes amb un fructífer 

visible, el bolet; a organismes microscòpics, els llevats i les floridures. 

Aquests dos últims són els que s’inclouen dins d’aquest apartat. Cal dir 

que les floridures són pluricel·lulars mentre que els llevats no ho són, 

encara que s’assemblen molt entre ells. Les floridures tenen com a font 

principal d’alimentació la matèria orgànica que descomponen. Els llevats 

duen a terme diversos tipus de fermentació. Alguns d’aquests han 

esdevingut pluricel·lulars per la formació d’hifes o falses hifes; parts 

bàsiques de la morfologia de les floridures. Molts fongs són patògens i 

poden causar malalties greus. Els llevats, en especial el Saccharomyces 

cerevisiae, són una peça clau per a l’estudi microbiològic clínic. 
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BACTERIS 

QUÈ SÓN? 

Els bacteris, del grec baktērion (petit bastó), són un ampli grup de 

microorganismes unicel·lulars procariotes. Solen mesurar uns quants 

micròmetres de llargada encara que entre ells hi ha gran varietat de formes. Són 

omnipresents a tots els hàbitats de la Terra, han desenvolupat vida en 

pràcticament tots els racons del planeta. Es calcula que hi ha 40 milions de 

bacteris en un gram de sòl i 1 milió en un mil·lilitre d’aigua. Representen una 

peça clau per molts ecosistemes ja que sense ells, per exemple, no es produiria 

la fixació de nitrogen a l’atmosfera ni la putrefacció.  

Al cos humà hi desenvolupen un paper molt important ja que constitueixen 

diverses flores bacterianes com la que hi ha al tub digestiu, indispensable per 

obtenir els nutrients. Es calcula que hi ha deu vegades més bacteris que cèl·lules 

Figura 6: D'esquerra a dreta i de dalt a baix: bacteris, virus, cianobacteris, protozou i llevat. 
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pròpies al nostre cos. Cal dir que molts dels bacteris que tenim al cos serien 

perjudicials si no fos pel nostre sistema immunitari, encara que n’hi ha d’innocus 

i de beneficiosos també. Els bacteris patògens que ens causen alguna malaltia 

o infecció els tractem amb antibiòtics.  

 

CLASSIFICACIONS 

Des que es van descobrir els bacteris com a tipus de microorganisme 

independent que s’han classificat segons similituds entre ells. És a dir, hi ha 

diverses formes de classificar-los.  

 

Tinció de Gram 

Hans Christian Gram va desenvolupar l’any 1884 un tipus de tinció que porta el 

seu nom que separa els bacteris en dos grans grups segons les seves 

característiques estructurals. Per reacció amb el tint, les capes gruixudes de 

peptidoglicà es tenyeixen de color violat. Els bacteris que tenen aquesta capa a 

la seva paret són els anomenats grampositius. Els gramnegatius són els que, per 

reacció amb el tint, apareixen de color rosat; cosa que ens indica que no 

posseeixen una capa gruixuda de peptidoglicà. Per tant, sabem que tenen una 

paret cel·lular prima.  



Estudi de l’efectivitat d’antibiòtics i productes amb suposada acció antibacteriana 
 

 22 

 

 

 

Morfologia 

Hi ha diverses formes de les quals pot ser una espècie de bacteris; els noms més 

comuns rebuts segons la forma són: els cocs, els bacils i els espirils. Aquest 

factor actualment no és dels més rellevants per exemple a l’hora d’anomenar un 

bacteri però si que ho era ne el passat. Per això hi ha bacteris que reben noms 

com: Bacillus, Staphylococcus, Estreptococs, etc. Els tipus de forma d’un bacteri 

són: 

 Coc: Bacteri esfèric. Segons les agregacions que formen quan 

proliferen es poden anomenar: diplococ (dos), estafilococ (en forma 

de raïm), estreptococ (en cadena), etc. Alhora, aquests es poden 

subdividir en cocs grampositius i cocs gramnegatius. 

Figura 7:Aquesta imatge ens il·lustra la principal diferència entre els bacteris grampositius (esquerra) i 

els bacteris gramnegatius (dreta). Podem veure que la capa del peptidoglicà (encerclat en roig) és molt 

més gruixuda en els grampositius. 
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 Bacil: En forma de bastó. Igual que els cocs, els bacils es poden 

dividir en bacils grampositius i bacils gramnegatius. Aquests dos 

grups i els dos dels cocs constitueixen la major part dels bacteris 

que existeixen.  

 Espirils: Són bacteris en forma d’espiral. Tenen flagels i un 

diàmetre molt petit. És per això que poden travessar les mucoses. 

Són més sensibles a les condicions ambientals que els demés. 

 Vibris: Tenen forma de coma (són corbs) . També es poden 

classificar dins els bacils. Aquests són un gènere de bacteris que 

invariablement són gramnegatius. Tenen un únic flagel en un 

extrem que els permet molta mobilitat. 

 

 

Metabolisme 

A diferència d’altres tipus d’organismes, els bacteris presenten diferències entre 

ells en quant a metabolisme. Els grups segons el metabolisme es classifiquen en 

base a tres factors: font d’energia, font de carboni i donadors d’electrons en el 

procés de creixement. Els tres grans grups principals es diferencien per la font 

d’energia. Dins de cada gran grup, hi ha organismes dels dos tipus en quant a 

Figura 8 : Tipus de bacteris segons la forma. 
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font de carboni: la matèria orgànica (heteròtrofs) o per fixació del carboni 

(autòtrofs). 

 Fotòtrofs: La seva font d’energia és la llum solar (foto-). Per tant hi ha 

bacteris fotoautòtrofs com els cianobacteris (algues cianofícies) o els 

bacteris verds del sofre. 

 Litòtrofs: La font d’energia, la substància donadora d’electrons, és la 

matèria inorgànica. En són exemple les hidrogenofilàcies. 

 Organòtrofs: La font d’energia és, en aquest cas, la matèria orgànica. En 

aquest grup hi trobem els Bacillus, els Clostridium, etc. 

 

Els tres dominis 

Inicialment s’anomenava bacteri a tot aquell ésser procariota unicel·lular, i 

encara s’utilitza aquest registre informalment. La veritat és que els organismes 

procariotes unicel·lulars es poden dividir en dos grups, dos dominis: els bacteris 

i les arquees. Aquesta classificació és una de les més àmplies al camp de la 

microbiologia, engloba molts organismes amb propietats diferents entre ells. 

Els bacteris i les arquees són dos organismes molt semblants però separats 

evolutivament. Les principals diferències són que tenen diferent metabolisme, 

diferents rutes metabòliques; solen viure en hàbitats totalment diferents, les 

arquees viuen en ambients més extrems; i més factors que han fet adonar-se 

que provenen de diferents camins evolutius. Cal dir que les arquees es situen 

més a prop de les cèl·lules eucariotes que els bacteris, són més semblants. 

L’altre domini és el dels organismes eucariotes unicel·lulars o pluricel·lulars de 

mida microscòpica. Cal dir que aquestes cèl·lules tenen una mida bastant 
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superior a les procariotes; un nucli ben definit; no sempre posseeixen una paret 

cel·lular, si la tenen està feta de cel·lulosa; etc. 

 

Filogènia molecular 

Aquesta és probablement la forma més moderna de classificar els bacteris. Es 

tracta d’una tècnica que determina l’estructura de les molècules per obtenir 

informació sobre les vies evolutives de l’organisme i així poder classificar-lo. El 

resultat d’un estudi d’aquesta mena es plasma en un arbre filogenètic, una forma 

visual ramificada de l’evolució dels organismes a partir d’analitzar la mateixa 

molècula en diversos organismes. 

Tots els organismes vius posseeixen ADN, ARN i proteïnes així que s’analitza 

fragments d’ADN o ARN que codifiquin per una certa proteïna. Podem deduir 

que aquesta tècnica és bastant recent ja que requereix de la lectura de fragments 

d’àcids nucleics, tecnologia bastant moderna. Traslladat als humans, aquestes 

tècniques serveixen en casos de criminologia o per esbrinar la paternitat o 

maternitat d’un subjecte. 

 

Figura 9 :Arbre filogenètic que ens mostra els tres dominis. Podem observar que les arquees es separen més tard dels 

organismes eucariotes. 
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RELACIÓ 

Encara que, aparentment, els bacteris són simples, aquests poden formar 

associacions complexes amb altres organismes. Aquestes associacions es 

poden dividir en tres tipus. 

 Predadors: Aquest bacteris són els que, per alimentar-se, maten i 

consumeixen altres bacteris. Aquest grup inclou el Myxococcus xhantus, 

bacteri que forma eixams de cèl·lules que maten i digereixen tot el que 

troben. Aquest grup també inclou el Vampirococcus; com pot suggerir el 

nom, aquests bacteris s’ancoren a les seves preses per digerir-les i 

absorbir-n’hi els nutrients. 

 Mutualistes: Són organismes que formen unions estretes físicament amb 

altres espècies per tal de sobreviure. És el cas de les aglomeracions de 

bacteris anaeròbics que consumeixen àcids orgànics i expulsen hidrogen. 

Les arquees metanògenes consumeixen hidrogen i el que fan és estar 

ben a prop per obtenir l’hidrogen que necessiten per viure alhora que 

eviten que aquest s’acumuli al voltant dels bacteris, cosa que faria que no 

poguessin consumir els àcids orgànics. Un altre exemple és que, al sòl, 

els bacteris que viuen a l’altura de les arrels de les plantes fan la fixació 

del nitrogen. Capten nitrogen i el converteixen en compostos sòlids de 

més fàcil absorció per les plantes. 

 Patògens: Són els que esdevenen paràsits d’un altre organisme. Aquests 

són una causa important de morts i malalties en humans. Cada bacteri 

produeix símptomes diferents en el cos que colonitza. Això sí, hi ha 
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organismes d’aquesta mena que no causen mal als humans i, de vegades, 

tot al contrari. Aquests són els bacteris que tenim a la flora intestinal i 

demés flores del cos. En canvi, hi ha bacteris que sempre causen malaltia 

a la nostra espècie com, per exemple, el Rickettsia. 

 

REPRODUCCIÓ 

En els bacteris, el creixement i la reproducció estan estretament relacionats. La 

seva reproducció és asexual, creixen fins una determinada mida i després la 

cèl·lula es separa per fissió binària passant de una a dos cèl·lules clòniques. En 

condicions òptimes en quant a nutrients, temperatura i demés la reproducció es 

pot produir de forma molt ràpida; es pot produir fissió binària cada 9,8 minuts.  

Al laboratori, es cultiven bacteris en medis sòlids (p.e. plaques d’agar) i en medis 

líquids. Per aïllar una soca pura de bacteris s’utilitzen els medis sòlids i per 

produir grans quantitats de cèl·lules el medi líquid. A la naturalesa no hi ha fonts 

de nutrients tan pures, extenses i concentrades com les que es creen al laboratori 

així que aquestes acaben fent que els bacteris no es dupliquin indefinidament. A 

la natura, els bacteris s’agrupen en comunitats (colònies), on hi ha un equitatiu 

repartiment dels nutrients i una major protecció de fenòmens externs.  

Quan tenim una soca de bacteris en un medi, el seu creixement segueix tres 

fases: 

 Fase retardària: El creixement és lent ja que el bacteri s’està adaptant a 

la concentració i varietat de nutrients del medi. El ritme de biosíntesi és 

alt ja que s’està preparant per la següent fase.  
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 Fase exponencial o logarítmica: En aquesta fase, el creixement és 

frenètic i els nutrients són metabolitzats a tota potència fins que algun 

d’ells s’acaba. Això fa que s’iniciï una baixada del rendiment. 

 Fase estacionària: Hi ha hagut una reducció considerable dels nutrients 

al medi i ara la cèl·lula també utilitza proteïnes cel·lulars que no són 

essencials com a font de nutrients. 

 

 

Els bacteris també tenen uns mecanismes relacionats amb la reproducció 

anomenats parasexuals. Per mitjà d’aquests mecanismes intercanvien 

informació genètica amb altres bacteris no necessàriament de la seva espècie. 

Aquests fets expliquen la variabilitat genètica dels bacteris que podem veure per 

la ràpida resistència antibiòtica. Hi ha tres tipus de mecanismes. 

 Conjugació: Procés pel qual un bacteri donador (bacteri F+) i a través 

d’un pèl sexual (tub buit i llarg que tenen bacteris gramnegatius) transmet 

plasmidis F. Aquests contenen informació genètica per la producció de 

pèls sexuals. Es transmet una cadena de les dos que té el plasmidi. Els 

Figura 10: Bipartició d’un bacteri al reproduir-se. 
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plasmidis es van duplicant de forma independent dins el bacteri; 

d’aquesta forma, en poc temps es transmet per tota la colònia. Hi ha 

vegades en que el plasmidi F s’intercala a l’ADN del bacteri i aquest es 

converteix en un bacteri Hfr. Els bacteris Hfr, quan transmeten plasmidis 

F també transmeten gens del seu cromosoma adjacents. 

 Transducció: Aquest és un fenomen d’intercanvi genètic accidental. Un 

agent transmissor, que normalment és un virus, transporta part de l’ADN 

de l’últim bacteri infectat sense que aquesta sigui la seva finalitat. De 

manera que aquest ADN també passa al següent bacteri al que vagi. 

 Transformació: Aquest és el procés pel qual bacteris admeten i 

adhereixen al seu cromosoma fragments d’ADN lliures en el medi. 

Aquests fragments poden haver estat alliberats per la lisi de bacteris.  

 

 

ECOLOGIA 

Els bacteris formen un dels grups més diversos de la vida i gràcies a la seva 

adaptabilitat han colonitzat gairebé tots els racons del planeta. Cal mencionar les 

Figura 11: A la imatge s'està produint la conjugació bacteriana. Podem veure 

clarament el pèl sexual entre dos bacteris diferents. 
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arquees ja que aquestes poden arribar a viure en ambients encara més extrems. 

Deixant a banda aquests casos en que ens és difícil creure que pugui haver vida, 

aquestes són les principals condicions que necessiten els bacteris per viure en 

el medi que habiten: 

 Temperatura: Molts bacteris, sobretot aquells que habiten dins el nostre 

cos, tenen una temperatura òptima de creixement de 37 ºC. A aquesta 

temperatura; la seva velocitat de creixement és màxima, tenint en compte 

les demés variables. Això sí, en general, els bacteris poden créixer amb 

certa normalitat entre els 5 i els 65 ºC. Als 100 ºC comencen a morir i per 

sota dels 5 ºC el creixement és més lent arribant als 0 ºC on queden en 

estat latent. Aquest és el cas general, hi ha exemples de bacteris que 

poden arribar a reproduir-se a temperatures superiors als 100 ºC. 

 Nutrició: De forma generalitzada, els bacteris necessiten essencialment 

per viure diòxid de carboni, fòsfor (en forma de fosfats o altres derivats), 

sals minerals i proteïnes. Per això, entre els aliments amb alt risc de 

contaminació per bacteris hi trobem carns roges, pollastre, peix, etc.  

 Humitat: En tots els aliments hi ha una certa quantitat d’aigua lliure. A 

més quantitat d’aigua, més gran és el risc de proliferació del bacteri. Per 

tant, podem dir que aquests prefereixen zones humides per viure. Encara 

que també existeixen bacteris i arquees que viuen en condicions de 

sequera gairebé absoluta. És un cas d’anhidrobiosi, bacteris i/o arquees 

que viuen en absència d’aigua, com per exemple el Saleginella 

lepidophylla. 

 Acidesa: El pH és un factor també decisiu per a que es desenvolupi o no 

vida bacteriana. Pels bacteris l’ideal és un pH de 7 o lleugerament bàsic, 
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és a dir, de 7 o més. Normalment, no hi ha vida bacteriana per sota d’un 

pH de 4,5. Com en els altres factors, també hi ha casos de bacteris que 

viuen en condicions de pH molt àcids o molt bàsics. 

 Temps: El temps és l’últim factor que necessiten els bacteris per 

proliferar. En condicions òptimes i, com ja he mencionat en un altre 

apartat, poden reproduir-se (duplicar-se) cada 10 minuts. Si les condicions 

són pitjors, tardaran més en duplicar-se.  

Finalment, es pot classificar els bacteris observant la relació que mantenen amb 

el medi. Bàsicament, hi ha dos grans grups d’organismes en aquest aspecte: els 

sapròfits i els paràsits. 

 Sapròfits: Són aquells bacteris que viuen a la natura; al sòl, a l’aigua, etc. 

Es nodreixen de matèria inorgànica i/o orgànica no viva. Aquests són la 

majoria; són incapaços de colonitzar un cos, humà per exemple, ja que el 

sistema immunitari d’aquest els rebutja.  

 Simbionts o paràsits: Viuen a la superfície o a l’interior d’un organisme 

viu. D’aquest obtenen protecció, nutrients i les condicions de vida que 

necessita aquella espècie.  

Hi ha bacteris que poden passar d’un grup a l’altre durant la seva vida a causa 

de canvis externs de la seva ecologia.   

 

CONTROL HUMÀ DELS BACTERIS 

És clar que, des que els humans vam descobrir la seva existència, hem intentat 

controlar els bacteris en molts aspectes. Els bacteris prioritaris a tractar han sigut 
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sempre aquells que ens afecten, els perjudicials per nosaltres. No només aquells 

que ens poden causar malalties com el còlera o el tètanus, que combatem amb 

antibiòtics; sinó que també intentem combatre aquells que causen l’olor corporal 

(a les axil·les p.e.). No podem eradicar tots els bacteris que hi ha al nostre cos. I 

això tampoc és desitjable ja que molts d’aquests són innocus i alguns fins hi tot 

beneficiosos. 

Per controlar els bacteris, hi ha dos formes molt generals, en les que es separen 

els antibiòtics. Hi ha antibiòtics bacteriostàtics, que sol inhibeixen el creixement 

dels bacteris; i antibiòtics bactericides, que eliminen els bacteris. Hi ha experts 

que afirmen que la diferència entre bacteriostàtics o bactericides està en la dosi. 

Una via per eliminar bacteris d’un medi, d’un instrument o d’una altra superfície 

és l’esterilització. Aquesta tècnica serveix per eliminar tots els microorganismes 

que hi hagi en una determinada superfície. Normalment, aquest procés es fa 

mitjançant l’aplicació de calor ja que és una forma barata i eficient. Els mètodes 

més utilitzats són l’ebullició, l’autoclau i el calor sec (calor d’un forn). 

 

 

AGENTS ANTIMICROBIANS 

BIOCIDES 

Els biocides són totes aquelles substàncies que serveixen per destruir, 

contrarestar, neutralitzar, exercir una acció, controlar, 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 
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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. O també per atacar organismes que competeixen per recursos 

naturals, per aliments o malmeten i destrueixen collites.  

 

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

substàncies, o bé són microorganismes. Les substàncies actives són el que 

anomenem fàrmac, biomolècules que gràcies a la seva estructura i configuració 

química poden interactuar amb algunes macromolècules proteiques. Aquestes 

les denominem receptors, que es troben a l’exterior de la membrana plasmàtica, 

al citoplasma o al nucli de les cèl·lules. Gràcies a aquesta interacció podem veure 

un efecte evidencial així considerant que la substància activa ha actuat. Els 

biocides es poden dividir en quatre grups segons la seva funció. 

 

1. Desinfectants i biocides generals: 

1. Biocides per a la higiene humana: Són els anomenats antisèptics, s’apliquen 

sobre teixit viu o sobre la superfície de la pell humana per reduir la possibilitat 

d’infecció.  

2. Desinfectants i alguicides no destinats a l’aplicació directa a persones o 

animals: S’utilitzen per la desinfecció d’aire, materials, equips que no estaran en 

contacte directe amb aliments.  

3. Biocides per a la higiene veterinària: S’utilitzen en sabons desinfectants, 

productes per a la higiene bucal o corporal en animals… També per la 

desinfecció de materials o superfícies destinades a l’allotjament o el transport 

animal.  
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4. Desinfectants per als equips, recipients, estris i superfícies que estan en 

contacte amb els aliments i pinsos: Són tots aquells utilitzats per desinfectar 

materials i utensilis que estaran en contacte amb aliments, tant per persones com 

per animals, i aigua potable.  

5. Desinfectants utilitzats en la desinfecció d’aigua potable: En aquests 

processos s’utilitza molt habitualment compostos amb clor com per exemple 

l’hipoclorit de sodi (NaClO), l’àcid hipoclorós (HClO) i el clorit de sodi (NaClO2). 

S’utilitza el clor per la desactivació de l’activitat de la gran majoria de 

microorganismes.  

 

 

Figura 12: Representació d'alguns dels biocides d'ús domèstic que ens serveixen per netejar i desinfectar mobles, 

superfícies, la vaixella i  fins hi tot el nostre cos. 

 

2. Conservants 

Si no es diu el contrari, els conservants sol es dediquen a prevenir el creixement 

d’algues i microbis. 
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6. Conservants per als productes durant el seu emmagatzematge: Productes per 

allargar la vida útil de productes manufacturats que no siguin aliments, pinsos, 

productes medicinals o cosmètics.  

7. Conservants per a pel·lícules: Productes per conservar les propietats inicials 

de la superfície de materials o objectes com pintures, plàstics, adhesius murals, 

papers o obres d’art.  

8. Protectors per fustes: Productes per a protegir aquest material des que surt de 

la serradora fins que esdevé un producte manufacturat. Actuen evitant l’acció de 

microorganismes i insectes que deterioren la fusta.  

9. Protectors de fibres, cuir, cautxú, i materials polimeritzats: Productes que 

protegeixen aquests tipus de materials i també d’altres de tipus tèxtil mitjançant 

el control del deteriorament bacterià. Alguns d’aquests productes també 

inhibeixen el dipòsit de microorganismes en superfícies evitant així mals olors.  

10. Conservants de materials de construcció: Productes per a la conservació de 

materials per l’obra exceptuant la fusta. Actuen mitjançant el control d’atacs 

bacterians i per algues. 

11. Protectors de líquids utilitzats en sistemes de refrigeració i en processos 

industrials: Productes utilitzats per la desinfecció d’aigua i d’altres líquids utilitzats 

per la refrigeració i en aquest tipus de processos industrials. Serveixen per 

controlar l’aparició d’organismes nocius com microbis, algues i musclos.  

12. Productes contra la floridura: Productes pel control de la proliferació i extensió 

de les floridures, un tipus de fong, sobre materials, equips i estructures 

industrials.  



Estudi de l’efectivitat d’antibiòtics i productes amb suposada acció antibacteriana 
 

 36 

13. Protectors de líquids utilitzats per treballar o tallar materials: Productes per 

controlar el deteriorament bacterià en l’aigua utilitzada en industries per treballar 

i tallar materials com metalls, vidres o altres.  

 

 

3. Plaguicides 

Són aquells productes usats per combatre plagues que es consideren 

perjudicials per l’home. Menys en el subapartat de productes repel·lents i 

atraients, en tots els altres subapartats s’utilitzen mitjans diferents, són productes 

que causen la mort en cada tipus d’espècie o espècies dels grups. 

14. Rodenticides: Productes pel control de plagues formades per ratolins, rates i 

d’altres rosegadors. 

15. Avicides: Productes utilitzats pel control d’aus. 

16. Molusquicides, vermicides i productes per controlar altres invertebrats: 

Productes pel control d’espècies de mol·luscs, cucs i invertebrats no inclosos en 

altres tipus de biocides. 

17. Piscicides: Productes utilitzats pel control de la població de peixos.  

Figura 13: Aquí tenim un exemple de conservant que podríem definir com a producte contra la floridura, és a dir, 

pertanyent al grup 12. A la imatge de la dreta podem veure un conservant protector per a fusta. 
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18. Insecticides, acaricides i productes per controlar altres artròpodes: Productes 

pel control d’artròpodes, animals invertebrats dotats d’exosquelet, com per 

exemple insectes, aràcnids i crustacis.  

19. Repel·lents i atraients: Productes utilitzats contra organismes nocius, que són 

alguns invertebrats com puces i vertebrats com aus, peixos i rosegadors. 

Aquests biocides produeixen la repulsió o l’atracció d’aquests organismes, no la 

mort. Són utilitzats per la higiene veterinària i humana. Alguns són aplicats 

directament sobre la pell i altres en forma gasosa a l’ambient. 

20. Control d’altres animals vertebrats: En aquest grup s’inclou aquells productes 

destinats al control d’organismes diferents a totes les demés classificacions. 

 

4. Altres biocides 

21. Productes antiincrustants: Productes utilitzats per controlar la fixació i 

extensió d’organismes incrustats en vaixell, estructures aquàtiques i equips 

d’aqüicultura, que és la  tecnologia aplicada a la cria, reproducció i cultiu 

d’espècies que viuen tant en aigua dolça com salada. 

22. Líquids per embalsamament i taxidèrmia: Productes per la desinfecció dels 

líquids que s’utilitzen per la conservació de cadàvers humans o animals. En són 

exemple les substàncies utilitzades per dissecar animals.  
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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 antibiòtics sintètics, aquells dels que sentim parlar, els que estan 

elaborats en laboratoris en una sèrie de punts: 

 No presenten efectes secundaris si no és que 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 tenen efecte sobre aquests. Hi ha antibiòtics sintètics que 

també actuen d’aquesta manera.  

 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. 

Figura 14: Líquid antiincrustant ("antifouling" en anglès) que s'aplica als vaixells per evitar la incrustació de 

mol·luscs i altres elements del fons marí. 
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 No presenten tanta especificitat en quant als bacteris que afecten. 

 

A continuació veurem algunes plantes amb propietats antibiòtiques: 

 All (Allium sativum): Es pensa que és el millor antibacterià i antiviral 

natural. Té més de 20 components amb propietats antivíriques i gairebé 

40 d’antibacterians, 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. És antioxidant, és a dir que alenteix l’oxidació 

d’altres molècules. L’oxidació és una procés químic en que es realitza una 

transferència d’electrons d’una substància a un agent oxidant, aquests 

processos poden produir radicals lliures i aquests inicien reaccions en 

cadena que poden danyar les cèl·lules. 

Àcid ascòrbic: l’enantiòmer L levògir d’aquest és el que coneixem com a 

vitamina C, i es troba present en l’all. La vitamina C 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. 
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 Ceba (Allium cepa): La ceba, al ser de la mateixa família que l’all, 

comparteix moltes de les seves propietats esdevenint així un altre potent 

antibiòtic natural. Conté nombrosos sulfurats, àcids i flavonoides, que són 

pigments vegetals no nitrogenats amb funcions antioxidants, 

anticanceroses.... El més abundant és la quercetina. La ceba en el seu 

conjunt és un dels millors remeis contra infeccions a l’aparell respiratori, 

també es pot fer servir com a desinfectant sobre una ferida.  

 Melissa (Melisa officinalis): Aquesta planta conté timol, un compost 

químic natural amb propietats antisèptiques. S’utilitza un extracte aquós 

per tractar per via tòpica el virus de la herpes simple, que produeix petites 

ampolles que al trencar-se deixen crostes. El seu oli essencial s’utilitza 

per tractar la candidiasi; que és una infecció fúngica que pot ser 

superficial, oral, vaginal, o sistèmica, en aquest últim cas és potencialment 

mortal, encara que generalment afecta sol a gent amb immunodeficiència, 

normalment a causa d’un càncer, la SIDA… 

Figura 15: Alguns metges recomanen la ingesta d’almenys una dent d’all cada dia per prevenir en un futur 

problemes de hipertensió i arteriosclerosi ja que entre les seves propietats hi ha la de normalitzar la tensió arterial. 
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 Hisop (Hyssopus officinalis): Gràcies al seu contingut en marrubina té 

diversos usos antimicrobians. Principalment s’utilitza per tractar afeccions 

de l’aparell respiratori com per exemple: tos seca, bronquitis, grip, asma… 

També és efectiu amb les indigestions, el control de les flatulències i la 

hipertensió arterial. Aplicada a la pell es efectiva a l’hora de netejar i 

desinfectar ferides, cremades i úlceres. 

 Ulmària (Filipendula ulmaria): L’extracte d’aquesta planta té efectes 

antibiòtics contra bacteris com: 

-S. Aureus: pot causar infeccions lleus a la pell o malalties més greus com 

la pneumònia o la meningitis. 

-E. coli: present en les parts inferiors del nostre aparell digestiu i causant 

moltes vegades de gastroenteritis. 

-P. vulgaris: present en la nostra matèria fecal però causa de infeccions 

de l’orina, en ferides o en abscessos hepàtics, que són petites masses de 

pus dins o associades al fetge. 

-P. aeruginosa: és un bacteri que afecta a persones amb sistema 

immunològic reduït, provocant inflamacions generalitzades i sèpsia, un 

estat molt greu en que una persona té tot el cos inflamat.  

Aquest últim, si afecta a òrgans com el pulmó, el tracte urinari o els 

ronyons, el resultat pot ser desastrós. La ulmària posseeix propietats 

antiinflamatòries que principalment actuen en els primers moments de la 

inflamació. Té propietats analgèsiques, per calmar o eliminar el dolor, que 

actuen sobre el hipotàlem bloquejant els impulsos dolorosos. També 

conté antipirètics que redueixen temperatures elevades a l’organisme 
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utilitzant la sudoració. 

 

  

 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 pylori que segrega amoníac per protegir-se 

dels sucs gàstrics i pot provocar úlceres. 

 Equinàcia (Equinácea angustifolia): L’equinàcia es presenta com una 

veritable alternativa a antibiòtics sintètics ja que presenta moltes 

propietats contra bacteris, fongs i virus. A més, estimula el sistema 

immunitari provocant així un augment en la producció de glòbuls blancs. 

 

Figura 16: La ulmària, també coneguda com a Reina dels prats, creix a tota Europa amb algunes excepcions. A 

Catalunya es pot trobar al Pirineu, al Prepirineu i en territoris propers. 



Estudi de l’efectivitat d’antibiòtics i productes amb suposada acció antibacteriana 
 

 43 

  

 Dròsera (Drosera ssp.): L’extracte d’aquesta planta conté un principi 

antibiòtic que pot actuar contra alguns bacteris i virus, aquest s’anomena 

plumbagina. Es efectiva per tractar grips, refredats i algunes infeccions 

respiratòries. 

 Farigola (Thymus vulgaris): Els àcids que conté aquesta planta li 

aporten propietats antivirals. Es usada com a antibacterià encara que no 

es caracteritza per eliminar els bacteris, sinó que impedeix que es 

divideixin i proliferin (propietat bacteriostàtica). També es pot fer servir 

com a desinfectant i cicatritzant. 

 Serpoll (Thymus serpyllum): L’oli  essencial d’aquesta planta 

conté  timol i carvacrol, substàncies antisèptiques eficaces contra bacteris 

i fongs. Les infusions d’aquesta planta ajuden a vèncer infeccions que 

afecten a diferents sistemes del cos. 

 

Figura 17: L'equinàcia és una planta provinent d'Estats Units, on hi creix de forma silvestre. Va ser introduïda a 

Europa l'any 1930 i actualment el seu cultiu gairebé es limita a la indústria farmacèutica. 
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 Romaní (Rosmarinus officinalis): Aquest és un potent antibacterià i 

antiviral: conté aproximadament 40 principis antibacterians i uns 20 

d’antivírics. Es fa servir sobretot per combatre infeccions respiratòries i 

intestinals. Té efectes antioxidants. Té acció diürètica sobre l’organisme, 

és a dir, provoca la secreció d’aigua i sodi a través de l’orina. L’aplicació 

tòpica dels extractes alcohòlics pot inhibir la iniciació i progrés d’un tumor 

epidèrmic. Té un efecte semblant al antiinflamatori i millora l’activitat 

circulatòria, sobretot en extremitats inferiors.  

 Menta (Mentha ssp.): Les plantes de la família de les mentes són molt 

riques en propietats antibacterianes i són indicades per tractar amb casos 

de putrefaccions intestinals. 

 Sàlvia (Salvia officinalis): S’utilitza per tractar infeccions i malalties 

respiratòries. Amb una cocció de les fulles en aigua bullent per extreure’n 

l’essència s’obté una preparació amb els principis actius que serveix per 

tractar angines, faringitis, laringitis, ronquera, afonia, etc. 

 Cardamomo (Elettaria cardamomum): És la principal font de cineol que 

hi ha a la natura, aquest agent combat principalment bacteris causants del 

Figura 18:  El Serpoll creix en zones interiors d’Europa i Àsia. S’ha documentat de trobar-n’hi fins a 2500 metres 

d’altura. Prefereix zones pedregoses, àrides i fins i tot vessants escarpades de muntanya. 
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mal alè, sent així un reconegut remei contra l’halitosi. També pot resultar 

efectiu pel tractament de càries i pel dolor d’estómac causat pel 

Helicobacter pylori.  

 Guaiaba (Psidium guajava): Conté uns nivells alts de vitamina C i això 

la converteix en antigripal ja que l’àcid ascòrbic que aquesta conté actua 

com a antiviral. Les fulles i l’escorça de la planta són astringents 

intestinals, és a dir que cicatritzen ferides dins els intestins. Es cou i el 

resultat es pot usar per rentar úlceres.  

 

 

 Til·la (Tilia spp.): Aquesta planta posseeix propietats antibacterianes i 

antivirals que actuen inhibint el creixement d’aquests microorganismes. 

Per aquestes propietats és útil el seu consum en períodes en que 

l’organisme ha de combatre una infecció.  

 Llima (Citrus aurantifolia): La llima conté almenys 10 propietats 

antisèptiques que junt amb la vitamina C que conté fan que sigui un 

Figura 19: És un arbre molt útil ja que se’n utilitza la major part: el fruit, el fruit processat com a gelea, les fulles i 

l’escorça i fins hi tot l’arrel s’usa per combatre la diarrea. 
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aliment efectiu per prevenir refredats, grips i d’altres infeccions que es 

donen durant l’hivern. 

 Pensament (Viola tricolor): S’usa per tractar epilèpsia i asma. També 

s’utilitza per via cutània per tractar afeccions com l’acne, la urticària i 

l’herpes. Posseeix propietats expectorants i per això és utilitzada per 

casos de bronquitis i tos seca. És un bon diürètic, antiinflamatori extern i 

lleugerament laxant.  

 

També hi ha alguns fongs dels que en podem destacar propietats antibiòtiques: 

 Orella de Judes (Auricularia auricula): Redueix el colesterol i té 

propietats antidiabètiques, és a dir que redueix els nivells de glucosa en 

sang. També s’utilitza com antibiòtic i antiinflamatori.  

 Reishi (Ganoderma lucidim): És un fong utilitzat per a la prevenció i el 

tractament d’algunes malalties. Avui en dia s’utilitza per tractar varis tipus 

de càncer. És molt estudiat i emprat a la Xina. Ajuda al cos a adaptar-se 

a l’estrès, l’ansietat, la fatiga i a un trauma emocional. Té propietats 

antibacterianes i antial·lèrgiques.  

 

Figura 20: El Reishi és un bolet  amb 2000 anys de història com a 

medicina a l'Àsia. 
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 Cordyceps: És un bolet que creix aproximadament a uns 4000 metres 

d’alçada a l’Himàlaia. S’utilitza per tractar una gran varietat de malalties 

com el càncer, la diabetis, l’asma i la disfunció erèctil. Aquestes propietats 

estan contrastades pel Departament de Farmacologia del Institut Manipal 

de Sikkim de Ciències Mèdiques de l’Índia.  

 Chaga mane (Inonotus Obliquus): És un fong que també es troba a 

l’Himàlaia i té propietats diverses: una universitat de Corea del Sud va 

determinar que preparat com una infusió amb aigua calenta forma un 

potent anticancerigen, un altre estudi provinent del mateix país determina 

que protegeix l’ADN i d’acord amb un altre centre d’investigació té 

propietats antivirals i anticoagulant. Un dels enzims més importants que 

conté aquest fong és el superòxid dismutasa (SOD), aquest ajuda en 

l’assimilació de molts minerals, conté propietats antiinflamatòries, 

antioxidants i ajuda en la reparació cel·lular. 

 Psilocibin: És un fong al·lucinogen i psicoactiu però que pot arribar a ser 

beneficiós en alguns casos. És efectiu per tractar estrès posttraumàtic, 

pors i l’estrès en general. Estimula la producció de serotonina al cervell, 

hormona que millora l’estat d’ànim de la persona.  

 Bolet de soca versicolor (Trametes versicolor): Aquest fong és molt 

utilitzat per tractar el càncer a Japó. Això és perquè d’ell se’n extreu el 

“Krestin”, la que per alguns consideren el fàrmac més important per 

combatre el càncer. Encara no ha estat aprovada per la FDA (Agència 

de menjar i fàrmacs dels EUA). Una investigació de la Universitat de 

Minnesota va constatar que amb aquest fong es podia substituir algunes 
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de les teràpies emprades per tractar el càncer de mama enfortint el 

sistema immunològic de les pacients. Aquest fong també ajuda els 

glòbuls blancs que combaten les cèl·lules tumorals. 

 

 

Finalment, també podem destacar alguns antibiòtics naturals relacionats amb les 

abelles: 

 Pròpolis: Són les mescles resinoses que obtenen les abelles de les 

gemmes dels arbres plenes de saba. Ho utilitzen per tapar alguns orificis 

en els que no cal cera. Disposa de propietats fungicides, antibacterianes 

i antisèptiques ja que és efectiu contra bacteris i fongs a més de disposar 

de propietats bacteriostàtiques. També posseeix propietats regeneratives 

de teixits afectats i analgèsiques per calmar el dolor.  

 Mel: La mel també posseeix propietats antibacterianes, això és perquè 

conté l’enzim glucosa oxidasa i aquesta produeix peròxid d’hidrogen 

(aigua oxigenada) 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’infecti.    

 

Figura 21: El Bolet de Soca Versicolor és un fong que creix a nivell global en ambients humits. 
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ANTIBIÒTICS SINTÈTICS 

Són els més comunament coneguts com a antibiòtics. Anomenem antibiòtics 

sintètics a tots aquells antibiòtics que produïm 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.  

 

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, 

Figura 22: En l’antiguitat el pròpolis s’utilitzava com a cosmètic. Avui en dia per extraure’n del rusc s’hi introdueixen 

alguns petits objectes per a que les abelles l’embolcallin d’aquesta substància ja que és el que fan servir contra 

insectes. 
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amb la flora intestinal. Hi ha diferents graus de toxicitat dins els antibiòtics; van 

de valors elevats a valors ínfims, com per exemple la penicil·lina, molt poc tòxica.  

 

Com actuen? 

Hi ha diverses formes mitjançant les quals els antibiòtics poden actuar sobre els 

bacteris. Aquests mecanismes, estan basats en la cèl·lula diana a la que volen 

afectar. Hi ha diferents mecanismes d’acció però normalment afecten a 

processos o estructures que no posseeixin, o presentin amb alguna variació les 

cèl·lules dels mamífers. Els diversos mecanismes es diferencien en sobre quina 

part de la cèl·lula actuen: 

 Paret cel·lular: Són antibiòtics que basen la seva acció en actuar contra 

la síntesi, exportació, formació o organització de la paret cel·lular. La 

majoria d’aquests antibiòtics van dirigits als enllaços que formen el 

peptidoglicà, el principal component de la paret. Al desfer la paret, només 

queda la membrana cel·lular. Igual que passa en les plantes, les cèl·lules 

que tenen paret cel·lular posseeixen una pressió molt més alta al interior 

ja que la paret ho pot suportar. Si desapareix la paret, la pressió fa que 

cedeixi la membrana escampant així el material intracel·lular per fora de 

la cèl·lula, això provoca la mort d’aquesta. La destrucció de la paret també 

pot propiciar l’entrada d’altres agents antimicrobians que abans no podien. 

Un exemple d’aquest tipus d’antibiòtic són les penicil·lines; aquestes 

actuen inhibint la transpeptidació, el procés pel qual es creen els enllaços 

creuats formant la paret. 

 Membrana cel·lular: Aquests són antibiòtics que afecten les cèl·lules al 

destruir directament o bé inhibint la formació dels constituents de la 
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membrana plasmàtica. Al fer efecte sobre la membrana, aquesta perd la 

seva permeabilitat de forma que poden entrar agents tòxics amb més 

facilitat. Per exemple, la gramicidina genera canals a la bicapa lipídica 

permetent el pas d’aquestes substàncies tòxiques.  

 ADN: Aquests antibiòtics són els que actuen contra l’ADN, l’ARN, els 

enzims o els àcids nucleics que intervenen en la transcripció i traducció. 

Així és com provoquen la producció de proteïnes defectuoses, amb 

conseqüències fatals per la cèl·lula. Per exemple; les sulfamides són 

molècules molt semblants a les que intervenen en processos metabòlics 

de la cèl·lula diana així que amb la utilització d’aquest fàrmac es 

bloquegen aquestes vies, cosa que produeix la inhibició en la producció 

de bases nitrogenades. 

 Ribosomes: Aquest representa un gran quantitat d’antibiòtics ja que són 

aproximadament el 50% els que afecten als ribosomes. Això és perquè 

els bacteris tenen uns ribosomes diferents als dels mamífers, cosa que 

redueix molt la perillositat d’aquests antibiòtics. Un exemple són les 

tetraciclines; aquestes bloquegen la traducció i per tant formació de 

proteïnes als ribosomes. 

 

Classes  

La classificació bàsica dels antibiòtics és la que els divideix en bactericides i 

bacteriostàtics, les dos formes en les que poden actuar per aturar una infecció. 

Una classificació una mica més elaborada consisteix en agrupar-los segons el 

seu mecanisme d’acció, descrits a l’apartat anterior. Amb aquest factor com a 
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principal s’estableixen grups d’antibiòtics amb unes determinades 

característiques similars. A continuació mostraré alguns dels més importants. 

 Aminoglicòsids: S’uneixen al ribosoma, a la unitat 30S, i inhibeixen la 

síntesi de proteïnes. S’utilitzen contra infeccions severes causades per 

bacteris Gram negatius com Escherichia coli o Pseudomonas aeruginosa. 

També són efectius contra bacteris anaeròbics. Poden tenir efectes 

adversos com vertigen o mal renal. 

 Cerbapenems: Inhibeix la síntesi de la paret cel·lular i actua com a 

bactericida tan en Gram positius com en Gram negatius. Pot causar 

diarrea i mal estomacal, nàusees, etc. 

 Cefalosporines de primera generació: Són semblants a les penicil·lines 

ja que també tenen un anell betalactàmic. Actuen interrompent la 

fabricació del peptidoglicà. Afecten a cocos Gram positius, Proteus, 

Escherichia coli, etc. Poden causar malestar estomacal i diarrea.  

 Cefalosporines de segona generació: Actuen igual que les de primera 

generació però són més efectives davant bacils Gram negatius. Tenen els 

mateixos efectes adversos que les de primera generació. 

 Cefalosporines de tercera generació: Actuen igual i tenen els mateixos 

efectes adversos que les demes cefalosporines. Aquestes s’utilitzen en 

tractaments d’infeccions greus causades per organismes resistents a 

altres betalactàmics com en casos de meningitis. 

 Macròlids: S’uneixen al ribosoma, a la unitat 50S, inhibint la síntesi de 

proteïnes. S’utilitzen per tractar infeccions per estreptococ, sífilis, 

infeccions respiratòries, pneumònia, etc. Alguns dels seus efectes 
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adversos poden ser nàusees, vòmits, diarrees, etc. Pertanyen a aquest 

grup l’eritromicina entre altres.  

 Penicil·lines: Actua interrompent la síntesi del peptidoglicà. S’utilitza en 

una àmplia gamma d’infeccions com per exemple la sífilis o la malaltia de 

Lyme. Pot causar reaccions al·lèrgiques, malestar gastrointestinal, 

nàusees, etc. Pertanyen a aquest grup la penicil·lina, l’amoxicil·lina i la 

meticil·lina. 

 Polipèptids: Actuen interrompent la síntesi del peptidoglicà o bé alterant 

la permeabilitat de la membrana plasmàtica. Són administrats per 

infeccions d’ull, oïda i bufeta. Normalment s’aplica als ulls o és inhalat. 

Quan es injectat pot causar dany renal.  

 Quinolones: Actua inhibint la topoisomerasa i altres enzims bacterians 

interrompent així la replicació i transcripció d’ADN. S’usen per tractar 

infeccions del tracte urinari, pneumònia, diarrea bacteriana, etc. Rarament 

tenen efectes secundaris. 

 Sulfonamides: Inhibeix la síntesi d’àcid fòlic, inhibint la síntesi d’ADN i 

ARN. S’utilitzen principalment per infeccions urinàries. Poden causar 

efectes secundaris com nàusees, vòmits, diarrees, al·lèrgies, insuficiència 

renal, etc. Pertany a aquest grup la sulfacetamida. 

 Tetraciclines: Inhibeixen la síntesi de proteïnes unint-se al ribosoma, a la 

unitat 30S. S’utilitzen en varies infeccions, entre elles la sífilis o l’acne. 

Poden causar malestar intestinal, sensibilitat a la llum solar, etc. En són 

exemples la tetraciclina o la doxicilina.  
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Combinacions d’antibiòtics 

En el tractament amb antibiòtics normalment s’opta per la monoteràpia, és a dir, 

el tractament  per mitjà d’una sola substància. Això és així per evitar la toxicitat 

que poden provocar i l’aparició de resistència. Dos antibiòtics combinats causen 

una d’aquestes tres possibilitats: 

 Sinergia o potenciació: Combinats són més efectius que per separat. 

 Addició: Combinats funcionen igual que per separat. 

 Antagonisme: Combinats funcionen menys que per separat. 

 

Antibiograma 

L’antibiograma és la prova microbiològica que serveix per determinar la 

sensibilitat d’un bacteri enfront un antibiòtic, l’efectivitat que l’antibiòtic té sobre 

ell. Es basa en sembrar un bacteri sobre un medi de cultiu sòlid en una placa de 

Petri i incloure-hi discs difusors dels antibiòtics dels quals volem provar 

l’efectivitat. 

 

Figura 23: Aquest antibiograma ens mostra la sensibilitat del 

bacteri enfront 6 discs difusors d'antibiòtic. 
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L’antibiograma ens mostra el grau de sensibilitat de la colònia que es classifica 

de resistent (R) a sensible (S) passant per moderadament sensible (MS). L’altra 

qualitat que té aquesta tècnica és que podem comparar entre diversos antibiòtics 

mesurant l’halo o calba, la zona on no hi ha creixement per part del bacteri.  

Aquesta tècnica s’utilitza en l’àmbit clínic per determinar, a partir d’una mostra 

del bacteri que afecta el pacient, quin antibiòtic és el més adient per tractar la 

infecció.  

Té altres utilitats com l’estudi de l’epidemiologia, branca que estudia les 

epidèmies, ja que es pot quantificar l’augment de la resistència bacteriana als 

antibiòtics comparant diverses mostres separades en el temps o en el territori, 

per exemple.   
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PART PRÀCTICA 

 

PRIMERA PART PRÀCTICA: LABORATORI 

 

OBJECTIUS 

 Observar, quantificar i analitzar l’acció antibacteriana de 3 antibiòtics d’ús 

clínic; 3 pastes de dents, algunes de les quals asseguren tenir poder 

antimicrobià; i 2 productes naturals d’origen vegetal; sobre 5 bacteris 

diferents.  

 Poder establir comparacions entre l’efectivitat d’antibiòtics de diferent 

naturalesa i entre les sensibilitats de diferents bacteris a aquests. 

 Poder extreure unes conclusions significatives dins les limitacions del 

treball. 

 

MATERIAL 

INSTRUMENTS I EQUIPS 

Medis de cultiu sòlids PCA: També anomenada placa d’agar, consta d’una 

placa de Petri amb un gel que conté nutrients necessaris per a que hi puguin 

desenvolupar vida gran varietat de microorganismes. 

Guants: Guants de làtex necessaris per tal de no contaminar les mostres amb 

les mans nues. 
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Fogonets: Fan la funció de bec de Bunsen per crear una aura de calor que 

protegeixi les plaques obertes de la colonització dels microbis de l’aire. També 

s’utilitzen per bullir el gingebre. 

Tubs d’assaig: Tubs on tenim els bacteris en solució líquida. 

Gradeta: Suport on deixem els tubs d’assaig.  

Batedora: Batedora normal per tal de poder batre l’all i així extreure’n la 

substància activa.  

Morter i mà de morter: Instruments necessaris a l’hora d’extreure la substància 

activa del gingebre ja que cal aplicar-hi força mecànica. 

Hisops estèrils: Varetes de fusta amb una espècie de cotó a un extrem que 

s’utilitzen per sembrar els bacteris. Venen esterilitzades. 

Paper de filtre: S’utilitza per cobrir la taula i que així no hi hagi risc de 

contaminació de l’entorn. Amb una màquina de fer forats d’oficina fem cercles de 

la mida ideal per impregnar-los amb les pastes de dents, l’all i el gingebre. 

Iogurtera: S’utilitza per mantenir a temperatura òptima i constant els bacteris 

durant el seu creixement. 

Vidre de rellotge: S’utilitza per posar-hi pasta de dents i per posteriorment 

impregnar els cercles de paper de filtre amb aquesta. També s’utilitza com a 

evaporador a l’hora d’extreure la substància activa del gingebre.  

Pinces: Pinces metàl·liques per col·locar els discs difusors i cercles impregnats 

al seu lloc corresponent a la placa. 

Màquina de fer forats: Màquina de fer forats d’oficina que s’utilitza per retallar 

cercles de paper de filtre de la mida que necessitem. 

Retolador permanent: Retolador que s’utilitza per marcar les plaques que es 

sembren. 
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Regle: S’utilitza per mesurar el diàmetre de l’halo o calba. 

Peladora i/o ganivet: S’utilitzen per pelar i tallar a trossos el gingebre. 

Ratlladora: S’utilitza per ratllar el gingebre per poder-lo aixafar amb el morter. 

Colador: S’utilitza per separar la part líquida de la sòlida després de bullir el 

gingebre. 

Pot per batre: Pot on fiquem els caps d’alls tendres i el suc de llimó per batre-

ho. 

Drap o paper de cuina: Necessari per eixugar l’aigua condensada a les plaques 

al treure-les de la nevera. 

Taula de valors i bolígraf: Necessaris per apuntar els resultats mesurats. 

  

MATERIAL VIU 

Aquest experiment ha estat realitzat amb 5 soques de bacteris en tubs d’assaig 

(medi líquid). Aquests han estat cedits pel CDEC. Entre parèntesis hi ha 

l’abreviatura que feia servir per marcar les plaques. Aquests són els bacteris: 

 Saphylococcus epidermidis (S.E.): És un coc grampositiu, per tant té 

una capa proteica gruixuda. És freqüent a la superfície corporal dels 

Figura 24:Material necessari per sembrar els bacteris: fogonets, 

bacteris, hisops, plaques de cultiu i paper de filtre a més de guants. 
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humans, animals i en mucoses. És un dels bacteris més extensos ja que 

és un dels que es troba més en anàlisis de contaminació en laboratoris. 

Potser degut a això, destaca per una gran resistència als antibiòtics. Pot 

causar infeccions en ferides, en implants  de pròtesis i altres. 

 Escherichia coli (E.C.): És un bacil gramnegatiu, per tant no posseeix 

una gran càpsida proteica. L’Escherichia habita a la part inferior dels 

intestins de la majoria d’animals de sang calenta. Sense aquest, no seria 

possible la digestió en molts casos. Es considera organisme model i és un 

dels principals bacteris amb els que s’estudia en camps com la 

biomedicina o la biotecnologia. La majoria de soques d’E. coli no són 

patògenes i viuen al nostre intestí però hi ha soques que causen diarrea, 

infeccions d’orina, etc. 

 Pseudomonas fluorescens (P.F.): És un bacil gramnegatiu. Té forma 

allargada i pot ser que una mica corba però no arriba a ser un vibri. 

Normalment viuen a les arrels de les plantes ja que n’obtenen alguns 

nutrients sense formar una relació simbiòtica. Un aspecte interessant 

d’aquest bacteri és que reacciona il·luminant-se de forma fluorescent a la 

llum ultraviolada.  

 Bacillus megaterium (B.M.): Aquest bacteri és un bacil grampositiu i és 

un dels bacteris més grans que es coneixen. Normalment aquests 

apareixen de dos en dos o en forma de cadena. Als anys 60, aquest era 

un dels principals bacteris per l’estudi dels grampositius. S’utilitza 

industrialment per fabricar penicil·lina.  

 Micrococcus luteus (M.L.): Aquest és un coc grampositiu. Forma 

tètrades, és a dir, agrupacions de quatre o més cocs en tres dimensions. 
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Encara que no és patogen, pot colonitzar la pell, la boca, la faringe, etc. 

Es pot trobar fàcilment al sòl, al pols, a l’aigua i a l’aire. És aeròbic, 

necessita l’oxigen per viure.  

 

 

ANTIBIÒTICS 

He realitzat l’experiment amb 8 substàncies antibiòtiques o amb suposada 

activitat antibiòtica diferents. 

 

PENICILINA (A1) 

Fórmula C16H18N2O3S 

 

Propietats 

 És cristal·lina, soluble en aigua i en solucions salines  

 Se li associa un dipèptid casteïna-valina que fa que tingui afinitat amb 

l’enzim bacterià transpeptidasa que permet la síntesi del peptidoglicà. 

 Presenta analogia estructural amb un terminal associat a una de les parts 

que composen la paret cel·lular, el D-alanil-D-alanina. 

Figura 25: D'esquerra a dreta i de dalt a baix: S. epidermidis, E. coli, P. fluorescens, B. megaterium 

i M. luteus. I gradeta amb els tubs d’assaig que contenen els bacteris. 

Figura 26: Estructura química de la penicil·lina G. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Carboni
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hidrogen
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
https://ca.wikipedia.org/wiki/Oxigen
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sofre
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 Acció bactericida. 

 En general efectiva contra Gram + i Gram -. 

Mecanisme d’acció 

El mecanisme d’acció de la penicil·lina és la inhibició de l’enzim transpeptidasa 

unint-se a ell. És un dels últims enzims que intervenen en la formació del 

peptidoglicà, que forma part de la paret cel·lular dels bacteris, inhibeix quan 

s’estan formant una sèrie d’enllaços creuats que són els que conferiran més 

rigidesa a la paret. Desfà la paret i gràcies a la pressió osmòtica de l’interior, la 

membrana cedeix i mor la cèl·lula. Cal destacar que les cèl·lules dels mamífers 

no tenen paret cel·lular i que per això no ens afecta. 

Ús clínic 

Cal dir que quan es va comercialitzar la penicil·lina natural a la dècada del 1940 

actuava sobre gairebé tots els bacteris, almenys eren sensibles a aquesta. Amb 

el pas del temps i per culpa de l’abús d’aquesta, molts bacteris es van tornar 

resistents. Però encara es recepta a dones embarassades si hi ha risc d’infecció 

de l’estreptococ del grup B. La penicil·lina V potàssica s’utilitza per tractar certes 

formes de la pneumònia bacteriana. 

 

TETRACICLINA (A2) 

Fórmula C22H24N2O8  

 

Propietats 

 És de fàcil absorció pel tub digestiu, s’arriba a la màxima concentració en 

sang en un termini d’entre 3 i 6 hores. 

 Per via parenteral s’absorbeix de forma òptima. 

Figura 27:Estructura química de la  tetraciclina. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Carboni
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hidrogen
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
https://ca.wikipedia.org/wiki/Oxigen
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 Acció bacteriostàtica encara que en dosi alta pot actuar com a bactericida. 

Mecanisme d’acció 

Les tetraciclines tenen diferents vies d’acció. Poden desencaixar la fosforilació 

oxidativa dels bacteris, és a dir la principal forma de sintetitzar ATP del 

metabolisme. Poden actuar inhibint la síntesi de proteïnes als ribosomes, unint-

se a la part 30s dels ribosomes impedint que s’uneixi a aquest l’ARNt. També hi 

ha indicis que les tetraciclines poden afectar la membrana citoplasmàtica fent 

que la cèl·lula perdi components intracel·lulars. 

 

Ús clínic 

Hi ha bastanta reticència en quant a donar ús clínic a les tetraciclines. Això és 

perquè administrada per via tòpica, es presenta resistència bacteriana 

ràpidament per mitjà de plasmidis. Cal dir que per altres vies d’absorció la 

resistència tarda en aparèixer. 

 

CLORAMFENICOL (A3) 

Fórmula C11H12Cl2N2O5  

 

Propietats  

 Produeix una acció bacteriostàtica. 

 També conegut com clornitomicina, és efectiu tant contra bacteris 

gramnegatius com grampositius. 

 Les vies d’administració són la oral, la parenteral i la tòpica. 

Mecanisme d’acció 

Figura 28:Estructura química del  Cloramfenicol. 
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El cloramfenicol inhibeix la síntesi de proteïnes. D’aquesta forma afecta tan a 

bacteris grampositiu com a bacteris gramnegatiu. Actua atacant la subunitat 50S 

del ribosoma. Competeix amb altres antibiòtics que afectin a la mateixa 

estructura. És a dir, combinat forma una situació d’addició o d’antagonisme que 

suposa que l’efectivitat d’aquest serà o bé la mateixa que per separat o inferior. 

Ús clínic 

A causa de la resistència antibiòtica generada, només s’utilitza en casos puntuals 

i per via tòpica en infeccions oculars. En països en desenvolupament encara 

s’utilitza molt degut al seu baix cost. Un efecte advers d’aquest antibiòtic és la 

toxicitat a la medul·la òssia. Això es pot manifestar en dos formes: en una 

supressió de la medul·la òssia, reversible; o amb una anèmia aplàstica, 

irreversible i fatal.  

 

LICOR DEL POLO (P1) 

Aquesta pasta que he utilitzat és de la marca “Licor del Polo” i tan a la caixa com 

al tub en sí hi diu “clorofil·la”, que pot ser el model. La clorofil·la és un pigment 

Figura 29: Els tres antibiòtics utilitzats a l'experiment: 

penicil·lina, tetraciclina i cloramfenicol. 
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verd molt important en plantes i cianobacteris ja que és l’encarregat de captar 

l’energia lluminosa per fer la fotosíntesi.  

 Observant el tub, veiem que hi diu que aquesta pasta de dents és 

“anticaries”. Les càries és una de les malalties més esteses del món i 

consisteix en el deteriorament d’una dent per l’acció de bacteris 

productors d’àcid com per exemple el Lactobacillus, el Streptococcus 

mutans, etc. 

 També hi veiem que aquesta pasta conté fluor actiu. El fluor és un element 

químic que ajuda les dents en el seus processos de calcificació i 

fosforització. En altes quantitats, no com el trobem en pastes dentífriques, 

pot ser perjudicial. 

 Finalment, al tub també hi veiem que la pasta anuncia que posseeix acció 

antibacteriana. Si mirem al revers veurem que associa l’acció 

antibacteriana a la “ultralimpieza” que proporciona la pasta. 

 

VADEMECUM (P2) 

La segona pasta de dents utilitzada ha sigut de la marca “Vademecum”. Sembla 

que el nom del model és “Encias sanas, dientes fuertes” i com ens indica a baix, 

aquesta pasta s’ocupa d’enfortir les dents i cuidar les genives.  

Figura 30: Pasta de dents 1. 
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 A diferència de l’altra pasta, aquesta no diu que protegeixi de les càries, 

encara que també conté fluor. Al revers explica que és per reforçar 

l’esmalt de les dents.  

 El que és destacable d’aquesta pasta és que al tub hi apareixen els noms 

de tres plantes que durant la recerca teòrica he torbat que tenen activitat 

antibiòtica; són la sàlvia, la farigola i la melissa. Al revers hi diu que gràcies 

als extractes d’aquestes plantes, la pasta proporciona una protecció 

eficient. 

 Cal dir que en aquesta pasta no es parla explícitament d’acció 

antibacteriana sinó que només hi trobem la paraula protecció en front els 

bacteris.  

 

COLGATE (P3) 

La última pasta escollida ha sigut una de la marca “Colgate”. Aquesta pasta ha 

estat escollida sense que ni a la caixa ni al tub hi aparegués res sobre qualitats 

antibiòtiques. Per d’aquesta manera poder contrastar l’efecte d’una pasta que 

cita explícitament certa acció antimicrobiana, l’efecte d’una pasta que conté 

extractes de plantes amb qualitats antibiòtiques i una tercera pasta que no 

anuncia cap d’aquestes propietats. 

Figura 31: Pasta de dents 2. 
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 Tant al tub com a la caixa hi diu que aquesta pasta protegeix de les càries 

i que conté fluor i calci. 

 Al revers tan sols parla de la utilització del producte en menors de 6 anys, 

de la mateixa manera que consta en les dos pastes anteriors. També hi 

diu que cal consultar al metge la seva utilització si el subjecte està prenent 

fluor per alguna altra via. 

 

ALL (N1) 

He escollit l’all com a un dels dos antibiòtics naturals ja que és l’aliment amb més 

qualitats d’aquesta mena comprovades científicament. Com a resum de 

l’explicació de la part teòrica: 

 Es pensa que és el millor antibacterià i antiviral natural. Té més de 20 

components amb propietats antivíriques i gairebé 40 d’antibacterians 

 Un dels principals components és l’al·licina, aquesta té propietats 

antitrombòtiques, antiinflamatòries, redueix la pressió arterial, etc. 

Figura 32: Pasta de dents 3. 
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 Per l’extracció de la substància activa d’aquest, l’hem mesclat amb llimó 

i triturat. L’hem mesclat amb llimó ja que resulta que d’aquesta manera 

és més efectiu. A més, és una bona forma per poder impregnar els 

cercles de paper de filtre.  

 

 

GINGEBRE (N2)  

El gingebre ha sigut el segon antibiòtic natural escollit ja que una cosa interessant 

que vaig trobar va ser que aquest era especialment efectiu contra una soca 

patògena de l’Escherichia coli, un dels bacteris dels que disposava. També vaig 

pensar que pel fet de ser un tubercle i no una planta, l’extracció de la substància 

activa seria més senzilla. Vaig trobar varies coses interessants més com: 

 Aquest, amb consonància amb els antibiòtics naturals en general, 

respecta la flora intestinal i tots els bacteris innocus o beneficiosos del 

cos. 

 Conté molts aminoàcids, alguns dels quals essencials; és a dir que no els 

podem sintetitzar per nosaltres mateixos. 

Figura 33: Caps d'alls tendres i llimó. 
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 Tradicionalment i en altres cultures s’ha fet servir per tractar afeccions 

intestinals.  

 

PROCEDIMENTS 

EXTRACCIÓ DE LA SUBSTÀNCIA ACTIVA DEL GINGEBRE 

Material: Gingebre (dos o tres peces), peladora, ganivet, ratlladora, morter, mà 

de morter, olla amb aigua, fogó, colador, evaporador (placa de petri o vidre de 

rellotge), paper de filtre, màquina perforadora.  

Temps: 2 o 3 dies 

Procediment: 

1. Pelar el gingebre amb la peladora i tallar-lo en bocins més petits si es 

necessari. 

2. Ratllar-ho amb la ratlladora i posar-ho al morter. 

3. Picar-ho dins el morter amb la mà de morter. 

4. Treure’n el líquid i posar el gingebre en una olla amb dos dits d’aigua. 

5. Bullir l’aigua fins que aquesta s’evapori completament. 

6. Treure el gingebre i colar-lo amb l’ajuda d’un colador dins un recipient com 

una tassa o vas de precipitats per després posar-ho a evaporar. 

Figura 34: Part del gingebre utilitzat per 
l'experiment. 
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7. Posar el líquid obtingut després de colar-ho en petites quantitats en 

plaques de Petri o vidres de rellotge procurant tan sols de cobrir la 

superfície d’aquests, no en major mesura. 

8. Fer desenes de cercles de paper de filtre amb la perforadora.  

9. Esperar 1 o 2 dies a que el líquid s’hagi evaporat a la meitat i repartir-hi 

una desena de cercles de paper de filtre per placa. 

10. Esperar 1 o 2 dies més a que s’evapori el líquid completament. 

 

 

EXTRACCIÓ DE LA SUBSTÀNCIA ACTIVA DE L’ALL 

Material: 3-4 alls tendres, 1 llimó, ganivet, pot per batre, batedora, papers de 

filtre, màquina foradadora, pinces. 

Temps: 5 minuts. 

Procediment: 

1. Tallem els caps dels alls tendres (només la part blanca), en traiem les 

arrels i els posem al pot per batre.  

2. Espremem un llimó sencer dipositant el suc dins el pot. 

Figura 35: Passos 1,5,9 i material utilitzat. 
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3. Batem la mescla parant atenció en trencar fibres dels alls. 

4. Preparem cercles de paper de filtre fets amb la màquina perforadora. 

5. Amb l’ajuda d’unes pinces, submergim cercles de paper de filtre dins la 

mescla. 

 

 

PREPARACIÓ DE LES PASTES DE DENTS 

Material: Pastes de dents, vidre de rellotge, papers de filtre, màquina foradadora, 

pinces. 

Temps: 5 minuts 

Procediment:  

1. Posem una mica de cada pasta de dents (la quantitat que veiem suficient) 

al vidre de rellotge.  

2. Preparem cercles de paper de filtre fets amb la màquina perforadora. 

3. Amb l’ajuda de les pinces, impregnem cercles de paper de filtre de cada 

tipus de pasta.  

 

Figura 36: Caps d'alls i suc de llimó en un pot preparats per ser batuts. 
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MARCATGE MEDIS DE CULTIU 

Material: Medis de cultiu sòlid PCA, drap o paper i retolador permanent fi. 

Temps: 5 minuts 

Procediment: 

1. Abans d’escriure, és recomanable que, amb l’ajuda d’un drap o paper, 

s’eixugui l’aigua que hi ha a la superfície de la placa acumulada per 

condensació. 

2. Dibuixant dos línies perpendiculars a la part on hi ha el medi, separar la 

placa en quatre porcions iguals. Dibuixem una de les línies en paral·lel 

amb el text per així tenir un punt de referència. 

3. Agafem la placa amb l’orientació en que puguem llegir el text i a la vora 

superior dreta hi escrivim les inicials del bacteri i el número referent a si 

és la 1a, 2a o 3a mostra. Per exemple: Escherichia Coli (E. C. 2). Si és 

una placa repetida hi marquem una creu tot seguit del nombre.  

Figura 37: Pastes de dents en un vidre de rellotge preparades per 

impregnar cercles de paper de filtre. 
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4. A cada segment de la placa hi senyalem quin antibiòtic posem amb una 

lletra i un nombre segons havíem pensat. Per exemple: N1 = Natural 1 = 

all. 

 

 

En el meu cas, els antibiòtics han tingut les abreviacions següents: 

Nom real Nom atribuït Abreviació 

Penicil·lina Antibiòtic 1 A1 

Tetraciclina Antibiòtic 2 A2 

Cloramfenicol Antibiòtic 3 A3 

Licor del Polo Pasta de dents 1 P1 

Vademecum Pasta de dents 2 P2 

Colgate Pasta de dents 3 P3 

All Natural 1 N1 

Gingebre Natural 2 N2 

 

SEMBRA DE BACTERIS 

Material: Medis de cultiu sòlid PCA, tubs d’assaig amb medis líquids amb 

bacteris, gradeta, guants, fogonets, hisops estèrils, paper de filtre. 

Figura 38: Moment del marcatge de les plaques. 
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Temps: 5 minuts per 7 plaques. 

Procediment:  

1. Disposem paper de filtre damunt la taula i encenem 2 fogonets amb una 

separació d’uns 30-40 cm (suficient per poder treballar entremig).  

2. Submergim un hisop estèril en la suspensió líquida del bacteri amb el que 

volem experimentar i el sembrem a la placa corresponent en forma de zig-

zag.  

3. Al acabar de sembrar cada placa passem per la flama l’hisop per eliminar 

els bacteris que conté. 

4. Tornem a tapar el tub d’assaig acuradament; si cal, amb l’ajuda de cinta 

adhesiva. 

 

 

INTRODUCCIÓ DELS ANTIBIÒTICS I CREIXEMENT 

Material: Plaques de cultiu sembrades, guants, fogonets, paper de filtre 

impregnats (amb les pastes de dents, l’all i el gingebre), antibiòtics de síntesi 

(penicil·lina, tetraciclina i cloramfenicol)  hisops estèrils, pinces, iogurtera.  

Temps: 15 minuts per 7 plaques + 1 dia 

Figura 39: Sembra d'una mostra de S. epidermidis. 
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Procediment: 

1. Tenim les plaques sembrades i encenem un altre cop els fogonets per 

evitar contaminacions. 

2. Anem obrint les plaques el mínim temps necessari mentre posem i 

premem una mica els discs difusors o cercles de paper de filtre al seu lloc 

prèviament indicat. 

3. Tanquem les plaques i les posem a la iogurtera. Cal que els bacteris 

creixin durant unes 24 o 30 hores. 

Nota: 

Durant el meu experiment, les plaques a la part inferior de la iogurtera no han 

presentat un creixement satisfactori, excepte en el cas del Escherichia coli, que 

ha crescut millor a la part inferior. Per això, el que he fet ha sigut incloure-hi 

plaques buides per a que els bacteris estiguessin a la part superior. 

 

 

MESURA DELS HALOS D’INHIBICIÓ O CALBES 

Material: Plaques de cultiu, iogurtera, regle, taula de valors, bolígraf. 

Temps: 10 minuts.  

Procediment:  

Figura 40: Introducció d'un disc difusor de penicil·lina. Iogurtera plena de plaques sembrades i amb els antibiòtics 

introduïts a punt per ser tapada per a que comenci el creixement. 
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1. Preparem dos taules on apuntarem sobre cada placa de cultiu si hi ha 

creixement o no i de quants centímetres és l’halo amb cada antibiòtic en 

aquell bacteri.  

2. Mesurem, amb l’ajuda d’un regle, el diàmetre de l’halo per l’acció de cada 

antibiòtic en cada placa. 

3. Anem apuntant els resultats obtinguts a les taules.  

4. Passem les taules fetes a mà a un programa de full de càlcul al ordinador. 

5. Fem les mitjanes del diàmetre d’acció de cada antibiòtic en les tres 

mostres. 

6. Fem les gràfiques pertinents per observar millor els resultats. 

 

 

RESULTATS 

 

Els resultats obtinguts en les plaques sembrades amb els diferents bacteris amb 

l’acció dels antibiòtics els he reflectit en taules de la següent forma. 

Figura 41: Mesura del diàmetre de l'halo produït pel cloramfenicol a la mostra 1 del P. 

fluorescens. En aquest cas, l’halo és d’uns 30 mm. 
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Per cadascun dels microorganismes he omplert una taula com aquesta indicant 

la resposta a dos preguntes principals: Hi ha creixement? i Diàmetre de l’halo o 

calba.  

 

I per cada antibiòtic he omplert una taula com aquesta indicant la resposta a les 

mateixes preguntes pels 5 bacteris. 

 

Com es pot veure en les imatges, he exposat cadascun dels 5 microorganismes 

als 8 antibiòtics o productes amb suposades capacitats antibiòtiques un total de 

3 vegades, en 3 repeticions en les mateixes condicions. He omplert les taules 

seguint aquesta llegenda: 
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Cal observar que en alguns casos, no totes les mostres han presentat inhibició. 

En aquests casos, un 0 en una o dos mostres fan baixar molt la mitjana a la 

mostra o mostres que plantegen inhibició.  

 

Cada taula té la seva gràfica corresponent per poder observar amb més facilitat 

els resultats obtinguts. Finalment, també he fet una gràfica de tots els bacteris i 

una altra de tots els antibiòtics. 

 

BACTERIS 
 

Staphylococcus epidermidis 
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 Com veiem a la taula i més fàcilment a la gràfica, el bacteri 

Staphylococcus epidermidis s’inhibeix amb bona part dels antibiòtics, 

precisament amb 6 d’ells. Els únics amb els quals no ha sofert inhibició en 

cap de les tres mostres són la pasta de dents Licor del Polo i el gingebre. 

 Cal observar que, tal i com veiem a la taula, el bacteri s’ha inhibit en només 

una de les tres mostres en tres casos: la penicil·lina i les pastes de dents 

Vademecum i Colgate. En el cas de la tetraciclina s’ha produït inhibició en 

2 ocasions. Les mitjanes de tots quatre estan al voltant dels 5 mil·límetres. 

 Si observem els casos de la penicil·lina i la tetraciclina , amb una i dos 

mostres respectivament en que s’ha produït inhibició, veiem que els seus 

halos mesuren entre 7 i 10 mm. Al fer les mitjanes i per culpa dels zeros 

de les mostres que no presenten inhibició, les mitjanes baixen fins al 

voltant dels 4 mm. 
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 Les pastes de dents Vademecum i Colgate, inhibidores només en una 

ocasió, presenten calbes fins hi tot més grans que les de l’all. El mateix 

efecte del que he parlat en el punt anterior fa que les seves mitjanes baixin 

fins 4,7 i 6,3 mm respectivament.  

 Mirant la gràfica, podem destacar l’efectivitat del cloramfenicol 

contraposat amb els baixos resultats dels altres dos antibiòtics de síntesi 

que no han presentat inhibició en totes les mostres. 

 Podem veure que l’all es posiciona segon en quant a efectivitat, encara 

que està molt per sota del cloramfenicol. La seva mitjana d’inhibició és 

d’11,3 mm, aproximadament la meitat que el cloramfenicol. 

 

Imatges 

 A la primera imatge veiem la placa control. Podem descriure el 

Staphylococcus epidermidis com un bacteri que forma colònies de color 

rosat amb la particularitat d’aquest baf blanquinós a les zones no 

sembrades.  

 A la segona imatge podem veure exemplificada la gran efectivitat del 

cloramfenicol en front aquest bacteri.  

 A la tercera imatge, si ens hi fixem acuradament, podem veure el petit halo 

d’inhibició format per l’all. 
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Escherichia coli 
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 Tal i com veiem a la gràfica, els dos antibiòtics que més afecten al bacteri 

Escherichia coli són la tetraciclina i l’all, amb una mitjana de 25 i 14,3 mm 

en els seus halos respectivament. Aquests dos són els únics que han 

afectat a la totalitat de les plaques. 

 El cloramfenicol ha provocat inhibició en dos de les tres mostres amb unes 

calbes de 12 i 16 mil·límetres; com podem veure a la imatge, a la segona 

mostra hi ha hagut una mena de contaminació i l’antibiòtic no ha sorgit 

efecte. 

 Les tres pastes de dents han presentat inhibició tan sols a la mostra dos i 

amb una gran efectivitat, amb uns halos de 29, 25 i 26 mm en ordre. Com 

veurem a les imatges, no ha sigut una inhibició tant nítida com pot ser la 

de la tetraciclina ja que sol has evitat que hi cresquessin els punts grocs 

sobre les línies de sembra que veiem a la resta de la placa.  
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 La penicil·lina i el gingebre no han provocat inhibició de cap mena en cap 

de les mostres.  

 Si mirem la gràfica veurem que tant les tres pastes de dents com el 

cloramfenicol tenen una mitjana semblant, que està al voltant dels 10 mm 

sense arribar-hi. Això es produeix perquè, encara que el cloramfenicol 

hagi inhibit en una mostra menys que les tres pastes de dents, aquest ha 

tingut un efecte més moderat. 

Imatges:  

 A la primera imatge podem veure la placa control del Escherichia coli i 

podem observar que forma colònies amb un color groguenc pàl·lid i amb 

una sèrie de pics d’un groc més pujat de to al llarg de tota la superfície 

sembrada.  

 A la segona imatge veiem la inhibició radical que provoca la tetraciclina 

que fa que sembli que no hi ha res sembrat en contrast amb el que veiem 

a les pastes de dents.  

 Veiem aquest contrast tan a la segona imatge amb la pasta de dents Licor 

del Polo com a la tercera amb les pastes Vademecum i Colgate. Cal 

destacar que l’all presenta una inhibició similar a les pastes però en menor 

mesura. 
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Pseudomonas fluorescens 
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 A simple vista i veient la gràfica, podem constatar que el bacteri 

Pseudomonas fluorescens ha estat inhibit tan sols per tres dels antibiòtics: 

la tetraciclina, el cloramfenicol i l’all.  

 Podem veure que el cloramfenicol ha estat el més efectiu amb una mitjana 

de 29,7 mm de calba. Com veiem a la imatge, a la segona mostra presenta 

un gran halo de 38 mm. Aquest resultat difereix bastant dels obtinguts a 

les mostres 1 i 3, de 28 i 23 mil·límetres respectivament. 

 Si ens parem a mirar l’efecte de la tetraciclina, veiem que també en la 

segona mostra ha tingut un efecte extraordinari. Com veiem a la imatge, 

ha provocat una calba de 18 mm, mentre que a la 1a i 3a mostra presenta 

uns halos de 9 mm. 

 Podem veure a la taula que l’all ha estat l’únic que no ha afectat a les tres 

mostres ja que a la tercera no ha tingut cap efecte. Ha tingut una tendència 

totalment oposada al cloramfenicol i la tetraciclina ja que ha estat a la 
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primera mostra on s’ha produït un halo amb un diàmetre el doble de gran 

que el de la mostra dos.  

 En aquest microorganisme, cap pasta de dents hi ha tingut efecte. 

Tampoc l’han inhibit ni una vegada ni la penicil·lina ni el gingebre. 

Imatges  

 Com podem veure a la imatge de la placa control, el Pseudomonas 

fluorescens comparteix el mateix baf blanquinós que té el Staphylococcus 

epidermidis. Té un color rosat encara que es distingeix dels demés ja que 

el que veiem són punts de color rosa sobre un color blanc a la superfície 

sembrada.  

 A la segona imatge veiem l’acció del cloramfenicol a la segona mostra, 

amb una calba de 38 mm. Podem dir que la inhibició no ha estat del tot 

nítida ja que han quedat punts dins l’halo però la pigmentació roja no és 

present en un diàmetre encara superior al de la calba en sí. També hi 

veiem la inhibició per part de la tetraciclina.  

 A la tercera imatge veiem els halos del cloramfenicol i la tetraciclina a la 

tercera mostra. Cal destacar que la calba del cloramfenicol és diferent de 

la de la segona mostra ja que no presenta una inhibició tant nítida sinó 

que queda marca de la sembra sense els pigments rogencs. També es 

pot veure el poc abast de la inhibició de la tetraciclina. 
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Bacillus megaterium 
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 Podem veure a simple vista que aquest és un dels bacteris que ha 

reaccionat amb més antibiòtics. Encara que tan sols s’ha inhibit a les tres 

mostres amb la tetraciclina, el cloramfenicol i l’all. 

 El cloramfenicol torna a ser l’antibiòtic més efectiu amb una mitjana de 22 

mm. En un rang més baix en quant a efectivitat hi ha la tetraciclina amb 

una mitjana d’11,3 mil·límetres. Els resultats de l’ all són semblants a els 

d’altres bacteris; els seus resultats oscil·len entre els 7 i 9 mm amb una 

mitjana de 8,3 mm. 

 Si mirem la gràfica veiem que els demés antibiòtics que han presentat 

inhibició tenen unes mitjanes que oscil·len al voltant dels 6 mm. En canvi, 

observant la gràfica veiem que tant la penicil·lina (22 mm), com la pasta 

de dents Vademecum (20 mm) com el gingebre (16 mm) presenten una 
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inhibició en una sola mostra que és més extensa que les provocades per 

la tetraciclina o l’all.  

 Cal destacar, com es veu a la imatge, que aquesta és la única inhibició 

que ha protagonitzat el gingebre. 

 El Bacillus megaterium no ha sigut inhibit en cap de les tres ocasions per 

tan sols les pastes de dents Licor del Polo i Colgate. 

Imatges 

 Com podem veure a la primera imatge, que correspon a la placa control 

del Bacillus megaterium¸ el color de les colònies i el baf blanquinós 

d’aquest bacteri és molt semblant a les mostres de Staphylococcus 

epidermidis.   

 Com veiem a la segona imatge, que és de la mostra 1, el gingebre 

presenta inhibició. Aquesta zona inhibida pot prestar a la confusió ja que 

no és uniforme al voltant del gingebre, per això no podem atribuir-li a 

aquest tota aquesta manca de creixement. Per tant, el que he fet ha sigut 

calcular el diàmetre en base al radi des de el cercle de gingebre fins on 

està inhibit per la part inferior dreta així constatant un halo d’inhibició de 

16 mil·límetres.  

 A la tercera imatge podem observar la poc extensa però nítida inhibició de 

la tetraciclina. Podem veure la calba que ha produït el cloramfenicol amb 

la diferència que aquesta està plena del que sembla parts de la colònia 

escampades i sense el color característic d’aquest bacteri. 
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Micrococcus Luteus 
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 Com fàcilment veiem al gràfic, aquest és un dels bacteris que ha 

reaccionat amb més antibiòtics. Encara que, tal i com veurem a les 

imatges, amb halos completament diferents. Substàncies com el 

cloramfenicol o l’all han provocat calbes nítides, transparents i fàcils de 

veure. Les demés substàncies han afectat al microorganisme de forma 

que és més difícil veure-ho.  

 Un cop més, el cloramfenicol ha estat l’antibiòtic més efectiu amb una 

mitjana de 20,67 mm. La substància més propera en termes d’efectivitat 

ha sigut la pasta de dents Colgate amb una mitjana de 19 mm encara que, 

com he dit abans, amb calbes amb una inhibició més tènue.  

 Cal destacar que les 6 substàncies que han reaccionat ho han fet a les 

tres mostres i amb oscil·lacions de no més de 5 mm entre mostres. 
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 L’all, l’altre antibiòtic que ha causat halos nítids, s’ha mantingut en la seva 

línia respecte als altres bacteris ja que ha inhibit poca zona. La mitjana 

dels seus halos ha sigut de 9,67 mm. 

 La tetraciclina i la pasta de dents Vademecum han obtingut unes mitjanes 

semblants a la de l’all però amb calbes bastant diferents i no tant 

translúcides; fins hi tot la de la pasta Vademecum i la de l’all coincideixen. 

La de la tetraciclina és de 9,33 mm. 

 La pasta de dents Licor del Polo ha sigut la tercera en termes d’efectivitat, 

ha obtingut una mitjana de 15,3 mm.  

 Penicil·lina i gingebre, un cop més, no han presentat inhibició de cap tipus. 

Imatges:  

 A la primera imatge veiem la placa control del bacteri Micrococcus luteus. 

Podem observar que les colònies d’aquest bacteri presenten un color 

rosat molt nítid. Al contrari d’altres bacteris utilitzats, no presenta un baf 

molt blanquinós en les zones no sembrades sinó que és més translúcid.  

 A la segona imatge podem veure com són els halos que provoca el 

cloramfenicol, que es poden veure molt fàcilment. També veiem una cosa 

semblant en el cas de la tetraciclina encara que no de forma tant nítida. 

Si ens parem a observar detingudament l’acció de la pasta de dents Licor 

del Polo, podem veure un halo també al seu voltant encara que, com ja 

he dit, no de forma tant nítida.  

 A la tercera imatge podem veure, si ens hi fixem, l’efecte de les pastes de 

dents Vademecum i Colgate. És més evident el de la pasta Vademecum, 

que ha format aquest cercle més pujat de to. Veiem també l’acció de l’all 

que, en un diàmetre petit forma una calba translúcida.  



Estudi de l’efectivitat d’antibiòtics i productes amb suposada acció antibacteriana 
 

 92 

 

 

ANTIBIÒTICS 

PENICIL·LINA 
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 Com podem veure a la gràfica, la penicil·lina només ha tingut efecte en 

els bacteris Staphylococcus epidermidis i Bacillus megaterium. 

 En aquests dos, només ha tingut efecte un cop de les tres mostres. En el 

Staphylococcus ha provocat un halo de 10 mm que s’ha reduït a 3,3 mm 

a la mitjana. En el cas del Bacillus la calba ha sigut de 22 mm amb una 

mitjana resultant de 7,3 mm.  

Imatge:  

 A la imatge, que també apareix a l’apartat del bacteri Bacillus megaterium, 

podem veure una mostra en que bona part de la placa ha estat inhibida. 

A la imatge ampliada, es pot distingir un canvi de tonalitat al voltant de la 

penicil·lina, un petit halo de 10 mm. 
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TETRACICLINA 
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 La tetraciclina ha inhibit a tots els bacteris en totes les mostres excepte en 

la tercera del Staphylococcus epidermidis. 

 Ha actuat amb especial efectivitat sobre l’Escherichia coli amb una mitjana 

de 25 mm.  

 Ha presentat calbes semblants en diàmetre en els bacteris Pseudomonas 

fluorescens i el Bacillus megaterium, amb unes mitjanes de 12 i 11,3 mm 

respectivament. Cal destacar que en la segona mostra del Pseudomonas 

la inhibició s’ha disparat arribant als 18 mm. 

 En el cas del Micrococcus, la tetraciclina ha provocat halos de 8 i 10 mm 

amb una mitjana de 9,3 mil·límetres.  

 En el cas del Staphylococcus, aquest antibiòtic ha produït calbes de 9 i 7 

mm. Com que a la tercera mostra no hi ha hagut inhibició, la mitjana 

resultant és de 5,3 mm.  

Imatges: 

 A la primera imatge, veiem un exemple d’un gran halo produït per la 

tetraciclina sobre el bacteri Escherichia coli. Podem observar la nitidesa 

d’aquest que pot fer pensar que no hi ha res sembrat dins el diàmetre. 

 A la segona imatge veiem una calba més discreta d’aquest antibiòtic en 

acció contra el Bacillus megaterium.  
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CLORAMFENICOL 
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 Com fàcilment podem veure, el cloramfenicol ha tingut efecte sobre tots 

els bacteris. Ha tingut efecte en totes les mostres menys en una, la segona 

mostra de l’Escherichia coli.  

 Sobre el que més efectivitat ha presentat ha sigut el Pseudomonas 

fluorescens. La mitjana de les calbes és de 29,67 mm amb un màxim a la 

segona mostra de 38 mm.  

 El cloramfenicol ha produït halos semblants en mida sobre el 

Staphylococcus, el Bacillus i el Micrococcus. Les seves mitjanes són de 

22,3; 22 i 20,67 mm respectivament. 

 Al contrari de la tetraciclina, aquest antibiòtic no ha produït calbes 

especialment grans sobre l’Escherichia coli. Tan sols en dos mostres ha 

tingut efecte; i els halos que ha format són inferiors en diàmetre als de 

qualsevol altre bacteri. Amb dos calbes de 12 i 16 mil·límetres, ha quedat 

una mitjana de 9,3 mm. 

Imatges 

 A la primera imatge, veiem l’halo format pel cloramfenicol sobre 

l’Escherichia coli a la tercera mostra. És un halo discret, de 16 mm, però 

presenta molta nitidesa ja que no es veu rastre de la sembra dins el 

diàmetre. 

 A la segona imatge, veiem una gran calba provocada pel cloramfenicol 

sobre el microorganisme Pseudomonas fluoresens. Distingim, dins la 

calba, que la zona més propera a l’antibiòtic presenta una absoluta 

nitidesa. Mentre que a la part externa hi podem veure la sembra, això sí, 

sense el color característic d’aquest bacteri. 
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LICOR DEL POLO 
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 La pasta de dents de la marca “Licor del Polo” ha inhibit dos bacteris: 

l’Escherichia coli, només en una mostra; i el Micrococcus luteus, en les 

tres ocasions. 

 L’Escherichia s’ha vist inhibit tan sols a la mostra 2; això sí, amb un halo 

de 29 mm. Amb els zeros en les mostres 1 i 3, la mitjana ha quedat en 

9,67 mm.  

 En el cas del Micrococcus, s’ha produït inhibició a les tres mostres amb 

unes calbes de 12, 16 i 18 mm. La mitjana és de 15,3 mil·límetres.  

Imatges 

 A la primera imatge, que també apareix a l’apartat del bacteri Escherichia 

coli, veiem la calba formada per la pasta de dents Licor del Polo. Podem 

observar que aquesta no és nítida, sinó que ha evitat que apareguessin 

els punts grocs característics del microorganisme. 

 A la segona imatge, i com podem observar millor a l’ampliació, veiem com 

la pasta de dents causa un apreciable canvi de tonalitat al seu voltant en 

el cas del bacteri Micrococcus luteus. Es pot arribar a distingir un cercle 

que ens confirma que hi ha interacció. Cal dir que veient les plaques 

físicament, és més fàcil constatar-ho. 
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VADEMECUM 
 

 

 

 Com veiem a la gràfica, la pasta de dents de la marca “Vademecum” ha 

causat inhibició en 4 dels 5 microorganismes. Aquesta gràfica pot 

enganyar ja que tan sols en el cas del Micrococcus luteus s’ha produït un 

halo a les tres mostres. 

 En els casos del Staphylococcus, l’Escherichia i el Bacillus s’ha produït 

inhibició tan sols una vegada. Amb unes calbes de 14, 25, i 20 mil·límetres 

respectivament. Al fer les mitjanes amb els zeros de les demés mostres, 

han quedat resultats entre els 4 i els 8 mm.  
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 En el cas del Micrococcus, que s’ha inhibit en les tres ocasions, la mitjana 

resultant ha sigut baixa, de 9,67 mm; poc més que l’Escherichia. Això s’ha 

produït ja que les calbes provocades en el Micrococcus tan sols han sigut 

d’entre 7 i 12 mm. 

Imatges 

 A la primera imatge, també present a l’apartat del bacteri Escherichia coli, 

veiem que aquesta pasta de dents ha actuat de la mateixa forma que la 

pasta Licor del Polo. Es continua veient la sembra però aquests punts tan 

característics no han aparegut. 

 La segona imatge, la mostra 3 del bacteri Micrococcus luteus, també 

apareix amb anterioritat. Això sí, és la millor per exemplificar la inhibició ja 

que en el cas de les altres mostres l’efecte es difícilment apreciable en 

una fotografia. Ens mostra un exemple de clara inhibició provocat per 

aquesta pasta de dents.  
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COLGATE 
 

 

 A simple vista i veient al gràfic, podem dir que la pasta de dents de la 

marca “Colgate” ha actuat sobre tres microorganismes: el Staphylococcus 

epidermidis, l’Escherichia coli i el Micrococcus luteus. En canvi, mirem la 

taula i podem veure fàcilment que, igual que en les altres dos pastes 

dentals, només el Micrococcus ha produït un halo en les tres ocasions.  

 En el cas del Staphylococcus, sol s’ha inhibit una vegada en presència 

d’aquesta pasta. Ha sigut a la primera mostra, la mateixa en la que també 

ha actuat la pasta Vademecum, que s’ha format una calba de 19 mm. La 

mitjana ha resultat ser de 6,3 mm. 
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 L’Escherichia tan sols ha presentat inhibició a la mateixa placa que també 

ha actuat la pasta Vademecum, la segona. L’halo ha sigut de 26 mm i la 

mitjana de 8,67 mil·límetres. 

 Sobre el Micrococcus, a diferència de la pasta anterior, aquesta ha format 

calbes amb més diàmetre, de 20,24 i 13 mm i una mitjana resultant de 19 

mm. 

Imatges 

 A la primera imatge, també present a l’apartat anterior, hi podem veure 

l’efecte d’aquesta pasta de dents sobre el bacteri Escherichia coli. Es 

tracta d’una calba molt semblant a la formada per la pasta Vademecum ja 

que no presenta els pigments grocs que composen el color d’aquestes 

colònies. 

 A la segona imatge, podem veure la mostra 1 del bacteri Micrococcus 

luteus. A la imatge ampliada annexa podem intuir, encara que amb 

dificultats, un cercle al voltant d’aquesta pasta de dents. Aquest cercle es 

pot veure més fàcilment a la part dreta i superior. Aquesta no és una 

inhibició gens nítida. 
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ALL 
 

 

 

 Es veu amb facilitat que l’all ha reaccionat amb tots els bacteris. L’única 

mostra en la que no he detectat inhibició ha sigut a la tercera mostra del 

Pseudomonas fluorescens. 

 Cal dir que, en general, l’all forma calbes que podríem determinar petites 

ja que no n’hi ha cap que passi dels 20 mm. L’halo més gran que presenta 

és a la primera mostra del Pseudomonas amb 18 mm. 

 El bacteri més sensible a l’all ha sigut l’Escherichia coli. És l’únic que 

passa dels 12 mm de mitjana (14,3mm). Les calbes que s’hi ha format 

oscil·len entre els 12 i els 17mm.  
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 El següent en l’escala és el Staphylococcus epidermidis amb una mitjana 

d’halos d’11,3 mil·límetres.  

 Per sota dels 10 mm de mitjana hi ha el Micrococcus, el Pseudomonas i 

el Bacillus. Tenen unes mitjanes de 9,67; 9 i 8,3 mil·límetres 

respectivament. 

Imatges 

 A la primera imatge podem veure un halo molt ben definit produït per l’all. 

En aquest cas, sobre el bacteri Escherichia coli. Podem veure 

perfectament l’abast de la calba, al contrari del que passa en altres casos. 

 A la segona imatge hi veiem un dels halos formats per l’all. En aquest cas 

sobre el bacteri Pseudomonas fluorescens. La calba en qüestió és molt 

discreta degut a la seva mida però dins el perímetre del cercle hi ha molta 

nitidesa. Aquest tipus d’halos són els més comuns formats per l’all, molt 

discrets però amb una gran nitidesa. 
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GINGEBRE 
 

 

 

 Com podem veure, en el cas del gingebre tan sols tan sols un bacteri hi 

ha reaccionat. És el cas de la primera mostra del Bacillus megaterium. En 

aquesta, el gingebre ha inhibit produint un halo de 16 mil·límetres. La 

mitjana resultant de les tres mostres és de 5,3 mm.  

Imatge 

 Aquesta imatge, que ja apareix a l’apartat del bacteri Bacillus megaterium, 

mostra l’únic halo format pel gingebre durant l’experiment. Com ja he 

explicat a l’apartat d’aquest bacteri, la imatge d’aquesta placa pot brindar 

confusió ja que hi ha una gran zona sense creixement.  
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GRÀFIQUES GENERALS 
 

 

 En aquest gràfic veiem clarament quins bacteris han sigut inhibits per cada 

antibiòtic i amb quina efectivitat. D’aquesta forma els podem comparar.  

 A poc d’observar el gràfic, es veu que el color roig ressalta en zones en 

que hi ha pocs colors. Això és perquè el Bacillus megaterium ha estat 

inhibit amb la penicil·lina i el gingebre; en el primer cas junt amb el 

Staphylococcus epidermidis i en el cas del gingebre, tan sols el Bacillus 

ha presentat inhibició. 
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 Podem veure que les segones calbes més grans han sigut en el cas de 

l’Escherichia coli per efecte de la tetraciclina arribant als 25 mm de 

mitjana. Si ens fixem en el color de l’Escherichia, el taronja, veurem que 

es present a 6 dels 8 antibiòtics.  

 Si ens fixem en l’all, veurem fàcilment que ha causat efecte sobre els 5 

microorganismes però, això sí, amb halos de mida petita. Tot un contrast 

amb el cas del cloramfenicol, que tan sols en l’Escherichia coli no s’han 

format calbes de mitjana superior a 20 mm. Ha sigut també aquest 

antibiòtic el que ha format els halos més grans. 

 Cal dir que la tetraciclina suposa just el contrari del cloramfenicol ja que 

en aquesta els halos sobre l’Escherichia arriben als 25 mm. A més, en els 

altres 4 microorganismes, la tetraciclina no ha arribat a produir calbes de 

més de 12 mil·límetres. 

 Destaca la pasta de dents Vademecum ja que les altres pastes tan sols 

han tingut efecte en 2 i 3 microorganismes mentre que aquesta n’ha tingut 

sobre 4 dels 5. Això sí, excepte en el cas del Micrococcus luteus, les tres 

pastes han afectat en només una mostra als bacteris. 
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 En aquesta gràfica, recull de totes les gràfiques d’antibiòtics, podem veure 

amb claredat quin ha sigut l’efecte de cada antibiòtic sobre cada bacteri i 

comparar-ho.  

 Una de les coses que es veu ràpidament és que en cada bacteri hi ha 

hagut sol un antibiòtic que passés dels 20 mil·límetres e mitjana. El 

cloramfenicol és aquest antibiòtic en 4 dels 5 casos. En l’Escherichia coli 

ha sigut la tetraciclina la que sobrepassa els 20 mm mentre que el 

cloramfenicol és rellevat a la tercera posició amb molta diferència. 

 Un altra cosa que es veu fàcilment és la poca reacció del Pseudomonas 

fluorescens ja que només ha reaccionat amb 3 antibiòtics: cloramfenicol,  

tetraciclina, i all.  

 Dóna la casualitat que, excepte el cas del Pseudomonas, tots els bacteris 

han reaccionat amb 6 dels 8 antibiòtics. No han sigut els mateixos en els 

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

Staphylococcus
epidermidis

Escherichia coli Pseudomonas
fluorescens

Bacillus
megaterium

Micrococcus
luteus

M
it

ja
n

a 
d

e
ls

 d
ià

m
e

tr
e

s 
d

e
ls

 h
al

o
s 

o
 c

al
b

e
s 

(m
m

)

Bacteris

Tots els antibiòtics

Penicil·lina

Tetraciclina

Cloramfenicol

Licor del Polo

Vademecum

Colgate

All

Gingebre



Estudi de l’efectivitat d’antibiòtics i productes amb suposada acció antibacteriana 
 

 110 

4 casos però és cert que la tetraciclina, el cloramfenicol i l’all han actuat 

sobre tots els microorganismes. 

 Si ens parem a mirar el cas del Micrococcus, veurem certa uniformitat pel 

que fa a aquells antibiòtics que no passen de 15 mm de mitjana d’inhibició. 

La tetraciclina, la pasta Vademecum i l’all estan gairebé alineades mentre 

que per damunt dels 15 mm hi veiem les pastes Licor del Polo i Colgate a 

més del cloramfenicol; en aquest ordre de menys a més. 

 Semblant al cas del Micrococcus, veiem l’Escherichia, 4 dels 6 antibiòtics 

estan per sota dels 10 mm mentre que l’all gairebé arriba als 15 mm i la 

tetraciclina arriba als 25mm.  

 

 

 En aquest gràfic podem veure de forma general les mitjanes de les mides 

de les calbes per segments de 5 mm.  

 Es veu fàcilment que el segment que comprimeix més mitjanes és el 

d’entre 5 i 10 mm. Però això, traslladat a la pràctica, no acaba de ser cert 

ja que moltes d’aquestes mitjanes es veuen alterades pels zeros en una 
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o dos mostres. Moltes de les inhibicions s’han produït només en una 

mostra o en dos produint així mitjanes al voltant d’aquests nombres. Això 

sí, també hi ha molts casos en que la mitjana de tres mostres amb inhibició 

dóna un resultat en aquesta franja; n’és exemple l’all sobre alguns 

bacteris. 

 En termes de percentatges, hi ha dos dobles empats: les franges d’entre 

10 i 15 mm i entre 20 i 25 mm en 15%; i les franges d’entre 0 i 5 mm i 

entre 15 i 20 mm en 7%.  

 Entre 10 i 15 mm hi trobem inhibicions provocades per l’all i per la 

tetraciclina. Entre 20 i 25 mm hi trobem 3 inhibicions provocades pel 

cloramfenicol i 1 per la tetraciclina.  

 Entre 0 i 5 mm hi trobem dos inhibicions produïdes sobre el mateix bacteri: 

el Staphylococcus epidermidis; per acció de la penicil·lina i la pasta 

Vademecum. Entre 15 i 20 mm hi trobem les pastes Licor del Polo i 

Colgate sobre el Micrococcus luteus.  

 Per acabar, només hi ha una mitjana per sobre de 25 mm que representa 

un 4% atribuït a la última franja. Es tracta de la inhibició del cloramfenicol 

sobre el bacteri Pseudomonas fluorescens. 

 

CONCLUSIONS 

A partir dels resultats obtinguts durant l’experiment se’n ha extret una sèrie de 

conclusions d’acord amb les taules, gràfiques i la part redactada. Aquestes 

conclusions són a partir de les dades d’aquest experiment, no són irrefutables. 

Per determinar si els bacteris són resistents, moderadament sensibles o 
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sensibles als antibiòtics he trobat la taula següent on apareixen la penicil·lina, la 

tetraciclina i el cloramfenicol. 

 

 

Per l’all, el producte que ha inhibit amb constància totes o gairebé totes les 

mostres, establiré a partir de la mitjana de mitjanes de diàmetres d’inhibició. La 

mitjana és 10,53. Estableixo doncs que un bacteri és sensible a l’all per valors 

≥12,5 mm i serà resistent per valors ≤8,5 mm. Per valors entre resistent i sensible 

diré que és moderadament sensible (8,5<x<12,5) on x és la mitjana dels halos 

en aquell bacteri.  

En quant a les pastes de dents i el gingebre, que no han sigut efectives amb 

freqüència, ho determinaré en base a les mostres inhibides tot mirant els 

Figura 42: Valors de referència per cada antibiòtic sintètic. 
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resultats dels diàmetres dels halos. Per les pastes de dents establiré: el bacteri 

és resistent per ≤10 mm, sensible per ≥15 mm; per tant, moderadament sensible 

per 10<x<15 mm. Pel gingebre, degut a la seva poca acció, no puc determinar 

en quin lloc de l’escala d’efectivitat es troba a la única mostra inhibida. 

 

BACTERIS 

Staphylococcus epidermidis 

El Staphylococcus epidermidis ha resultat ser sensible a 1 antibiòtic, 

moderadament sensible a 1 i resistent a 6. 

 El bacteri és sensible al cloramfenicol (22,33 mm de mitjana). 

 És moderadament sensible a l’all (11,3 mm). 

 Només hi ha hagut inhibició en una ocasió (resistent) i es pot reiterar pel 

valor d’aquesta calba que és resistent a la penicil·lina (10 mm). 

 Resistent a la tetraciclina (calbes de 5 i 7 mm i en una creixement).  

 Resistent a les pastes (0,1 i 1 mostra inhibida per cada pasta en ordre). 

Encara que a la primera mostra: sensibilitat a Colgate (19 mm) i 

moderadament sensible a Vademecum (14 mm). 

El Staphylococcus epidermidis és un coc grampositiu, per tant té una paret 

proteica gruixuda. Pensant-ho lògicament, la penicil·lina hauria de tenir efecte 

contra aquest ja que ataca al peptidoglicà però el Staphylococcus, al ser un dels 

bacteris més comuns, ha desenvolupat resistència a molts antibiòtics 

convencionals. Potser per això, tampoc és inhibit per la tetraciclina. En canvi si 

que és sensible al cloramfenicol, que inhibeix la síntesi de proteïnes. És 
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moderadament sensible a l’all, potser perquè contra aquest no ha pogut 

desenvolupar resistència ja que no és utilitzat en clínica. Podem dir que aquest 

bacteri es eliminable per l’acció del cloramfenicol però que també es pot 

contemplar l’acció de l’all. 

 

Escherichia coli 

L’Escherichia coli ha resultat ser sensible a 2 antibiòtics i resistent a 6. 

 Sensible a la tetraciclina (25 mm). 

 Sensible a l’all (14,33 mm). 

 Només ha estat inhibit pel cloramfenicol en dos ocasions. En aquestes 

dos ocasions ha presentat resistència i moderada sensibilitat (12 i 16 mm). 

Observant la mitjana diem que és resistent. 

 Resistent a la penicil·lina i al gingebre (cap inhibició).  

 En pastes de dents s’ha inhibit només la segona mostra així que diem que 

és resistent. La segona mostra en concret ha presentat sensibilitat (29, 25 

i 26 mm en ordre de pastes). 

L’Escherichia coli és un bacil gramnegatiu (no té una gruixuda càpsida proteica). 

Podem pensar que ha desenvolupat resistència contra la penicil·lina ja que les 

soques no patògenes d’aquest bacteri viuen al nostre intestí i la penicil·lina és un 

dels antibiòtics més utilitzats de la història. A diferència del bacteri anterior, la 

tetraciclina hi ha fet efecte i no el cloramfenicol. La tetraciclina actua de diferents 

formes, entre elles inhibint la producció de proteïnes com el cloramfenicol. Com 

que el cloramfenicol no ha tingut efecte, podem pensar que la tetraciclina ha 

actuat d’alguna de les altres dos vies: inhibint la fosforilació oxidativa o atacant 
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la membrana plasmàtica. Tot i que l’all és un aliment que ingerim, no ha 

desenvolupat resistència contra aquest. Es pot tractar també de que siguin 

soques diferents i que no s’hagi traspassat la informació genètica per a la 

resistència. Podríem dir que l’Escherichia coli es pot tractar amb tetraciclina i que 

l’all en pot ser una alternativa encara que amb menys efecte. 

 

Pseudomonas fluorescens 

El Pseudomonas fluorescens ha resultat ser sensible a 1 antibiòtic, 

moderadament sensible a 1 i resistent a 6. 

 Sensibilitat al cloramfenicol (29, 67 mm). 

 Moderada sensibilitat a l’all, només dos mostres inhibides amb mitjana de 

9 mm. Encara que a la primera mostra ha presentat sensibilitat (18 mm).  

 Resistència a la tetraciclina (12 mm). 

 Resistència a les pastes, penicil·lina i gingebre, 0 inhibicions. 

El Pseudomonas fluorescens és un bacil gramnegatiu. Altra vegada, aquest 

hauria de ser afectat per la penicil·lina però potser ha desenvolupat resistència 

amb el temps. La tetraciclina hi ha tingut poca acció, potser per la dificultat 

d’accedir a través de la càpsida. El cloramfenicol no ha tingut problemes per 

eliminar aquests bacteris inhibint la síntesi de proteïnes. El bacteri ha presentat 

moderada sensibilitat a l’all també, sembla que l’all afecta tan a gramnegatius 

com a grampositius. Podem dir que el Pseudomonas fluorescens és fàcilment 

extingible amb el cloramfenicol i l’all hi pot causar un notable efecte. 
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Bacillus megaterium 

El Bacillus megaterium ha resultat ser sensible a 1 antibiòtic, moderadament 

sensible a 1 i resistent a 6. 

 Sensibilitat al cloramfenicol (22 mm). 

 Moderada sensibilitat a l’all (8,3 mm). 

 Resistència a la tetraciclina (11,3 mm). 

 Només una mostra de penicil·lina inhibida (22 mm), en aquesta mostra ha 

presentat sensibilitat. En el global és resistent a la penicil·lina. 

 Resistent a Licor del Polo i Colgate, 0 mostres inhibides. 

 Resistent a Vademecum, però sensible en una mostra (20 mm). 

 Resistent a gingebre, però inhibit en una mostra (16 mm). No es pot 

determinar si es tracta de resistència, moderada sensibilitat o sensibilitat 

ja que és la única inhibició en l’experiment. Encara que veient que la 

inhibició ha sigut només 1 cop, podem determinar que és resistent. 

El Bacillus megaterium és un bacil grampositiu. Aquest bacteri s’utilitza per 

produir penicil·lina, com a biocontrolador de malalties en plantes, i per molts 

altres usos. Potser per aquesta raó, és resistent a antibiòtics comuns com la 

penicil·lina o la tetraciclina. Aquest bacteri també és sensible al cloramfenicol i 

moderadament sensible a l’all. Possiblement, el cloramfenicol és efectiu i no els 

altres antibiòtics perquè aquest no s’ha utilitzat tant degut als seus possibles 

efectes secundaris. Podem dir que aquest bacteri ha desenvolupat resistència 

contra certs antibiòtics però que el cloramfenicol encara és útil a demés de l’all 

en menor efectivitat. 
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Micrococcus luteus 

El Micrococcus luteus ha resultat ser sensible a 3 antibiòtics, moderadament 

sensible a 1 i resistent a 4. 

 Sensible a cloramfenicol (20,67 mm). 

 Sensible a Licor del Polo (15,33 mm). 

 Sensible a Colgate (19 mm). 

 Moderada sensibilitat a l’all (9,67 mm). 

 Resistència a tetraciclina (9,3 mm). 

 Resistència a Vademecum (9,67 mm). 

 Resistència a penicil·lina i gingebre, 0 mostres inhibides. 

El Micrococcus luteus és un coc grampositiu. Que es pugui trobar a la boca dels 

humans, encara que no sigui patogen, pot ser la causa per la qual ha presentat 

sensibilitat amb dos pastes de dents (Licor del Polo i Colgate). També ha tingut 

interacció amb la Vademecum però no ha superat el valor determinat així que és 

resistent a aquesta pasta. Semblant a la majoria de bacteris, aquest ha presentat 

sensibilitat al cloramfenicol i moderada sensibilitat a l’all. Podem dir que aquest 

bacteri és sensible al cloramfenicol i a pastes de dents (en general) a més de a 

l’all en menor mesura. 

 

ANTIBIÒTICS 

Penicil·lina 

Els 5 bacteris han resultat ser resistents a la penicil·lina. 
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 El Staphylococcus epidermidis presenta resistència, només una mostra 

inhibida de 10 mm. Mitjana de 3,33 mm. 

 El Bacillus megaterium presenta resistència (7,33) amb una única mostra 

inhibida de 22 mm, sensible en aquest cas. 

 L’Escherichia coli, el Pseudomonas fluorescens i el Micrococcus luteus 

presenten resistència sense cap mostra inhibida. 

La penicil·lina és un antibiòtic que va ser considerat el de més ampli espectre ja 

que actuava sobre gairebé tots els bacteris inhibint la síntesi de peptidoglicà (tan 

en grampositius com en gramnegatius). Però, com podem veure als resultats, 

des de l’any 1940 s’hi ha desenvolupat molta resistència així que ja no afecta a 

l’ampli espectre de bacteris que afectava. De fet, ara, la penicil·lina ja no es 

recepta per tantes coses com abans. 

 

Tetraciclina 

1 bacteri ha resultat ser sensible i 4 han resultat ser resistents a la tetraciclina. 

 L’Escherichia coli presenta sensibilitat (25 mm). 

 El Staphylococcus epidermidis presenta resistència (5,33 mm) amb 

només dos mostres inhibides. 

 El Pseudomonas fluorescens, el Bacillus megaterium i el Micrococcus 

luteus presenten resistència amb totes les mostres inhibides. 

La tetraciclina és un antibiòtic que es creu que pot causar efectes de tres formes, 

de manera que podem pensar que serà efectiva contra tots o gairebé tots els 

bacteris. Però no ha sigut així, només ha causat sensibilitat al bacteri Escherichia 
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coli. Cosa també estranya ja que aquest bacteri és un dels més utilitzats per la 

investigació i, ja sigui per errors tècnics o humans, podria haver desenvolupat 

resistència a la tetraciclina. 

 

Cloramfenicol  

4 bacteris han resultat ser sensibles i 1 ha resultat ser resistent al cloramfenicol. 

 El Staphylococcus epidermidis presenta sensibilitat (22,3 mm). 

 El Pseudomonas fluorescens presenta sensibilitat (29,67 mm). 

 El Bacillus megaterium és sensible (22 mm). 

 El Micrococcus luteus ha resultat ser sensible (20,67 mm). 

 L’Escherichia coli presenta resistència (9,33 mm). Amb només 2 mostres 

inhibides. 

El cloramfenicol és un bacteri utilitzat durant un temps i ara només receptat en 

casos puntuals degut als seus efectes adversos. És utilitzat en països en 

desenvolupament degut al seu baix cost. Veiem que té una gran efectivitat contra 

una àmplia gamma de bacteris: tan cocs com bacils i tan grampositius com 

gramnegatius. Això és perquè actua a la síntesi de proteïnes, procés comú en 

tots els bacteris (i organismes). 

 

Licor del Polo 

1 bacteri ha presentat sensibilitat i 4 han sigut resistents a la pasta Licor del Polo. 

 El Micrococcus luteus ha sigut sensible (15,3 mm). 
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 L’Escherichia coli ha presentat resistència (9,67 mm) amb tan sols una 

mostra inhibida en la que havia presentat sensibilitat (29 mm). 

 El Staphylococcus epidermidis, el Pseudomonas fluorescens i el Bacillus 

megaterium presenten resistència amb cap mostra inhibida. 

La pasta Licor del Polo anunciava acció antibacteriana al tub i ha presentat 

aquesta acció contra el Micrococcus luteus l’únic bacteri on les pastes han 

presentat inhibició de forma regular. Cal dir que els halos de les pastes no eren 

totalment nítids i transparents però es notava una diferència de color en un cert 

diàmetre. Per tant, podem dir que aquesta pasta té veritablement propietats 

antibiòtiques tal i com apareix escrit però contra bacteris molt específics i amb 

inhibicions tènues. 

 

Vademecum 

Els 5 bacteris han resultat ser resistents a la pasta Vademecum. 

 El Micrococcus luteus és resistent (9,67 mm). 

 L’Escherichia coli i el Bacillus megaterium són resistents (8,33 i 6,67 mm) 

però amb una mostra amb sensibilitat (25 i 20 mm). 

 El Staphylococcus epidermidis és resistent (4,67 mm) amb només una 

mostra inhibida. 

 El Pseudomonas fluorescens ha resultat ser resistent sense cap mostra 

inhibida. 

La pasta Vademecum anunciava que tenia extractes de plantes naturals amb 

qualitats antibiòtiques. Ha sigut, igual que en les altres pastes, amb el bacteri 
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Micrococcus luteus on hi ha hagut interacció de forma regular. Això sí, aquesta 

pasta no ha superat el valor preestablert entre resistència i moderada sensibilitat 

per poc. De manera que, encara que hagi presentat inhibició en totes les mostres 

d’aquest bacteri hem de dir que és resistent. Per tant, podem dir que aquesta 

pasta té activitat antibacteriana però en poca quantitat, no supera els estàndards 

imposats per les demés pastes.  

 

Colgate 

1 bacteri ha resultat ser sensible i 4 són resistents a la pasta Colgate. 

 El Micrococcus luteus és sensible (19 mm). 

 El Staphylococcus epidermidis és resistent (6,33 mm) amb una sola 

mostra inhibida i amb sensibilitat (19 mm). 

 L’Escherichia coli és resistent (8,67 mm) amb una única mostra amb 

un halo format en que sembla haver sensibilitat (26 mm). 

 El Pseudomonas fluorescens i el Bacillus megaterium són resistents i 

no han estat inhibits en cap mostra. 

La pasta de dents Colgate escollida no presenta ni al tub ni a la caixa cap menció 

a posseir propietats antibiòtiques; a diferència de les altres dos pastes, amb 

mencions directes i indirectes fent al·lusió a propietats antibiòtiques. 

Sorprenentment, aquesta pasta ha sigut la que ha causat calbes més grans al 

Micrococcus luteus. Per tant, podem dir que aquesta pasta té, comparativament, 

un gran poder antibiòtic tot i que no hi aparegui escrit. 
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All 

1 bacteri és sensible, 3 són moderadament sensibles a l’all i 1 és resistent. 

 L’Escherichia coli és sensible (14,33 mm).  

 El Staphylococcus epidermidis és moderadament sensible (11,33 mm). 

 El Micrococcus luteus ha presentat moderada sensibilitat (9,67 mm). 

 El Pseudomonas fluorescens és moderadament sensible (9 mm) tot i que 

només ha inhibit dos mostres.  

 El Bacillus megaterium ha resultat ser resistent (8,33 mm). 

L’all és un dels antibiòtics naturals més estudiats i al que nombrosos estudis 

científics atribueixen poder antibiòtic. Ha quedat demostrat que l’all té activitat 

antibiòtica i que a més, afecta a gran varietat de bacteris. Això sí, amb poca 

efectivitat comparat amb antibiòtics de síntesi. 

 

Gingebre 

Els 5 bacteris han resultat ser resistents a el gingebre. 

 El Bacillus megaterium és resistent (5,33 mm) amb una sola mostra 

inhibida. 

 El Staphylococcus epidermidis, l’Escherichia coli, el Pseudomonas 

fluorescens i el Micrococcus luteus són resistents sense cap mostra 

inhibida. 

El gingebre és un tubercle del que també s’ha fet alguns estudis afirmant que té 

poder antibiòtic contra bacteris com l’Eschericha coli. Va ser per aquesta raó que 

va ser escollit i ara ha quedat clar que no ha funcionat. Degut a limitacions 
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tècniques a l’hora d’extreure la substància activa no es pot negar obertament que 

aquest bacteri tingui propietats antibiòtiques. Podria ser que, per falta de 

recursos, no s’hagi pogut extreure correctament allò que fa que aquest tubercle 

tingui acció antibiòtica. 

 

CONCLUSIONS GENERALS  

Bacteris 

 El Micrococcus luteus és el bacteri que ha presentat sensibilitat a més 

antibiòtics, a tres en concret. Seguit per l’Escherichia coli, que ha resultat 

ser sensible a dos dels vuit antibiòtics. Els demés han presentat 

sensibilitat a un de sol, en els tres casos el cloramfenicol. 

 Tots els bacteris excepte l’Escherichia coli han resultat ser moderadament 

sensibles a l’all. En aquest cas ha resultat ser sensible. 

 Tots els bacteris han resultat ser resistents a 6 antibiòtics excepte el 

Micrococcus luteus que tan sols és resistent a 4 dels 8. 

En general, es pot dir que els bacteris han resultat ser sensibles a menys 

antibiòtics dels esperats. En conseqüència d’això, la majoria de resultats apunten 

a resistència. Gairebé tots han reaccionat de la mateixa forma davant l’all, amb 

moderada sensibilitat. Podem dir que en general, els bacteris s’estan tornant 

resistents a varis antibiòtics. 

 

Antibiòtics 
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 4 dels 5 bacteris han presentat sensibilitat amb el cloramfenicol (excepte 

la tetraciclina).  

 Només l’all s’ha trobat moderada sensibilitat i en tres casos. Amb els 

bacteris Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas fluorescens i 

Micrococcus luteus.  

 Tots els bacteris han presentat resistència a tres antibiòtics: la penicil·lina, 

la pasta Vademecum i el gingebre. La tetraciclina, i les pastes Licor del 

Polo i Colgate s’han trobat resistència bacteriana en quatre ocasions. Tant 

el cloramfenicol com l’all s’han trobat resistència només en una ocasió 

però en diferents bacteris, Escherichia coli i Bacillus megaterium 

respectivament. 

Sembla que s’ha desenvolupat molta resistència, sobretot contra la penicil·lina i 

la tetraciclina, que semblava que havien de ser efectives contra bona part dels 

bacteris. Les pastes de dents han sigut efectives realment només en un dels 

bacteris. Cal comentar la sorpresa amb l’acció de l’all que ha sigut efectiu, en 

menor escala, en tots els bacteris. El gingebre, per la seva part, no ha resultat. 
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SEGONA PART PRÀCTICA: ENQUESTA 

Com a segona secció de la part pràctica s’ha realitzat una enquesta sobre l’ús 

dels antibiòtics entre la població, la seva visió, la coneixença sobre l’acció 

d’aquests, etc.  

 

MOSTRA 

S’ha enquestat una mostra de 232 persones de totes les edats i dels dos sexes. 

La majoria de la gent enquestada és dels pobles de Torres de Segre (la major 

part) i Soses. La mostra és de gent aleatòria, sense cap tipus de lligam 

necessàriament ni amb el món de la medicina ni de les ciències mèdiques en 

general. A continuació veiem les percentatges de gent enquestada en quant a 

edat i sexe:  

 

101
43%

70
30%

50
22%

11
5%

Edat

Menys de 21 anys Entre 21 i 40 anys Entre 41 i 60 anys Més de 60 anys
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OBJECTIUS 

Els objectius principals han sigut fer un sondeig entre la població sobre factors 

principals: 

 Coneixença de l’acció dels antibiòtics, els seus beneficis, els seus riscs. 

 Ús (i mal ús) dels antibiòtics: seguiment dels tractaments, consciència 

sobre l’automedicació, etc. 

 Coneixença sobre les propietats de certs aliments, la utilització de remeis 

naturals per mals lleus i la predisposició a adoptar un tractament d’aquesta 

mena en aquests casos. 

 

 

 

 

136
59%

96
41%

Sexe

Dona Home
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PREGUNTES DE L’ENQUESTA 

Microbis i antibiòtics 

Estic realitzant el meu Treball de Recerca sobre alguns microorganismes i com 

actuen sota l’efecte de determinats biocides com els antibiòtics, ja siguin naturals 

o bé de síntesi. 

Quina edat té? * 

 Menys de 21 anys 

 Entre 21 i 40 anys 

 Entre 41 i 60 anys 

 Més de 60 anys 

 

Quin és el seu sexe? * 

 Dona 

 Home 

 

S’ha medicat o ha medicat (a un infant o persona gran) alguna vegada amb 

antibiòtics? * 

 Sí, a mi. 

 Sí, a algú altre. 

 Sí, a mi i a altres. 

 No 

 No sap/ No contesta 

 

BLAU: Passar a la següent 

pàgina. 

ROIG: Passar a la tercera 

pàgina directament. 

 

Llegenda  

* Pregunta obligatòria 
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SI S’HA MEDICAT O HA MEDICAT AMB ANTIBIÒTICS... 

Per quina malaltia o afecció li han receptat antibiòtic? * 

o Bronquitis 

o Faringitis 

o Refredat 

o Infeccions d'oïda 

o Pneumònia 

o Altres: 

 

Ho ha fet alguna vegada sense recepta mèdica? * 

 Sí, molts cops. 

 Sí, ho he fet algun cop. 

 No, mai. 

 NS/NC 

 

Ha desobeït alguna vegada al seu metge en quant a dosi administrada, 

duració del tractament, etc? * 

o Sí, m'he n'he pres més del compte. 

o Sí, m'he n'he pres menys del compte. 

o Sí, he estat menys temps del recomanat. 

o Sí, he estat més temps del recomanat. 

o No, sempre he seguit les indicacions al peu de la lletra. 

o Altres: 

Per què? 
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Creu que és bo automedicar-se amb antibiòtics? * 

 No, perquè els antibiòtics en excés em poden deixar cec o em poden 

causar un atac de cor. 

 No, perquè els antibiòtics no sempre són efectius ja que no afecten als 

virus. 

 No ho sé. 

 Sí, sé el que em faig. 

 Una altra opció: 

 

Coneix algun aliment o producte natural que vagi bé per contrarestar un 

refredat, una febre, una grip, infecció de queixal o algun altre mal comú? * 

 Sí 

 No 

 No n’estic segur. 

 

Quin o quins aliments o plantes coneix amb aquestes qualitats? 

 

Ha utilitzat mai algun d'aquests aliments amb propietats antibiòtiques amb 

la finalitat de contrarestar alguna infecció o dolor? Quins? * 

o Guaiaba 

o Llimó 

o Mel 

o Cardamomo 

o All 
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o Romaní 

o Llima 

o Menta 

o Til·la 

o Cap 

o Altres: 

 

Substituiria un tractament mèdic convencional per productes naturals com 

els anteriors en un cas de malaltia lleu? (Per exemple: un refredat, mal de 

queixal, etc.) * 

 Sí, ho faig normalment. 

 Sí, ho provaria. 

 No. 

 

Per què? 
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RESULTATS 

A continuació, veiem representades les respostes de l’enquesta amb 6 gràfiques 

per pregunta. Això és perquè les respostes estan separades segons edat (4 

franges) i sexe.  

Hi ha 3 tipus de preguntes representades de formes diferents. 

 Gràfiques circulars: Representen preguntes en les que sol es podia 

escollir una resposta. De manera que es poden representar amb 

percentatges. Els valors dels percentatges també hi apareixen. 

 Gràfiques de columnes: Representen preguntes on hi havia possibilitat 

d’escollir més d’una opció. Per tant, no es poden extreure percentatges i 

les respostes estan representades amb columnes. Cal dir que s’han de 

ficar els 6 gràfics (4 franges d’edat i 2 sexes), no es poden unir en un de 

sol com en el cas de la primera part pràctica. No es pot ja que no per totes 

les franges d’edats hi ha la mateixa quantitat de respostes. En 

conseqüència; per exemple, les columnes que representessin la franja 

d’edat de 41 a 60 anys serien sempre inferiors a les que representen als 

homes o a les dones. 

 Preguntes d’opció lliure: En preguntes en que no hi havia opcions i no 

eren obligatòries hi ha un resum de les respostes més comunes, 

encertades, interessants junt al comentari dels gràfics de la pregunta a la 

que fa referència. 
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S’ha medicat o ha medicat (a un infant o persona gran) alguna 

vegada amb antibiòtics? 
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 Si ens fixem primer en les respostes representades per la franja taronja, 

que representa l’opció de la gent que sol s’ha medicat a ella mateixa, 

veurem que té majoria absoluta en 3 de les 4 franges d’edat i en homes. 

És a la franja de 41 a 60 anys on veiem un gran contrast ja que aquesta 

resposta només engloba el 18%. En dones només arriba al 44% tenint en 

compte el 68% que representa en homes. 

 En canvi, l’opció de “Sí, a mi i a altres.” arriba al 68% a la franja d’entre 41 

i 60 anys mentre que en les demés franges d’edat està al voltant del 30%. 

Cal destacar que en dones representa un 44%, el mateix que l’opció en 

taronja; i en homes només un 19%. 

 A la resposta negativa a haver-se tractat alguna vegada amb antibiòtics 

podem veure que és un baix percentatge en tots els casos. Cal destacar 

que hi ha una contradicció amb el que sembla lògic: a més edat, més 

probabilitat d’haver-se medicat amb antibiòtics. La franja en que més gent 

no s’ha medicat mai amb antibiòtic és la segona (10%), seguida per la 

quarta (9%), la primera (7%) i finalment la tercera (4%). 

 L’opció d’haver medicat només a algú altre representa un 10% en gent de 

41 a 60 anys, com pot semblar lògic. I també un 4% en menors de 21 

anys. En dones és d’un 5% i en homes d’un 3%. 

 Finalment, l’opció de “No sap, no contesta” està representada per un 3% 

d’homes de menys de 21 anys. 
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Per quina malaltia o afecció li han receptat antibiòtic? 
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 En totes les gràfiques excepte en dones i en edats d’entre 41 i 60 anys, la 

principal causa de tractament amb antibiòtic ha estat el refredat. En homes 

i en edats de més de 60 anys aquesta és la causa principal gairebé en 

solitari. 

 Hi ha molta variabilitat en el cas de la faringitis ja que per edats 41 i 60 

anys és la primera causa igual que en dones. Sembla tenir una tendència 

a l’alça a mesura que la edat és major ja que passa de ser la 5a, a la 3a 

a la 1a en els tres primers gràfics. Per edats majors a 60 anys és la quarta 

opció. Cal remarcar el contrast entre homes i dones ja que en el primer 

cas és la 5a causa i en el segon la 1a. 

 La pneumònia és sempre l’opció amb resultats més baixos amb diferència 

i en persones de més de 60 anys no apareix. 

 La bronquitis està més remarcada en la 1a i 3a franja d’edat a més de en 

dones que en les altres tres gràfiques però és només en persones de 

menys de 21 anys que es situa com a segona causa. 

 Les infeccions d’oïda representen la segona causa en edats d’entre 41 i 

60 anys i en dones. És la tercera opció a la primera i segona franja d’edat. 

En homes i en edats superiors a 60 anys representa la 4a causa i no 

apareix respectivament. 

 La resposta “altres” ha tingut una notable representació en 4 de les 6 

gràfiques. Les respostes més comunes han sigut: angines, infeccions 

d’orina, infeccions en queixals, etc. 
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Ho ha fet alguna vegada sense recepta mèdica? 
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 Si observem la resposta majoritària en totes les gràfiques veiem que en 

les dos franges d’edat superiors aquesta resposta està al voltant del 70% 

mentre que en les edats fins als 40 anys està al voltant del 40%. 

 En homes i dones les respostes han sigut pràcticament idèntiques. Només 

cal fer l’apunt de que les dones superen als homes per 5 punts en la 

utilització d’antibiòtics sense recepta mèdica molts cops. 

 Un altre fet sorprenent relacionat amb el primer punt és que en la 1a i 2a 

franja l’opció de “Sí, molts cops” representa un 12 i un 18% 

respectivament (un altre cop a la segona franja s’utilitzen més antibiòtics 

sense recepta) mentre que en les dos franges d’edat superiors aquesta 

opció pràcticament no existeix. Només està representada a la franja 

d’entre 41 i 60 anys amb un 2%. 

 L’opció escollida per la gent que alguna vegada ha fet ús d’antibiòtics 

sense recepta és la segona opció en totes les gràfiques i no passa en cap 

ocasió dels 42 punts (franja de menys de 21 anys). Això sí, sumant aquest 

percentatge amb el de “Sí, molts cops.” Es supera la majoria absoluta a la 

primera franja d’edat (54%), a la segona franja (59%) i en dones (51%). 

 L’opció “No sap, no contesta” no supera el 3% en cap gràfica. 
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Ha desobeït alguna vegada al seu metge en quant a dosi 

administrada, duració del tractament, etc? Per què?  
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 Com es pot veure fàcilment, l’opció majoritària en tots els casos és la que 

representa la gent que sempre ha seguit les ordres del seu metge en 

quant a duració i dosi del tractament. Aquesta opció és la primera en 

solitari, en part perquè seleccionant aquesta es contradictori seleccionar-

n’hi una altra mentre que les 5 opcions restants poden ser escollides fins 

hi tot alhora. Comparativament, en dones i en gent de més de 60 anys 

aquesta opció ha estat més escollida que en les demés gràfiques. El 

perquè majoritari és la confiança en el metge. 

 En tots els casos, la segona opció ha sigut que la persona ha estat menys 

temps de l’indicat amb el tractament. Cal destacar el pes d’aquesta 

resposta en edats de menys de 41 anys. Els perquès d’aquesta opció han 

sigut majoritàriament qüestions d’oblit, desaparició dels símptomes o bé 

que a la persona no li agradava prendre’s el medicament. 

 La tercera opció ha estat sempre, excepte per més de 60 anys que no 

apareix, la d’haver-se pres menys antibiòtic del que el metge ha receptat. 

Entre 21 i 40 anys aquesta opció té un pes bastant important. Entre 41 i 

60 anys i en homes aquesta opció té una presència molt minoritària. La 

gent que ha escollit aquesta opció al·lega el mateix que en el cas anterior 

ja que aquestes dos opcions poden anar lligades. 

 Les opcions de prendre-se’n més i estar més temps duent a terme el 

tractament són molt minoritàries o inexistents en tots els gràfics. Els casos 

destacables són la relativament alta quantitat d’homes i la gent de menys 

de 21 anys que s’han pres més medicament del compte, i la gent d’entre 

21 i 40 anys que han fet les dos coses. En aquest cas, els perquès 

apunten a que encara hi havia símptomes. 
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Creu que és bo automedicar-se amb antibiòtics? 
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 La segona opció ha sigut la majoritària en tots els casos menys a la última 

franja d’edat (18%), amb majoria absoluta només a la franja d’entre 41 i 

60 anys (58%). Aquesta és la resposta correcta: no és bo automedicar-se 

amb antibiòtics ja que no afecten a virus i no sempre es té una infecció 

bacteriana. Entre la primera i la segona franja d’edat hi ha un augment de 

5 punts. També és destacable que ha estat l’escollida pel 50% de les 

dones mentre que només un 35% dels homes enquestats l’han triada. 

 La resposta “trampa”, la primera opció, ha anat disminuint de percentatge 

amb l’edat amb l’excepció de la última franja. Ha passat de 21, a 14, a un 

2% a la tercera franja. Un 36% de la gent amb més de 60 anys l’ha escollit 

i també el doble d’homes que de dones (22 i 11%). 

 La resposta “No ho sé” està representada igual a les dos primeres franges 

d’edat (31%) i a la tercera baixa fins al 18%. En persones de més de 60 

anys és la majoritària arribant al 46%. En homes és del 32% mentre que 

en dones no arriba al quart del total (24%). 

 Els que han respost que s’automediquen ja que saben el que es fan 

representen un 4, 3, 6 i 0% en les franges d’edat. Aquí veiem el contrast 

a la franja d’entre 41 i 60 anys, tenen el percentatge més alt d’encert en 

aquesta pregunta (opció 2) mentre que també el més alt a l’opció més 

temerària. Cal dir que, pot ser que aquest 6% es dediqui professionalment 

a aquest camp i que per això sàpiga que ha de fer. 

 L’opció ”altres” està representada a les franges d’edat amb 7, 10, 16 i 0% 

respectivament. En dones significa un 11% i en homes el 7%. En aquestes 

respostes la gent ha escrit la seva opinió.  
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 Cal destacar que la gran majoria de respostes a “altres” són encertades; 

l’opinió generalitzada és que no s’ha de prendre antibiòtics ja que 

desconeixem si allò és efectiu contra el que tenim ja que no és un simple 

medicament pel dolor. 

 Fins hi tot, algunes persones han dit que amb pràctiques com aquesta es 

desenvolupa resistència bacteriana al antibiòtic, cosa totalment certa. 

 Una altra afirmació que apareix amb freqüència és la que diu que aquesta 

pràctica pot fer que el medicament deixi de sorgir efecte algun dia en el 

teu propi organisme. 

 Cal destacar que també hi ha moltes respostes dogmàtiques, 

especialment en joves. Són gent que afirma que automedicar-se no és bo 

sense aportar arguments, possiblement per desconeixement. 
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Coneix algun aliment o producte natural que vagi bé per 

contrarestar un refredat, una febre, una grip, infecció de queixal 

o algun altre mal comú? Quin o quins aliments o plantes coneix 

amb aquestes qualitats? 
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 El primer factor que observem és la majoria del “sí” (en verd) a totes les 

gràfiques. Si ens parem a mirar, veurem que segueix una progressió amb 

l’edat: a la primera gràfica representa un 46% i a la segona puja 17 punts, 

després en puja 5 i finalment 5 més situant-se en un 73% a l’última franja 

d’edat. Sobta especialment la pujada entre la primera i segona gràfica. 

Aquesta resposta està representada amb un 9% més en dones que en 

homes. 

 A la pregunta annexa, la gent que ha afirmat conèixer algun d’aquests 

aliments o plantes ha anomenat majoritàriament la mel, sovint 

acompanyada de llimó, per majoria. Amb diferència i per sota, les 

persones enquestades han anomenat l’all i fruites com la taronja. La gent 

que ho ha acompanyat amb una explicació ha deixat clar en molts cops 

que remeis com la mel amb llimó són per calmar el dolor únicament. 

 La resposta “no” és si més no homogènia en totes les gràfiques d’edat (24 

i 27%) excepte a la franja d’entre 41 i 60 anys on és del 18%. Aquesta 

resposta ha estat manifestada per homes en un 9% més d’ocasions que 

en dones. 

 La resposta que manifesta que l’enquestat no n’està segur supera 

l’anterior resposta analitzada en dos casos: menys de 21 anys (30 a 24%), 

i en dones (20 a 19%). En tots els demés està per sota amb valors que 

oscil·len entre el 13 i el 20% excepte en persones de més de 60 anys, que 

no l’han manifestat en cap ocasió. 
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Ha utilitzat mai algun d'aquests aliments amb propietats 

antibiòtiques amb la finalitat de contrarestar alguna infecció o 

dolor? Quins? 
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 Com veiem, i en consonància amb els resultats de la pregunta anterior, 

els productes més utilitzats per la gent enquestada són la mel i el llimó. 

Amb una lleugera superació de la mel en tots els casos encara que la 

majoria de la gent afirma prendre-ho combinat. 

 Si ens hi fixem; el cardamomo, la guaiaba i la llima són els menys escollits 

en tots els casos. Només la llima és mínimament significativa en algunes 

gràfiques. D’entre la gent que ha realitzat l’enquesta, només dones d’entre 

41 i 60 anys han utilitzat la guaiaba algun cop amb aquesta finalitat. 

 La til·la i el romaní, generalment, han ocupat la 3a i 4a posició relativament 

com així podem veure a les gràfiques que contemplen el gènere (en dones 

la diferència és de 1). Cal dir que, entre 41 i 60 anys el romaní predomina 

totalment i la til·la passa a 6a posició per darrera de la menta i l’all.  

 Veient les gràfiques de gènere, la menta i l’all normalment estan per sota 

dels dos productes abans comentats. Contradictòriament, a la franja de 

més de 60 anys la til·la es manté com a tercer mentre que el quart és l’all 

i per sota hi ha la menta i el romaní. L’única gràfica d’edat que segueix 

l’ordre d’aquests quatre productes és la de la segona franja d’edat. 

 L’opció alternativa representa una de les opcions menys seleccionades; 

això sí, gairebé sempre per sobre dels productes tropicals (cardamomo, 

llima i guaiaba). Aquesta opció representa l’ús de productes que no 

apareixen a la llista com la ceba, les taronges, la farigola, el gingebre, el 

pròpolis, l’eucaliptus, etc. 

 Finalment, el “cap” representa l’opció minoritària en totes les gràfiques 

(generalment per sota dels productes tropicals i “altres”). A la segona 

gràfica també està per damunt de l’all. 
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Substituiria un tractament mèdic convencional per productes 

naturals com els anteriors en un cas de malaltia lleu? (Per 

exemple: un refredat, mal de queixal, etc.). Per què? 
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 A diferència dels resultats de totes les preguntes anteriors, aquesta 

presenta molta variabilitat entre les diferents gràfiques. Això sí, en totes 

les gràfiques guanya el “sí” (sumant la gent que ho fa normalment i la gent 

que ho provaria). 

 La proporció de gent negativa a una proposta així varia molt entre les 

diferents edats i entre els dos sexes. En les gràfiques d’edat veiem que 

segueix una tendència exceptuant la última; en ordre d’edat, passa de 35, 

a 21, a 14%. Representa el 46% en persones de més de 60 anys. Hi ha 

un canvi molt marcat entre les persones amb menys 21 anys i les de 41 a 

60 anys. Entre homes i dones la diferència és considerable, 36 i 20% 

respectivament. A la segona part de la pregunta, la gent normalment ha 

respòs que els medicaments són més efectius, que s’ha de fer cas als 

metges, que els productes naturals no són tan immediats, etc. 

 La proporció de gent que diu que ho provaria és semblant en totes les 

gràfiques (entre 34 i 42%) a excepció de la franja de més de 60 anys 

(27%). En homes i en dones existeix el mateix percentatge (37%) encara 

que divergeixen totalment en les altres dos opcions. Els perquès 

d’aquesta opció apunten a que la gent prefereix coses naturals per temes 

de toxicitat i destrucció de microbiotes que comporten els antibiòtics; o 

que simplement voldrien provar-ho però en cas de no funcionar, tornarien 

a la medicina convencional per aquests casos lleus. 

 Per acabar, l’opció “Sí, ho faig normalment.” segueix una tendència a 

l’alça entre la primera i la tercera franja d’edat (31, 37% i arriba al 50% a 

la 3a franja). Baixa fins al 27% en persones de més de 60 anys. En dones, 

aquest percentatge és 16 punts superior que en homes (43 i 27% 
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respectivament). Els enquestats que han respost aquesta opció aporten 

els següents perquès: perquè els medicaments convencionals tenen 

efectes secundaris, perquè així evito que el cos es vagi immunitzant als 

medicaments; i d’altres de menys argumentades com: perquè intento 

evitar la medicina convencional, perquè em funciona, perquè ho 

prefereixo, etc. 

 

CONCLUSIONS 

A continuació descriure quines són les conclusions que es poden extreure dels 

resultats obtinguts a les enquestes. Aquestes conclusions només són vàlides i 

aplicables per la població enquestada, que podríem definir com “gent d’entre uns 

15 i 70 anys d’entre els pobles de Torres de Segre i Soses”.  

Fora d’aquests barems, aquestes conclusions no tenen perquè ser vàlides i 

adaptables. Això és perquè no és una mostra realment significativa dins el 

Segrià, per exemple. Faltaria gent també de ciutats, de pobles més llunyans, de 

persones més grans, més persones grans amb estudis, etc. És a dir, per 

comprendre aquestes afirmacions, hem de primer pensar a qui representen. 

 

S’ha medicat o ha medicat (a un infant o persona gran) alguna 

vegada amb antibiòtics? 

Les principals conclusions que podem extreure d’aquesta pregunta són 

aquestes. 
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 Degut, segurament, a la paternitat i a l’edat dels pares a la franja d’entre 

41 i 60 anys, hi ha més gent que ha medicat a ella mateixa i a un fill o avi 

que només a ella mateixa. 

 En els majors de 60 anys baixa considerablement l’opció d’haver tractat 

amb antibiòtics a un tercer. Pot ser que quan els seus fills eren petits no 

es receptaven tants antibiòtics o que temps enrere els nens tenien un 

sistema immunològic més preparat. 

 Fins a un 25% més de dones que de homes ha tractat amb antibiòtic a 

una tercera persona. Aquí podem veure clarament els rols generalment 

establerts entre les parelles. 

 Podem dir que 9 de cada 10 persones s’ha medicat amb antibiòtics o hi 

ha estat en contacte a l’hora d’administrar-lo a algú durant la seva vida. 

  

Per quina malaltia o afecció li han receptat antibiòtic? 

Aquestes són les conclusions extretes. 

 El refredat és la causa més comuna per la qual es recepten antibiòtics 

excepte en persones d’entre 41 i 60 anys, en aquesta franja és la faringitis. 

Això pot ser perquè en questa franja d’edat el 64% de les respostes són 

de dones i, com explico al següent punt, la faringitis és la malaltia que més 

afecta a les dones. 

 Hi ha notables diferències entre les afeccions patides per les dones i les 

patides pels homes. Per les dones, les més freqüents són la faringitis i les 

infeccions d’oïda i per homes són el refredat i la bronquitis. Potser aquesta 
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sensibilitat a malalties concretes diferenciada entre homes i dones és deu 

a factors lligats al sexe o potser és només casualitat. 

 Queda reflectit que la pneumònia és una malaltia poc corrent 

comparativament.  

 Altres infeccions com les angines i, en menor mesura, les infeccions 

d’orina són igual de destacables que les que apareixen a l’enquesta.  

 

Ho ha fet alguna vegada sense recepta mèdica? 

A partir dels resultats, s’ha obtingut una sèrie de conclusions.  

 L’ús dels antibiòtics sense recepta descendeix amb l’edat. Això es pot 

deure a varis factors: pot ser que fa un temps es remarqués més la 

confiança en el metge i el perill d’utilitzar antibiòtics sense recepta o pot 

ser que amb l’edat la gent pari més compte a l’hora d’utilitzar-los, etc.  

 En edats de menys de 41 anys, els que han utilitzat antibiòtics sense 

recepta són la majoria i 1 o 2 persones de cada 10 ho han fet molts cops.  

 S’han fet campanyes de prevenció, com la que veiem a la imatge. Al meu 

parer i veient els resultats, no és suficient; essencialment en joves. 

 Homes i dones no difereixen gaire en aquest aspecte. Lleugerament, són 

més les dones que els homes les que han utilitzat antibiòtics molts cops 

sense recepta. 
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Ha desobeït alguna vegada al seu metge en quant a dosi 

administrada, duració del tractament, etc? Per què? 

A continuació veiem les conclusions d’aquesta pregunta tot revisant els principals 

perquès. 

 Les respostes marquen un clar posicionament per fer sempre cas al 

metge. Tot englobant la pregunta anterior podríem dir que: la majoria de 

gent de menys de 41 anys ha pres alguna vegada antibiòtics sense 

recepta però quan els tenen receptats segueixen les indicacions. 

 Els resultats també indiquen que allò que mes normalment fa malament 

la gent és prendre’s durant menys temps l’antibiòtic. L’error està en pensar 

que quan els símptomes han disminuït molt considerablement o s’han 

extingit (principal perquè d’aquesta resposta) ja hem eliminat el bacteri, i 

no té perquè ser així.  

 És entre els 21 i els 40 anys quan la quantitat de gent que ha fet coses 

malament és mes propera a la que sempre ha seguit les indicacions. 

Podria ser perquè són gent amb afeccions recurrents i ja amb una edat 

Figura 43: Campanya de prevenció contra l'ús d'antibiòtics sense recepta. 



Estudi de l’efectivitat d’antibiòtics i productes amb suposada acció antibacteriana 
 

 153 

com per haver observat quan temps dura normalment la infecció. A partir 

d’aquí, és probable que estiguin menys temps amb el tractament. 

 Els homes desobeeixen més en quant a durada i les dones desobeeixen 

més en quant a dosi. 

 

Creu que és bo automedicar-se amb antibiòtics? 

A continuació veiem les conclusions extretes de les respostes a aquesta 

pregunta. 

 Veient la progressió de l’opció 2 podem dir que: amb l’edat, exceptuant la 

franja de més de 60 anys, augmenta notablement el coneixement sobre 

els antibiòtics. Es pot deure a que els pares s’informen millor quan tenen 

fills malalts. 

 La gent amb creences falses (opció 1) sobre els efectes adversos dels 

antibiòtics disminueix amb l’edat exceptuant un cop més la franja de més 

de 60 anys. Aquesta disminució en general es pot deure a que amb l’edat 

la gent es fia menys de rumors o arguments infundats.  

 La gent que diu saber el que es fa augmenta també fins als 60 anys. Pot 

estar relacionat amb la vida professional d’aquestes persones. 

 Les dones estan molt més informades que els homes en aquest aspecte. 

1 de cada 2 dones han respost l’opció correcta mentre que en el cas dels 

homes només 1 de cada 3. El doble d’homes que de dones han respost 

l’opció trampa. 
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 La gent més jove, la gent més gran i els homes són els menys informats 

ja que en les respectives gràfiques la desconeixença sumada a la 

resposta incorrecta és majoritària. 

 

Coneix algun aliment o producte natural que vagi bé per 

contrarestar un refredat, una febre, una grip, infecció de queixal 

o algun altre mal comú? Quin o quins aliments o plantes coneix 

amb aquestes qualitats? 

Observant els resultats s’han obtingut les següents conclusions. 

 Amb l’edat, augmenta de forma progressiva la gent que coneix aliments o 

productes com els definits a la pregunta. Diria que es pot atribuir a 

l’experiència de vida de cada persona. 

 És curiós observar que la franja de la incertesa baixa amb l’edat també 

(no de forma tan clara com l’anterior). Se’n podria extreure que la gent és 

més decidida a més edat. 

 Les dones coneixen més aquests productes que els homes. Les dones 

superen als homes per un 10%. Aquests resultats, igual que a la primera 

pregunta, possiblement es pot atribuir als rols de les dones en parella. Un 

indicador d’això pot ser que a la segona pregunta he trobat algunes 

mencions a “el remei de la padrina” o la “infusió de la padrina” mai del 

padrí. 

 El producte natural amb aquestes qualitats més conegut és la mel 

indiscutiblement. Seguidament hi ha l’all i el llimó. Cal dir que hi ha 
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bastanta gent amb coneixements certs ja que l’all està provat que és un 

antibiòtic natural. La mel, amb menys estudis avalant-ho però també es 

cataloga com antibiòtic natural. Això sí, molta gent la utilitza per alleugerir 

símptomes com el mal de gola. En quant al llimó, no està catalogat com 

antibiòtic però és cert que aporta vitamines importants per combatre 

infeccions com la vitamina C. 

 

Ha utilitzat mai algun d'aquests aliments amb propietats 

antibiòtiques amb la finalitat de contrarestar alguna infecció o 

dolor? Quins? 

A continuació veiem les conclusions d’aquesta pregunta: 

 Com pot semblar normal després de la pregunta anterior, la mel i el llimó 

són els productes naturals més utilitzats amb la finalitat de contrarestar 

algun malestar provocat per una infecció. Pot ser que el llimó hagi ascendit 

fins a estar poc per sota de la mel perquè en molts casos es prenen junts. 

 Productes tropicals amb qualitats antibiòtiques com el cardamomo, la 

guaiaba i la llima no són gens utilitzats en general. Es pot explicar 

fàcilment ja que ni són coneguts ni són autòctons. 

 Al meu parer, l’all no està a la posició que hauria d’estar. A totes les 

gràfiques ocupa posicions baixes al rànquing de més utilitzats. Tot i ser 

possiblement l’aliment amb propietats antibiòtiques més potents i 

contrastades no és gaire usat. 

 El romaní i la til·la són el 3r i 4t més utilitzats. Aquestes herbes també 

posseeixen poder antibacterià. 
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Substituiria un tractament mèdic convencional per productes 

naturals com els anteriors en un cas de malaltia lleu? (Per 

exemple: un refredat, mal de queixal, etc.). Per què? 

Aquestes són les conclusions extretes de l’última pregunta. 

 A més edat, més ganes té la gent de provar un tractament mèdic alternatiu 

i més gent hi ha que ho fa de forma regular superant la majoria en totes 

les edats. Excepte en el cas de les persones grans. Això pot ser per la 

influència mediàtica que han tingut notícies i documentals parlant 

d’efectes adversos causats per antibiòtics i de l’actitud dels metges a 

l’hora de receptar-los. La tercera edat possiblement no està tan informada 

en aquest aspecte i per això és més tancada a aquesta possibilitat. 

 Les dones ho posen en pràctica més que els homes. Sembla que en 

aquest aspecte les dones presenten una tendència a utilitzar més aviat 

productes naturals. No es tracta d’un tema de predisposició a provar-ho ja 

que el percentatge de gent que ho provaria entre homes i dones és idèntic. 

 El que principalment argumenta la gent a la segona resposta és l’opció 

que hi ha a provar-ho i sinó resulta, tornar a la via convencional; o bé 

combinar els dos tractaments. Un altre perquè és: “els productes naturals 

no tenen la mateixa eficàcia que els antibiòtics de síntesi; per altra banda 

sabem que aquests productes naturals no ens poden fer cap mal ja que 

són aliments quotidians”. Al meu parer, combinar-los és la millor opció. 
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FONTS CONSULTADES 

 

WEBGRAFIA 

Les principals webs d’on he extret informació és la versió en castellà de la  

Wikipedia (https://es.wikipedia.org/) i la seva versió en català, la Viquipèdia 

(https://ca.wikipedia.org/). També he visitat alguna entrada en anglès de la 

versió en aquest idioma (https://en.wikipedia.org/ ). 

A continuació les principals entrades d’aquestes dos pàgines d’on he extret 

informació amb la temàtica d’aquestes: 

 Microbiologia (12/05/16):                                          

https://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa 

 Cèl·lula procariota (12/05/16): 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Cel%C2%B7lula_procariota  

 Microorganisme (12/05/16): https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo 

 Patogènesi (15/05/16): https://es.wikipedia.org/wiki/Patog%C3%A9nesis 

 Geomicrobiologia (16/05/16): 

https://en.wikipedia.org/wiki/Geomicrobiology 

 Biocida (16/05/16): https://ca.wikipedia.org/wiki/Biocida 

 Hisop (01/06/16): https://ca.wikipedia.org/wiki/Hisop 

 Romaní (21/07/16): 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Roman%C3%AD_(planta) 

https://es.wikipedia.org/
https://ca.wikipedia.org/
https://en.wikipedia.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cel%C2%B7lula_procariota
https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Patog%C3%A9nesis
https://en.wikipedia.org/wiki/Geomicrobiology
https://ca.wikipedia.org/wiki/Biocida
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hisop
https://ca.wikipedia.org/wiki/Roman%C3%AD_(planta)
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 Antibiòtic (sintètic) (10/12/16): 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B2tic 

 Antibiograma (27/12/16): https://es.wikipedia.org/wiki/Antibiograma 

 Microorganisme (27/12/16): https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo 

 Bacteri (28/12/16): https://ca.wikipedia.org/wiki/Eubacteri 

Finalment, per completar la part pràctica, vaig buscar les entrades sobre els 

diferents bacteris utilitzats i sobre els antibiòtics sintètics emprats. 

11/12/16: 

 Penicil·lina: https://ca.wikipedia.org/wiki/Penicil·lina 

 Tetraciclina: https://es.wikipedia.org/wiki/Tetraciclina 

 Cloramfenicol: https://ca.wikipedia.org/wiki/Cloramfenicol 

29/12/16: 

 Staphylococcus epidermidis: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_epidermidis 

 Escherichia coli: https://ca.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli 

 Pseudomonas fluorescens: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas_fluorescens 

 Bacillus megaterium: https://en.wikipedia.org/wiki/Bacillus_megaterium 

 Micrococcus luteus: https://ca.wikipedia.org/wiki/Micrococcus_luteus  

 

També he extret informació d’altres llocs web com per exemple: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B2tic
https://es.wikipedia.org/wiki/Antibiograma
https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
https://ca.wikipedia.org/wiki/Eubacteri
https://ca.wikipedia.org/wiki/Penicil·lina
https://es.wikipedia.org/wiki/Tetraciclina
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cloramfenicol
https://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_epidermidis
https://ca.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
https://es.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas_fluorescens
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 Sobre taxonomia bacteriana, document de la Universitat de Cauca 

(16/05/16): http://es.slideshare.net/sistematicaunicauca/sistematica-

bacterias-47294959 

 Sobre biocides, web del Govern d’Espanya (16/05/16): 

http://www.mapama.gob.es/ca/calidad-y-evaluacion-

ambiental/temas/productos-quimicos/biocidas/ 

 Sobre els tipus de biocides, document pdf del reglament del Parlament 

Europeu i del Consell al lloc web de la Junta de Andalucía (29/05/16): 

http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/docum

entos/p_4_p_4_proteccion_de_la_salud/biocidas_prof/anexoV_rgto528_

2012.pdf  

 Sobre els antibiòtics naturals (29/05/16): http://www.botanical-

online.com/medicinalsantibioticosnaturales.htm  

 Sobre fongs amb qualitats medicinals (21/07/16): 

http://www.setasdesiecha.com/hongos-medicinales.html  

 

IMATGES 

La imatge de la portada és pròpia. 

Totes les imatges de la part teòrica han estat extretes de Google imatges 

(https://www.google.com/imghp?hl=ca ).  

A la primera part pràctica, totes les imatges, taules i gràfics són fets per mi; 

excepte aquelles imatges realitzades amb microscopi electrònic que il·lustren 

l’apartat dels bacteris, les de les fórmules químiques dels antibiòtics i la taula 

http://es.slideshare.net/sistematicaunicauca/sistematica-bacterias-47294959
http://es.slideshare.net/sistematicaunicauca/sistematica-bacterias-47294959
http://www.mapama.gob.es/ca/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/productos-quimicos/biocidas/
http://www.mapama.gob.es/ca/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/productos-quimicos/biocidas/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/p_4_p_4_proteccion_de_la_salud/biocidas_prof/anexoV_rgto528_2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/p_4_p_4_proteccion_de_la_salud/biocidas_prof/anexoV_rgto528_2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/p_4_p_4_proteccion_de_la_salud/biocidas_prof/anexoV_rgto528_2012.pdf
http://www.botanical-online.com/medicinalsantibioticosnaturales.htm
http://www.botanical-online.com/medicinalsantibioticosnaturales.htm
http://www.setasdesiecha.com/hongos-medicinales.html
https://www.google.com/imghp?hl=ca
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dels valors de sensibilitat dels antibiòtics que són extretes de Google imatges. 

Les taules, gràfiques i fotos de plaques elaborades per mi no estan catalogades 

i enumerades com a “figura”.  

A la segona part pràctica, totes les gràfiques han estat elaborades per mi (no 

estan enumerades com a “figura” i la imatge sobre una campanya del govern 

contra l’automedicació és extreta de Google imatges. 

La imatge que apareix a l’apartat de la notícia relacionada ha estat extreta de 

Google imatges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

ANNEXOS 

 

 

 

 

 



Estudi de l’efectivitat d’antibiòtics i productes amb suposada acció antibacteriana 
 

  162 

ENTREVISTA 

Transcripció de l’entrevista a: Enric Herrero, investigador principal del grup de 

Microbiologia Molecular de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida i catedràtic 

de Microbiologia a la Universitat de Lleida. 

 

Actualment realitzo el Treball de recerca que tracta sobre els antibiòtics 

naturals i artificials i el seu efecte sobre alguns bacteris. 

Penso que aquesta entrevista a un microbiòleg pot ser útil per conèixer 

més coses sobre microbiologia. 

 

Quin és el seu càrrec? 

Des del punt de vista acadèmic, sóc catedràtic de microbiologia des de fa 

aproximadament 25 anys. Per tant, dono classes en l’àrea de microbiologia, 

actualment en les titulacions de ciències biomèdiques i biotecnologia. En altres 

moments he donat classes també en el grau de medicina. D’altra banda, faig 

investigació dins l’IRB Lleida en el que podríem dir que es Microbiologia 

Molecular. El que fem és manipular genèticament microorganismes. No 

treballem amb bacteris, sinó que treballem amb un fong unicel·lular anomenat 

Saccharomyces cerevisiae (és el que s’utilitza en la fabricació de pa i cervesa). 

Aquest fong l’utilitzem com a model per estudiar processos biològics de manera 

que les conclusions que n’extraiem  poden servir de bases per a futurs 

experiments en organismes pluricel·lulars o en cèl·lules humanes. Aquesta seria 

la meva línia d’investigació. Si volem inserir amb més detall, el que estudiem 

nosaltres són els mecanismes de resposta que tenen les cèl·lules al dany 

oxidatiu, a l’acció d’oxidants. 
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I que són els oxidants? 

Hi ha molts tipus d’oxidants, a la natura hi ha molècules que actuen directament 

com oxidants, com per exemple els peròxids: l’aigua oxigenada n’és un. Pot ser 

interessant perquè hi ha oxidants d’origen extern. Però no hem d’oblidar una 

cosa, i és que les pròpies cèl·lules (aquesta és la part que a nosaltres més ens 

interessa) durant el seu metabolisme: a la respiració o durant la síntesi de 

proteïnes també generen oxidants. O sigui, el propi metabolisme cel·lular és 

generador d’oxidants. Per tant, la pròpia cèl·lula, quan està metabòlicament 

activa i al estar respirant en presència d’oxigen, ha de tenir uns mecanismes que 

la defensin contra el propi “estrès oxidatiu” (s’utilitza aquesta expressió) que ella 

mateixa està generant. Aquesta és la part que ens interessa: com la cèl·lula es 

defensa contra la toxicitat causada per ella mateixa durant els seus processos 

de creixement. Aquests serien els antioxidants, encara que poden ser altres 

molècules que nosaltres podem aplicar o són també uns sistemes de defensa, 

els SIMS, que la pròpia cèl·lula té precisament per evitar aquests danys que ella 

mateixa pot estar produint.  

 

Quan va decidir dedicar-se al món de la microbiologia? Per què?  

Molt aviat, quan estava estudiant la carrera de biologia, al tercer curs (llavors les 

carreres eren de 5 anys) vaig tenir un professor que em va explicar la 

microbiologia i em va agradar molt. Va donar a uns quants de nosaltres la 

possibilitat d’anar al laboratori de microbiologia i començar a fer pràctiques. En 

aquells moments vaig començar a treballar amb bacteris com l’E. coli, 

Salmonella... Però fent sempre genètica molecular, o sigui, no he fet tant 

microbiologia clínica com utilitzar els bacteris per estudis dels mecanismes 
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moleculars que les cèl·lules utilitzen en diversos processos. Ja des de ben joves 

ens van donar l’oportunitat d’estar al laboratori i familiaritzar-nos amb el món dels 

microorganismes, una cosa que tenia molta empenta en aquest sentit. Després 

vaig anar a l’estranger a fer el post-doctorat encara treballant amb bacteris. Quan 

vaig tornar cap aquí ja vaig canviar de microorganisme: dels bacteris als 

microorganismes eucariotes. A partir d’aquell moment sempre he treballat amb 

fongs unicel·lulars com són els llevats. 

 

És molt laboriós poder classificar certs microorganismes tot i tenir unes 

bones instal·lacions? 

Tot això ha anat evolucionant i jo he vist aquesta evolució. Originalment, quan 

vaig començar a treballar en microbiologia, quan classificàvem microorganismes 

utilitzàvem tècniques de cultiu, provàvem les propietats bioquímiques i 

fisiològiques dels microorganismes en diverses condicions... Era relativament 

laboriós. Això encara s’utilitza, en part, en un laboratori de diagnòstic 

microbiològic, és el que se’n diria diagnòstic en base a fenotips, a propietats que 

un pot mesurar visualment, en general. El que passa és que això està canviant, 

cada cop més s’estan començant a utilitzar tècniques moleculars per al 

diagnòstic. Com que cada vegada sabem més sobre la informació genètica dels 

bacteris; s’utilitzen tècniques moleculars per, en base a quina és la seqüència de 

gens de bacteri, poder dir de quin bacteri es tracta. I fins hi tot, als laboratoris de 

diagnòstic microbiològic clínic dels hospitals s’estan introduint tècniques d’aquest 

tipus. També s’introdueixen tècniques d’anàlisi de proteïnes: determinant quina 

és la seqüència d’aminoàcids d’aquesta proteïna que jo puc detectar es pot saber 

si es tracta del bacteri A, B o C. Perquè tots els bacteris, i en general tots els 
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éssers vius, tenen una determinada signatura genètica i una determinada 

signatura proteica. Ara ja existeixen tècniques amb les que podem establir, a 

partir d’aquestes signatures, de quin microorganisme estem parlant.  

És a dir, ara per ara, aquesta seria la tècnica utilitzada per identificar 

microorganismes? 

Aquesta és la evolució que s’ha seguit però ara encara s’utilitzen tècniques 

basades en el fenotip: les propietats bioquímiques, sembrar bacteris en un medi 

de cultiu i mirar si creix, no creix,  s’acidifica el medi, si es basifica, etc. Jo miro 

25 o 30 propietats, i d’aquestes propietats que té el bacteri en qüestió comparo 

a quina espècie s’assembla més. De totes maneres no hem d’oblidar una cosa, 

i és que entre els bacteris hi ha molta variabilitat genètica (aquest és un punt que 

quan jo començo a donar classes els hi introdueixo als alumnes ja que és 

crucial). Vull dir, tots els humans ens assemblem genèticament moltíssim uns a 

altres: tu pots agafar una persona d’aquí, una de Groenlàndia o una persona del 

sud-est asiàtic i analitzes el seu genoma. Veuràs que les diferències en 

l'estructura, la composició dels gens i, per tant, de les corresponents proteïnes 

és mínima. És a dir, tots els individus de l’espècie Homo Sapiens s’assemblen 

moltíssim genèticament. En canvi, analitzem les propietats genètiques de dos 

soques diferents de bacteris que poden ser de la mateixa espècie i hi poden 

haver moltes diferències. Això clarament introdueix moltes vegades problemes i 

confusions.  

Però hi ha signatures idèntiques en totes les soques de bacteris d’una 

espècie? 

Ara hi ha molta facilitat per seqüenciar genomes sencers. Per exemple, tu 

treballes en un laboratori d’anàlisi microbiològic clínic i tens un pacient amb una 
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gastroenteritis de determinades característiques. Tu pots aïllar el bacteri que 

creus que és la causant de la gastroenteritis, de la infecció intestinal, i seqüenciar 

el seu genoma. Llavors, pots agafar un altre malalt amb una altra patologia 

causada per un individu d’aquesta mateixa espècie, però en aquest cas causant 

d’una infecció urinària. L’E. coli, per exemple, pot provocar tan infeccions 

intestinals com urinàries. Seqüencies els seus genomes i veuràs que hi ha 

seqüències idèntiques i altres de diferents. Però si vas seqüenciant diversos 

exemplars de la mateixa espècie, al final tens molts aïllaments d’E. coli 

provinents de malalts diferents, d’aigües contaminades diferents, de llocs del 

món diferent i ho compares tot. Llavors veuràs quines són les propietats 

genètiques que estan estrictament conservades i quines són les que poden variar 

moltíssim. Ara això és factible i amb relativa facilitat, és a dir, tampoc té un cost 

econòmic tan gran.  

 

Quines són les patologies relacionades amb bacteris  més greus o bé més 

esteses. 

No és el mateix més esteses que més greus. En països del tercer món, per 

exemple de l'Àfrica Subsahariana, la quantitat de morts anuals causades per 

infeccions bacterianes i víriques de tipus intestinal és enorme. A nosaltres això 

ens pot sorprendre totalment. Per tant, quines són les més freqüents si diem al 

món? Doncs segurament seran bacteris que causen infeccions intestinals que 

en una persona o en un nen (en principi són infantils) en principi no tindrien una 

repercussió important però en nens que passen gana, en estat de malnutrició, 

causen la mort. Així que segurament són tots aquests bacteris que provoquen 

infeccions intestinals els que produeixen més morts per any.  
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A partir d’aquí, si ara considerem en països del nostre entorn... Per exemple, 

l'agent causant de la tuberculosi causa morts, és un dels bacteris que 

segurament causa més morts en el nostre entorn, en bastants casos en persones 

seropositives pel VIH. És a dir, infeccions bacterianes secundàries a la infecció 

per el VIH. Amb la baixada de defenses que provoca el VIH al nostre cos, aquests 

bacteris resulten més greus. Són bacteris que anomenem oportunistes, el nom 

ja crec que ho indica tot, troben l'oportunitat. Llavors, en una persona 

immunocompetent, és a dir, amb un sistema immune normal; aquest bacteri no 

produeix cap infecció greu perquè el nostre sistema l'elimina. Però clar, amb una 

persona amb unes baixades de defenses com els malalts de SIDA, certs malalts 

de càncer, etc... Doncs alguns d'aquests oportunistes poden tenir la seva ocasió. 

A part de la tuberculosi, hi ha d'altres malalties més greus però que tenen un 

efecte més limitat com per exemple: algunes infeccions intestinals, infeccions 

superficials per estafilococs... Una de les malalties bacterianes més freqüents 

però que no causen la mort és la faringitis bacteriana. Pot ser vírica també. La 

faringitis bacteriana, la de les plaques de pus, segurament és la més freqüent 

però no ho sé segur. Per això et diria que s'ha de distingir entre freqüència i 

gravetat. La faringitis és molt freqüent però té una gravetat limitada. 

 

Ara mateix quin/quins són els projectes que es duen a terme al IRB que 

treballin amb microorganismes? 

Aquest institut es mou per grups de recerca i actualment hi ha alguns grups 

treballant amb microorganismes, concretament amb Saccharomyces cerevisiae. 

Són tres o quatre els grups que hi treballen com a model d'estudi. Precisament, 

perquè al estar en un institut biomèdic, molts dels coneixements que podem 
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adquirir amb Saccharomyces es poden extrapolar a humans. Per exemple, un 

altre dels grups de recerca que treballen a l’institut, també amb el llevat com a 

model, estudia la inestabilitat genètica del cromosomes. És a dir, durant el procés 

de replicació de la cèl·lula, els cromosomes s'han de duplicar però el propi procés 

de duplicació pateix d'una certa inestabilitat genètica, no tot és perfecte. Estudien 

com són els mecanismes d'inestabilitat genètica i com la cèl·lula pot reparar els 

danys al genoma durant el procés de duplicació. Altres grups treballen, per 

exemple, en els mecanismes que utilitzen les cèl·lules per mantenir constants al 

seu interior les concentracions de ions com el ferro. Perquè el ferro és necessari 

per tots els éssers vius, però quan està a una concentració excessiva es pot 

tornar tòxic. Per això, la cèl·lula té uns mecanismes que regulen d'una manera 

molt fina els nivells de ferro dins de la cèl·lula i en cada un dels compartiments 

d’aquesta: sigui al mitocondri, al citoplasma, etc. 

 

En un laboratori com el vostre quanta gent hi pot estar treballant a la 

vegada? Quina és la política en quant a la utilització de les instal·lacions? 

Cada grup utilitza solament el que té al seu laboratori? 

En un laboratori, depèn de la mida, però hi poden estar treballant a la vegada un 

grup de treball mitjà, podem parlar d'entre 6 i 8 persones. Tu pots tenir els 

sèniors, les persones que dirigeixen; els doctorands, les persones que estan fent 

el doctorat; hi pot haver algun tècnic i sobre això hi hauríem de sumar les 

persones que estan fent el treball final de màster i el treball final de grau, però 

aquests hi estan en períodes més curts. Els grups son dirigits pels sèniors, és a 

dir, les persones que ja són doctors i que en molts casos tenen la plaça docent 

a la universitat. També hi ha un tècnic que s'encarrega de la gestió del material, 
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de la preparació de medis i en alguns casos també en contribuir a fer alguns dels 

experiments.  

Sobre les instal·lacions compartides. La política que s'ha portat a l'IRB (i abans 

quan encara no formàvem part del que seria IRB, sinó que eren estrictament 

departaments universitaris) ha sigut la de compartir material. Està clar que hi ha 

el material bàsic de cada dia com les pipetes automàtiques. També equipament 

com un pH-metre, un microscopi òptic, un equip d'electroforesi per proteïnes o 

per àcids nucleics, fins hi tot un colorímetre per calcular densitats òptiques... Tot 

això també és dels grups i s’adquireix amb els diners dels projectes. Però quan 

et fixes en equipaments una mica més complicats, aquests ja tenen un cost 

econòmic que dificulta que un únic grup ho pugui adquirir. No només això, sinó 

que en molts casos l'ús no es tant freqüent com per a que cada grup tingui el 

seu. Llavors es comparteix; per exemple una centrifugadora d'alta velocitat, una 

ultracentrífuga, els equips d'anàlisi d'imatges de proteïnes... Tot això són 

equipaments compartits, ja no diguem un microscopi electrònic, o els microscopis 

de fluorescència, els confocals, són també compartits.  

 

Creu que els avenços en microbiologia serien possible sense avenços en 

tecnologia? 

No. A veure, és controvertit però a la teva pregunta, no. Jo t'he posat abans 

l'exemple dels avenços actuals en les tècniques d'identificació i diagnòstic de 

microorganismes aïllats a partir de mostres naturals. Òbviament venen ajudats 

per l'enorme avenç tecnològic que hi ha hagut, per exemple, a nivell de l'anàlisi 

de genomes, l'anàlisi de proteomes (el conjunt de proteïnes de la cèl·lula), etc... 

La enorme rapidesa amb la qual ara es pot seqüenciar el genoma d'una cèl·lula, 
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que abans costava moltíssim. Per exemple: jo vaig participar d'això fa 18 anys, 

en el projecte europeu finançat per la UE per seqüenciar el genoma del llevat 

Saccharomyces cerevisiae. El seu genoma té aproximadament 13 milions de 

parells de bases. La vam seqüenciar una darrera de l'altra. Això va costar 5 anys 

llargs i hi vam participar uns 100 grups europeus per seqüenciar-ho, i a part una 

sèrie de grups americans. O sigui que en total, devíem ser uns 150 grups de tot 

el món. Avui en dia això es pot seqüenciar en dos o tres dies, i no han passat ni 

20 anys. Aquest avenç tecnològic, òbviament, facilita moltíssim la feina perquè 

dóna una informació que després podem utilitzar pels nostres treballs concrets. 

El que ja t'he dit, comparar aïllaments d'una mateixa espècie bacteriana 

d’orígens diferents i veure que és el que comparteixen tots els individus d'una 

mateixa espècie i en que es diferencien és factible gràcies a poder seqüenciar 

un genoma bacterià en un dia.  

Moltes vegades, no és un problema tecnològic, sinó de tenir les eines 

informàtiques per poder fer aquesta comparació. Es generen dades que després 

s'han d'analitzar. I l'anàlisi requereix d’eines informàtiques, per això diem 

bioinformàtica ja que es refereixen a cèl·lules d'organismes vius. Les eines 

bioinformàtiques són avui encara més lentes que les tècniques que existeixen 

per generar les dades. Se generen més ràpidament les dades del que 

s’analitzen. No van alhora, tot i que, òbviament, les eines bioinformàtiques han 

augmentat moltíssim però és més complex. Allà ja hi intervé la persona, no 

només la màquina. Perquè, hi ha l'ordinador però tu llavors has d'interpretar el 

que et diu. Les persones encara tenen un paper molt important d'interpretació, i 

això alenteix el procés.  
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A partir d'aquí, també hem de contemplar el contrari. Moltes vegades, les millores 

tecnològiques es nodreixen d'estudis que podríem dir de ciència pura que poden 

no tenir cap implicació directa immediata. I aquí, en l'àmbit molecular hi han dos 

exemples que són importantíssims.  

Un va ser el estudi de les DNA-polimerases. Hi ha DNA-polimerases que 

procedeixen d'éssers vius que viuen a temperatures molt elevades i que per tant 

poden actuar o almenys resistir en aquestes condicions. Els estudis que van fer 

aquestes primeres persones que van agafar bacteris que vivien en fonts termals 

i van analitzar les seves propietats van donar molt bon resultat amb el temps. 

Algú podia dir: "I aquests pirats per què estudien això? No serveix per res”. Doncs 

gràcies als coneixements de les propietats bioquímiques d'aquestes DNA-

polimerases (com pots entendre pel nom, el que fan és sintetitzar DNA) que 

resistien a aquestes altes temperatures es va crear la tècnica de la PCR. La 

tècnica de la PCR vol dir l'amplificació de molècules de DNA en cadena, utilitzant 

DNA-polimerases d’aquest tipus. És una tècnica que implica passos successius 

que s'han de fer a temperatura normal i a alta temperatura alternativament. Clar, 

tu la polimerasa la tens tota l'estona allà, quan escalfes el tub a alta temperatura 

l'has de tenir funcionant i d'aquesta manera, a partir d'una molècula de DNA 

acabes tenint-n’hi milions. I això és una tècnica bàsica en qualsevol laboratori de 

biologia molecular, de microbiologia clínica, etc.  

Hi ha una altra tècnica que és molt més recent i que ara està en boca de tothom, 

i que molts pensàvem que aquest any els hi donarien el premi Nobel a les 

persones que ho van descobrir, el problema és que no es sap exactament qui ho 

va descobrir. És la crispr. Aquesta és una tècnica d'edició de gens. És una 

tècnica revolucionària que pot canviar la manera de modificar els genomes i que 
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pot tenir unes implicacions bioètiques molt greus però que ara deixo de banda. 

És una tècnica que et permet, in situ, dins de la cèl·lula, canviar unes bases del 

DNA per unes altres sense necessitat de que tu extreguis el DNA del tub 

d'assaig. És a dir, editar genomes d'una manera molt fina. Doncs aquesta tècnica 

procedeix d'uns estudis que van fer cap als anys 90 llargs, és a dir, uns estudis 

de fa uns 15-18 anys. Procedeixen d'uns investigadors que també els podrien 

haver qualificat de pirats. Eren dos o tres grups d'investigació que no estaven en 

grans centres d'investigació. Un d'ells, concretament, era un investigador de la 

Universitat d'Alacant. Concretament, aquesta persona de la Universitat d'Alacant 

ve d'un grup molt bo que estudia arquees. Les arquees són una branca paral·lela 

dels bacteris que realment representa una via evolutiva totalment diferent. I 

aquestes arquees viuen, en principi, en ambients extrems: de temperatura, de 

nivells baixos d'oxigen, de pH, etc... Aquesta persona estava estudiant els 

genomes d'arquees i es va donar compte que en aquests genomes hi havien 

seqüències repetides que no es coneixien. Després, analitzant més 

profundament, es va donar compte que aquestes seqüències repetides eren 

semblants a les seqüències que tenen alguns virus que infecten aquestes 

mateixes arquees. Altres autors van veure un fenomen molt similar, no en 

arquees sinó que en altres tipus de bacteris. Aquests estudis, en principi, no 

tenien cap objectiu. No volien resoldre cap malaltia, no volien resoldre el 

problema del càncer, etc. A partir d'allà, però, es va veure que aquestes 

seqüències formaven part d'un sistema complex que utilitzen els bacteris per 

memoritzar infeccions per virus. Després, i a partir d'aquí, altres persones van 

utilitzar aquests sistemes enzimàtics per l'adició de genomes. Però aquesta 

tècnica que es diu crispr (si ho anglifiques pronunciant la r queda com a “crisper”) 
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es basa en uns estudis bàsics, igual que la PCR. Molts haurien dit: "Això que 

estudien aquesta gent no val la pena, no els hi donem diners per a fer aquesta 

investigació", això sol passar. A aquest senyor d'Alacant li van dir això, i sort que 

va continuar. A partir d'aquest punt, han vingut uns grups americans i són els que 

han ficat a punt la tècnica. Però les observacions originals són de laboratoris que 

estaven fent ciència bàsica. 

Finalment per qui i per què ha sigut el premi Nobel aquest any? 

Cal dir que no hi ha premi Nobel de biologia. N'hi ha de medicina o fisiologia, que 

aquest any ha set de medicina; i de química. El premi Nobel de química pot anar 

per treballs estrictament químics o per treballs bioquímics (que al fi i al cap la 

bioquímica és una part de la química si anem a mirar). En molts casos, el premi 

Nobel de química va per estudis de gent que està fent biologia molecular per 

exemple. El premi Nobel de medicina d’aquest any ha set per un grup japonès 

que utilitza els Saccharomyces cerevisiae i els fa servir com a model d'estudi de 

processos biològics en organismes eucariotes. Utilitzen el Saccharomyces 

cerevisiae per estudiar els fenòmens d'autofàgia. Els fenòmens d'autofàgia són 

aquells pels quals la cèl·lula, quan pateix un dany en determinades estructures 

internes, pot autofagocitar aquestes estructures. Per exemple mitocondris, 

llavors parlem de mitofàgia. "Fàgia" vol dir "menjar-se", per tant, "autofàgia" és 

menjar-se a si mateix. Aquesta persona ha dissenyat tots els passos del procés 

d'autofàgia cel·lular: des de les causes que la provoquen fins totes les proteïnes 

i per tant els gens que són necessaris en els diferents passos per eliminar 

aquestes estructures i les proteïnes que estiguin danyades. És preferible eliminar 

les estructures internes que estiguin danyades que no acabar transferint 

aquestes estructures a les cèl·lules filles. Aquesta és la idea bàsica del procés.  
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Això pot tenir a veure amb càncer. Per exemple, en una cèl·lula cancerosa es 

poden haver trencat els mecanismes d'autocontrol del teixit d’estructures 

danyades i això pot tenir conseqüències a nivell de transformació cel·lular. 

Òbviament el càncer implica més coses; com la replicació incontrolada del DNA, 

però pot estar relacionat amb defectes en processos d'autocontrol d'autofàgia.  

 

A quins camps diferents de la medicina s’encaminen estudis de 

microbiologia,  quines utilitats poden tenir en un futur? 

Tu estàs parlant dins del macrocamp de la medicina. A veure; jo crec que dins la 

medicina, la microbiologia va enfocada d'una manera directa a estudiar el 

coneixement de les bases cel·lulars de les patologies infeccioses. Una infecció 

és un procés complex que implica que el bacteri ha de reconèixer l'organisme, i 

en molts casos ha de colonitzar superfícies: la pell, la mucosa respiratòria, la 

mucosa intestinal... I això implica una interrelació amb la cèl·lula. De vegades, 

les cèl·lules responen, per tant, estudiar la interrelació que es produeix entre 

l'agent infecciós i les cèl·lules sobre les quals actua aquest agent infecciós és 

molt important. Això és un objecte global en el que consideraríem la microbiologia 

molecular, aquest és un camp important. Un segon camp important al que avui 

ja no diem microbiologia sinó immunologia és aquest, conèixer el sistema 

immune. Perquè quan el sistema immune falla, augmenta la susceptibilitat a les 

malalties infeccioses. Un tercer camp seria el descobriment de nous antibiòtics, 

que en aquest moment està molt parat i això pot plantejar problemes en el futur. 

I en relació amb això, les causes de la resistència a antibiòtics, és a dir, com els 

microorganismes com els bacteris són capaços de, en alguns casos i per 

modificacions genètiques determinades, resistir l'acció dels antibiòtics. I un altre 
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camp d'estudi molt important seria una millora de les tècniques de diagnòstic 

molecular ràpid de les infeccions.  

 

L’estudi dels microorganismes causants de malalties són els prioritaris en 

la investigació a nivell global? 

En l'àmbit de la indústria farmacèutica evidentment si que interessa estudiar els 

microorganismes que causen malalties infeccioses i les possibles estratègies per 

combatre aquestes. Vull dir que allà també hi ha un interès econòmic. El que 

passa és que a aquestes mateixes empreses els hi poden interessar més certs 

microorganismes que uns altres. Els hi poden interessar més aquells 

microorganismes que tenen més presència en països del primer món ja que els 

seus habitants poden pagar els medicaments, cosa que no passa en patologies 

característiques del tercer món. On un problema important és el de la malària.  

Qui està invertint per intentar trobar una vacuna efectiva contra la malària (la 

malària és una malaltia infecciosa provocada per un protozou) són entitats 

públiques, no privades, o fundacions d'origen privat però que en aquest cas 

juguen un paper altruista: la fundació Bill i Melinda Gates per exemple. D'altra 

banda, hi ha altres línies d'investigació que no tenen a veure amb els 

microorganismes patògens però que també tenen implicacions econòmiques. 

Per exemple, estudiar microorganismes que viuen en condicions extremes, 

sobretot en temperatures extremes; pot ser interessant per determinades 

indústries. Per què? Doncs perquè aquests microorganismes, té a veure amb el 

que he dit abans, que viuen en temperatures extremes, per exemple altes, 

tindran enzims que són actius a temperatures altes. Alguns d'aquests enzims 

poden ser interessants, per exemple, per catalitzar fora de la cèl·lula, una vegada 



Estudi de l’efectivitat d’antibiòtics i productes amb suposada acció antibacteriana 
 

  176 

purificats, processos industrials en bioreactors. Molts d’aquests tenen lloc a altes 

temperatures. Per tant, estudiar arquees o bacteris extremòfils també pot tenir 

interessos per la indústria. Amb bioreactors em refereixo a equipaments 

industrials que s'utilitzen en síntesi química. Per exemple, la síntesi d’esteroides 

o altres productes químics. Amb això vull dir que no sempre es tenen objectius 

biomèdics sinó que a vegades és per fabricar additius o d'altres... Per tant, pot 

tenir interès l'estudi de bacteris d'origen natural que són productores d'enzims 

que podem utilitzar en la indústria dels làctics, en la producció de detergents, etc. 

Molts detergents tenen enzims afegits que són d'origen bacterià ja que són 

enzims que degraden proteïnes, lípids, etc. La roba bruta està bruta en molts 

casos per components orgànics. Doncs aquests enzims s'utilitzen per a que, 

durant el procés de rentat, digereixin aquests compostos orgànics que embruten 

la roba.  

En síntesi, es podria dir que, en inversions de investigació, es dedica més 

diners que a res a l’estudi de malalties però que algunes tenen més suport 

que d’altres? 

O sigui, es donen diners per fiançar projectes sobre bacteris patògens. Però, per 

exemple, en el finançament de ministeris de sanitat, conselleries de sanitat o la 

UE és més fàcil obtenir diners. Si per exemple; es presenta un projecte per 

intentar entendre les bases moleculars d'una determinada malaltia infecciosa 

bacteriana o per intentar, per exemple, descobrir agents que puguin combatre 

aquesta infecció; doncs pot ser més fàcil obtenir diners que en altres iniciatives 

de recerca bàsica, per exemple.  
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Creu que l’excés d’higiene pot afavorir una proliferació de 

microorganismes i patologies associades a aquests en humans? 

Depenent del que entenguis per excés d'higiene. Diguem-n’hi portar la higiene a 

extrems irracionals. Dit això, les pràctiques higièniques són importants, 

evidentment. Però, arribar  a una situació on realment la superfície del nostre 

organisme estigui pràcticament estèril; això és clarament antinatural i pot tenir 

conseqüències negatives. L'absència de microorganismes a la pell seria fatal. La 

presència de microorganismes a la pell o en les mucoses internes com l'existent 

a l'aparell respiratori superior o la mucosa intestinal pot jugar un paper positiu en 

molts sentits. Si estàs parlant de mesures d’higiene superficial, són necessàries 

unes certes mesures però sense intentar arribar a una situació on la nostra pell 

estigués totalment absent de microorganismes. A part, això seria gairebé 

impossible a no ser que estiguéssim en una bombolla estèril. Quan explico els 

mecanismes naturals de protecció enfront de les malalties parlo sobre aquest 

tema: la pròpia microbiota o flora bacteriana que tenim a la pell o que tenim a la 

mucosa nasal o a la mucosa bucal té un paper protector. Està evitant, és una 

qüestió de competència, la colonització d'aquests mateixos ecosistemes per part 

de potencials patògens.  

Aquí tenim un exemple bastant dramàtic que es dóna a vegades. Són les 

persones que, per una infecció crònica han de ser tractades durant llarg períodes 

de temps amb antibiòtics. Això pot tenir unes conseqüències negatives perquè 

un tractament molt perllongat amb antibiòtic pot tenir efectes negatius sobre els 

bacteris que constitueixen, per exemple, la microbiota intestinal. Per tant, pot 

permetre que altres bacteris que no són els habitants usuals del nostre tracte 

intestinal el colonitzin, bacteris que són persistents. O també bacteris que 



Estudi de l’efectivitat d’antibiòtics i productes amb suposada acció antibacteriana 
 

  178 

estaven al tracte intestinal però eren totalment minoritàries i ara es troben  molt 

còmodes. És clar, hem eliminat el 99,9% de la microbiota bacteriana que sí que 

era sensible al antibiòtic amb el que es fa el tractament. Doncs el 0,01% de 

bacteris, que eren molt minoritaris, passen a ocupar tot el intestí i això pot tenir 

conseqüències negatives. Hi han algunes malalties que són conseqüència d'això 

com la colitis pseudomembranosa. Això no vol dir que no s'hagi de tractar amb 

antibiòtics, sinó que s'ha de sospesar que és preferible; possiblement no hi ha 

remei, potser estàs escollint entre la mort o una patologia que no serà mortal 

però que pot ser problemàtica. De vegades s'ha d'arriscar. 

Fent la recerca teòrica he trobat que hi ha antibiòtics naturals, extractes de 

plantes per exemple, que poden ser respectuosos amb la flora intestinal. 

Considera que això és una avantatja enfront els antibiòtics sintètics? 

Sí, és clar, això pot passar. La flora intestinal és molt important. I en el cas de 

tractaments perllongats amb antibiòtics d'entrada oral ja s'intenta que la flora 

sofreixi els menors canvis possibles. L’intestí és un ecosistema molt complex que 

està en un equilibri, però aquest és molt subtil. Ve influenciat pel tipus 

d'alimentació que portem però també per la ingestió d'antibiòtics per via oral. He 

de dir que els antibiòtics que s'utilitzen actualment tenen un origen natural, però 

no de plantes sinó de bacteris o fongs. Ja que són els propis bacteris i/o fongs 

els que produeixen antibiòtics. 

L'origen de la base dels antibiòtics es basa en fer una prospectiva del terra, del 

sòl, en busca de bacteris o fongs amb propietats antibiòtiques. El que passa és 

que això s'està acabant, aquest és un procés lent i ara ja fa temps que no es 

realitza. També és veritat que les famílies importants d'antibiòtics que s'havien 

de descobrir ja s'han descobert. Clar, cada vegada costa més trobar-n'hi de nous. 
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Això significa que és una inversió arriscada, ja no se'n descobriran molts més. Si 

una empresa farmacèutica realitza una inversió de milions en una línia de recerca 

per descobrir un nou antibiòtic, necessita crear un producte que pugui ser d'ús 

clínic. I per a que un antibiòtic sigui d'ús clínic no només ha de matar els bacteris 

o ha d'inhibir el creixement d'aquests sense matar-los sinó que no ha de resultar 

tòxic pel nostre organisme. I aquesta segona norma no sempre és dóna en una 

mesura suficient com per a que l'antibiòtic passi els estàndards.  

 

Per crear antibiòtics, quines característiques dels microorganismes es 

busquen? 

A priori no es tan fàcil saber si un antibiòtic tindrà efecte contra un determinat 

microbi. La majoria d'antibiòtics que fins ara han tingut ús clínic ho han tingut 

perquè actuen sobre uns pocs processos del bacteri sobre la qual tindran efecte. 

Tenim antibiòtics que actuen inhibint la síntesi de la paret del bacteri. Per 

exemple les penicil·lines. Tenim antibiòtics que inhibeixen la síntesi de proteïnes 

al bacteri. Tenim uns pocs antibiòtics que inhibeixen la replicació del DNA en els 

bacteris. I aquests són els tres grans grups d'antibiòtics segons com actuen en 

bacteris. Sobre la paret, sobre la síntesi de proteïnes i sobre la replicació del 

DNA. Després tenim alguns antibiòtics que actuen en altres processos, per 

exemple en la síntesi del RNA; però aquests ja són molt minoritaris. Potser el 

que s'ha de fer és canviar una mica el paradigma i intentar buscar antibiòtics que 

actuïn en altres processos cel·lulars. Però han de ser processos que tinguin els 

bacteris i no tinguin les nostres cèl·lules.  

Dels primers antibiòtics que es van descobrir se'ls hi va anomenar "bales 

màgiques" perquè eren bales que havien d'anar adreçades a un blanc molt 
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concret. No es poden desviar. L'antibiòtic ha d'actuar contra el bacteri i no contra 

les cèl·lules que hi han al seu voltant, per tant, el seu blanc ha de ser un procés 

que tinguin els bacteris i no les nostres cèl·lules. Aquí hi ha la limitació principal. 

D’antibiòtics nous se'n troben però aquests també actuen sobre les cèl·lules. 

Poden ser molt útils per estudiar al laboratori aspectes moleculars i bioquímics 

però no per al tractament de les infeccions en malalts. 

O sigui, els antibiòtics no maten directament els bacteris sinó que aturen 

processos evitant que aquests puguin seguir vivint? 

Depèn, hi ha antibiòtics que sí que maten els bacteris, els anomenats 

bactericides. En canvi, hi han altres antibiòtics que aturen el creixement del 

bacteri, són els anomenats bacteriostàtics. Aquests segons són molt útils per la 

següent raó. Imagina una persona immunocompetent, és a dir, amb un sistema 

immunològic normal. Un antibiòtic bacteriostàtic pot ser útil ja que al parar el 

creixement del bacteri ens dóna temps per a que el nostre propi sistema immune 

actuï. Llavors, com que la colònia de bacteris ha parat de créixer en quantitat, el 

nostre sistema immune ja serà capaç de dominar-la. S'utilitza perquè, si el nostre 

sistema immune es troba que la colònia creix més que els anticossos està 

desbordada; és com si hi hagués més invasors que defensors. Si fas temps 

retenint els invasors, llavors els defensors tindran temps de contraatacar.  

 

Per què alguns microorganismes es tornen resistents als antibiòtics? 

Les poblacions microbianes són molt grans en número. Nosaltres, en un matràs 

on estem fent créixer bacteris que han estat allà durant 15 hores, per exemple, 

podem tenir en tan sols 10 mL de líquid i, sense exagerar, 1000 milions de 

bacteris. Uns 7 matrassos com aquest o simplement en 60 mL dins un matràs, 
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podem tenir tants bacteris com tota la població humana. Amb això vull dir que 

amb tants bacteris que s'han estat multiplicant, augmenta la probabilitat que 

algun d'aquests pateixi una mutació en un gen que li confereixi resistència a 

l'antibiòtic. Simplement per això, un gen del cromosoma ha mutat ja que aquesta 

mutació pot ser en l'estructura del bacteri sobre la qual havia d'actuar l'antibiòtic. 

I ara, aquest antibiòtic es trobarà que el bacteri sobre el que havia d'actuar és 

diferent i ja no hi pot actuar. Per tant, aquest bacteri és resistent. Simplement es 

tracta d'un càlcul de probabilitats. En poblacions tan grans sempre en pots tenir 

un de diferent. Aquesta és una causa però n'hi ha una altra de més greu. Perquè 

aquesta primera causa te l'he dit i és veritat, però no he dit una altra cosa; i és 

que moltes d'aquestes mutacions que potencialment donarien resistència al 

bacteri no són bones per ell mateix. Per tant, si el bacteri ha mutat, llavors és 

resistent a l'antibiòtic però amb aquesta mutació el bacteri normalment no pot 

sobreviure. Alguns sí però molts no. 

Després hi ha una altra causa. Moltes espècies bacterianes, a part dels seus 

gens localitzats al cromosomes, tenen plasmidis. Els plasmidis són molècules 

d'ADN més petites que els cromosomes però que bacteris poden passar a altres 

bacteris per via conjugativa. Per exemple, dos bacteris convivint en la mateixa 

població i una té un plasmidi que l'altra no té. El bacteri que té el plasmidi entra 

en contacte amb la que no el té i li traspassa sense que la primera el perdi, ja 

que a mesura que el va transmetent el va replicant també. Per tant, hi havia un 

bacteri que tenia el plasmidi i l'altre que no, però ara els dos bacteris el tenen. 

En quant al que conté el plasmidi, bastants d'aquests contenen gens que li 

confereixen al bacteri que el porta resistència a un o varis antibiòtics. O sigui, hi 

ha un bacteri que té resistència a un o varis antibiòtics i que a més té la capacitat 
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de transmetre aquesta capacitat de resistència a altres bacteris. Per tant, 

aquesta capacitat de resistència als antibiòtics s'està difonent entre la població. 

Com és que es produeix el contacte en el que es poden intercanviar 

plasmidis? 

A veure, nosaltres al intestí tenim milers de milions de bacteris. Potser et 

sorprendrà, però es calcula que aproximadament un quilo del nostre pes són 

bacteris. Li podem dir mig quilo però continua sent considerable. El que vull dir 

és que aquests bacteris estan molt junts i els tenim majoritàriament a l'intestí. 

Així que el contacte és freqüent.  

 

Creu que hi ha un excés de receptes mèdiques amb antibiòtics que no 

caldria o que es podria eliminar alguns d’aquests problemes per altres 

mitjans? 

Sí, en molts casos sí. Però s'ha de dir que el problema de l'automedicació és un 

problema greu. Degut a que algunes de les infeccions comuns que podem sofrir 

en la vida diària són causades per virus i no per bacteris. I clar, els antibiòtics no 

són efectius contra els virus. I responent a la pregunta, jo crec que els metges 

cada vegada tenen més consciència. Cada cop tenen més consciència que hi ha 

vegades que l'antibiòtic no és necessari. No diré que no hi hagi abús però crec 

que la professió mèdica ja està bastant mentalitzada que no se'n pot abusar. 

L'autèntic problema és la gent que va al metge i vol l'antibiòtic; llavors, el metge 

li ha d'explicar que no li fa falta l'antibiòtic perquè la seva infecció no es cura amb 

un antibiòtic.  
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Quines diferències  hi ha entre antibiòtics naturals i artificials ? (efectivitat, 

utilitat, limitacions…?) 

En temes d'efectivitat no té perquè haver-hi molta diferència. Jo diria que la 

majoria dels antibiòtics que s'utilitzen encara en la pràctica clínica tenen un 

origen natural. Les penicil·lines, cefalosporines, el cloramfenicol, les tetraciclines, 

etc. Tots aquests són antibiòtics d'origen natural, només les sulfamides són 

d'origen artificial. El que passa és que en molts casos el que s'ha fet és: a partir 

de les molècules estrictament naturals, modificar-les químicament una mica per 

augmentar la seva efectivitat. És el que s'anomena semi sintètics, són antibiòtics 

d'origen natural però que s'han modificat lleugerament. En molts casos, aquesta 

modificació és introduir algun grup químic que augmenta la seva capacitat per 

penetrar a la cèl·lula bacteriana. Per exemple: l’amoxicil·lina, que s'utilitza molt, 

és un semi sintètic derivat de les penicil·lines. I en termes d'utilitat, s'utilitzen els 

modificats o els sintètics perquè representen una altra via d'obtenció de 

molècules que puguin actuar contra els blancs dels bacteris. No és perquè 

aquests siguin més efectius o menys. Però què es modifica d’un antibiòtic 

natural? Es modifiquen les seves propietats hidrofíliques i hidrofòbiques per a 

que puguin tenir major capacitat de penetració, com he dit abans. Modificant 

aquestes propietats el que fem és que permeabilitzin millor. Ja que, moltes 

vegades el que ha de fer l’antibiòtic és anar des de l'exterior fins a l'interior, al 

citoplasma. Ha de passar tota una paret, tota una envolta, i aquest pas no es 

fàcil. 
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Durant la recerca teòrica, he trobat informació sobre algunes plantes amb 

poder antibiòtic, recomana que provi l’eficàcia dels extractes de la ulmària 

o el gingebre? 

Seria interessant de provar, però pots tenir complexitat tècnica per obtenir un 

extret que estigui a suficient concentració com per a provar-ho amb garanties. 

Perquè, és clar, si et dona negatiu, no sabràs si és perquè no és efectiu o perquè 

no has aconseguit concentrar el principi actiu. El que es ven és pols de d’aquesta 

planta després de tractar-la. El problema és que si tu dissols una determinada 

quantitat d'aquesta pols en aigua i allò ho poses en forma de gota, et pots trobar 

amb que la pols no es dissolgui. I per tant, els components potencialment actius 

que tinguis no es difondran, o ho faran molt lentament. I clar, no arribaran al 

bacteri. El que jo et dic és que ho podries provar d'una altra forma més casolana. 

Trencant primer les fibres aplicant-hi força, per exemple en un morter; i després 

aplicar-hi calor per trencar els teixits i les cèl·lules. D'aquesta forma si que 

n'extreus els continguts i els solubilitzes en l'aigua. L'altre problema que es 

planteja és si hi haurà suficient quantitat de tot això com per a que tingui efecte. 

Però llavors, tu ja tens solubles els teus hipotètics agents antibacterians. El que 

no crec que tingui efecte és ficar les fulles d'ulmària en aigua, per exemple, per 

obtenir les substàncies actives perquè em temo que aquestes estan dins les 

cèl·lules. Aquest és el problema tècnic que veig, la solució jo crec que és aplicar-

hi calor però després també has d'obtenir concentració. El que podries fer és 

primer trencar fibres amb el morter, després bullir-ho i finalment deixar evaporar 

l'aigua (no cal que sigui estrictament a temperatura ambient sinó que pot ser 

sobre els 35-40º) obtenint així un sòlid. Llavors, el que obtinguis ho pots dissoldre 
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en un petit volum d'aigua per a preservar la concentració. De totes formes, si no 

obtens resultats pots justificar-ho en que no tens suficients mitjans tècnics.  

 

Què em recomana per provar-n’hi l’eficàcia? 

Aquesta pregunta te la contestaria millor un farmacòleg, potser et podria orientar 

més. Però el que si que et puc recomanar que provis és l'all. De fet, l'all sí que 

està comprovat que té compostos que tenen caràcter antibacterià. També et 

recomanaria que li apliquessis calor ja que la majoria de productes antibacterians 

poden estar dins les cèl·lules de l'all. Amb força mecànica disgregues els teixits 

però tens les cèl·lules intactes. Prova l'all. Això té un fonament en determinades 

cultures que l'han utilitzat com a remei o per a prevenir infeccions. 

Mentre feia la recerca teòrica, he trobat que en la cultura xinesa o l'oriental 

en general hi ha bolets que tenen importància en la seva medicina; sembla 

que d'alguna forma es prenen més seriosament aquest tipus de remeis. 

A veure, l'all sí que es pres seriosament, he llegit alguns articles sobre les seves 

propietats. És clar que alguns són discutibles com en tot, però la majoria estan 

fets amb proves i experiments fiables sobre l'all. Però, de fet, sí que es veritat 

que hi ha bastants treballs fets per xinesos que estan intentant buscar productes 

antibacterians a partir de bolets. No sé ni quina eficàcia ni quines qualitats tenen. 

També et puc ficar un exemple d'una cosa seriosa. Molècules que s'han extret 

de l'artemisa, una planta, s'utilitzen pel tractament de la malària.  I sembla que 

això és més efectiu que d'altres coses que s'han provat. Però alerta! Perquè el 

tractament de la malària s'ha fet tradicionalment amb la quinina. La quinina és 

d'una planta, és un antipalúdic (malària i paludisme és el mateix).  
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Per què l’E. coli és un bacteri tan utilitzat per l’estudi? N’hi ha algun altre 

d’interès? 

L'E. coli és, amb diferència, el que més s'utilitza. Aquest és un enterobacteri, és 

a dir, un bacteri que viu al tracte intestinal dels humans i d'altres mamífers. La 

majoria de soques d'E. coli són sapròfites i tots nosaltres tenim aquests bacteris 

al nostre intestí. Dit això, hi ha algunes soques d'E. coli que són patògenes, són 

les que causen les gastroenteritis. L'E. coli va començar a ser utilitzada fa molts 

anys en estudis de genètica bacteriana. Concretament no les soques patògenes 

sinó les sapròfites. Sapròfit vol dir descomponedor de matèria orgànica. Totes 

les bases de la genètica bacteriana es van fer amb aquest bacteri. No només 

això, sinó que es va utilitzar també per estudiar els mecanismes pels quals la 

cèl·lula replica el seu DNA, pels quals la cèl·lula sintetitza determinades 

proteïnes, etc. Per tant, està a la base de la biologia molecular. A part d'això, als 

anys 50, quan es van descobrir plasmidis que donaven resistència a antibiòtics 

(plasmidis en general), també es va fer amb E. coli.  

Actualment, sabem molt d'E. coli i dels seus plasmidis. Molts d'aquests plasmidis, 

originalment d'E. coli, que han sigut modificats al laboratori per optimitzar-los com 

a vectors de clonació de gens són els utilitzats. I per què s'utilitza aquest bacteri?  

Doncs perquè quan tu has clonat un gen en un plasmidi que després utilitzaràs 

en el teu experiment, necessites poder, a partir de les poques molècules de 

plasmidi nou que has construït al laboratori, tenir moltes més. Això es anomenat 

"amplificar el plasmidi". I aquest procés es fa en E. coli. No tan sols es fa amb E. 

coli per tradició, sinó que s'ha utilitzat molt el mètode per treballar-lo. L'E. coli 

presenta tan pocs desavantatges que no té sentit buscar una alternativa. Ara per 

ara, tots els vectors de clonació que tenim estan dissenyats per a que es 
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multipliquin fàcilment en E. coli. Si es volgués duplicar DNA amb Salmonella, 

hauríem de modificar o fer uns plasmidis diferents als utilitzats amb E. coli tot i 

que són dos microorganismes evolutivament relacionats.  

 

Quins són els  antibiòtics específics contra E. coli? 

No, a veure, contra E. coli tots els antibiòtics dels que hem estat parlant són 

efectius. Són efectives les tetraciclines, aminoglicòsids com la estreptomicina, 

les penicil·lines, les cefalosporines, l'eritromicina, etc.  Si no és que parlem de 

soques d'E. coli amb plasmidis de resistència a antibiòtics.  

 

Quins són els principals microorganismes que colonitzen la pell dels 

humans? 

Els microorganismes que colonitzen la superfície del nostre cos són varis. Molts 

cocs (bacteris esfèrics) que viuen al ambient colonitzen la pell dels humans. 

Però, per exemple, un bacteri ja més específic de la pell dels humans és el 

Staphylococcus epidermidis. Aquest és un habitant molt habitual de la pell. 

Després, hi ha d'altres estafilococs que poden ser patògens i algun d'ells també 

el podem trobar a la pell, com el Staphylococcus aureus. El S. epidermidis no és 

patogen i si és un competidor per evitar la colonització de la pell per patògens és 

beneficiós. O sigui que aquí costa diferenciar entre innocu o beneficiós. Excepte, 

en persones grans amb les defenses baixes o gent que està immobilitzada 

permanentment. Aquesta gent es pot trobar que aquest bacteri fins hi tot pugui 

produir infeccions. Però aquests són casos molts concrets de persones que ja 

sofreixen una altra patologia.  
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Quins són els mètodes de sembra més utilitzats al laboratori? Amb quin 

objectiu? 

Normalment, el que es fa és: sobre un medi de cultiu solidificat amb agar (l'agent 

solidificant)  en una placa de Petri s’estén una gota. Aquesta gota pot representar 

la desena part d'un mil·lilitre o menys d'una suspensió dels bacteris. Llavors es 

pot estendre, per exemple, amb una vareta de vidre que et permeti aquesta 

funció. Si el que agafes és una mostra d'origen sòlid, el que fas és: amb una 

nansa metàl·lica prèviament esterilitzada agafes la mostra i l’extens per la 

superfície. Si és en un medi líquid, simplement ho aboques a un Erlenmeyer amb 

el medi. Els medis líquids tenen la mateixa composició que els medis sòlids 

sense l'agent solidificant, així que els nutrients són els mateixos.  

 

Quines són les tècniques i medis més utilitzats per cultivar en els 

laboratoris de microbiologia?  

Això depèn del bacteri que vulguis cultivar, n'hi ha de molt variats. Si agafes un 

llibre de medis de cultiu trobaràs que depèn de diversos factors que s'utilitzi un 

medi o un altre. Per exemple: E. coli és un bacteri que diem que és poc exigent 

nutricionalment, requereix medis molt simples. Sol s'ha de posar una font 

d'energia, que pot ser la glucosa; una font de nitrogen, que pot ser l'amoni; una 

font de sofre, que pot ser el sulfat; clor sòdic en quantitats moderades i poca cosa 

més. Tan sols amb aquests components, els bacteris poden proliferar. 

En canvi, hi ha d'altres bacteris que són molt més exigents des del punt de vista 

nutricional, són bacteris que ja s'han adaptat a viure sempre al nostre organisme. 

Aquests bacteris, si els cultivem al laboratori, els hi hem de donar un medi amb 

molts compostos orgànics diferents ja que per ells sols no s'ho poden sintetitzar. 
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Per tant, depenent de l'espècie bacteriana i les propietats ecològiques originals 

d'aquesta espècie s'ha d'utilitzar un tipus de medi de cultiu o un altre. Fins hi tot, 

hi ha alguns bacteris que no creixen si no és en un medi en el qual s'ha afegit 

sang d'origen animal. Perquè la sang aporta ferro, vitamines, etc. Aquests 

bacteris necessiten que el medi de cultiu en el que creixeran contingui sang 

d'ovella, de cavall, etc. La contenen en petites proporcions, del 5 o 10 %. Aquest 

seria un cas de bacteri molt exigent nutricionalment però l'E. coli no ho és. Això 

és perquè aquest bacteri viu a l'intestí però surt d'aquest amb els excrements. 

També pot contaminar aliments, aigües i viure-hi. No solament sobreviu en un 

ecosistema com l'intestí. Si pot viure a l'aigua, i aquesta no és gens rica en 

nutrients, vol dir que està adaptada fins hi tot a viure en condicions d’escassetat. 

 

Al laboratori, per eliminar microorganismes que creixen en les plaques un 

cop realitzat l’experiment que utilitzeu, quin procés seguiu? 

Per esterilitzar-ho, ho passem per autoclau. Un autoclau és com una olla a 

pressió. És un recipient tancat on tenim aigua; fem bullir l'aigua; i com que hem 

tancat a pressió resulta que tenim una atmosfera on el vapor d'aigua està a una 

temperatura superior als 100ºC , sol ser al voltant dels 120 ºC. En aquestes 

condicions, aquestes gotes de vapor d'aigua penetren totalment al material que 

volem esterilitzar i maten els bacteris. En aquests processos amb els que tractem 

els instruments no fem servir antibiòtics ja que podria contribuir a la resistència 

antibiòtica que ja tenen.  

Un dels problemes que hi ha hagut, que explica també l'elevada resistència als 

antibiòtics és que s'estan utilitzant antibiòtics en la dieta d'animals de granja (ara 

hi han limitacions per part de la Unió Europea). Si els animals de granja tenen 



Estudi de l’efectivitat d’antibiòtics i productes amb suposada acció antibacteriana 
 

  190 

antibiòtics a la dieta; els antibiòtics arriben a la sang i després a l'intestí de 

l'animal. Dins l'intestí, tenen espècies de bacteris molt semblants a les que 

posseïm els humans, per no dir les mateixes, ja que compartim la flora bacteriana 

de l'intestí amb els porcs. Per tant, es crea unes condicions on es seleccionarà 

selectivament els bacteris resistents. És a dir, en presència d'antibiòtics, la 

majoria de bacteris moriran però perduraran aquells resistents fins que només 

quedin aquests o en major proporció. I del porc, poden passar a les persones. 

No quan ingerim la carn de porc, sinó a través de la pell del granger o per altres 

mitjans. Hi ha molta probabilitat de disseminació de bacteris de l'intestí d'un 

animal a la persona o a partir dels utensilis, o per mitjà de les persones en 

contacte, etc. 

 

En un laboratori de microbiologia és important l’esterilització de les 

instal·lacions i del personal. Em podria dir les coses que feu al respecte i 

com les feu? 

El que fem és treballar en condicions estèrils i esterilitzar tot aquell material que 

durant el treball ha estat en contacte amb microorganismes o qualsevol 

substància. Hi ha dos moments que s'han de contemplar en aquest aspecte: a 

priori i a posteriori. A priori els medis de cultius on jo faré créixer els 

microorganismes han d'estar estèrils perquè estem envoltats de 

microorganismes. Si no s'esterilitza el medi de cultiu abans de posar-hi el bacteri 

d’interès no només creixerà aquest. Si s'introdueix un bacteri sense cap control  

hi haurà microbis de quan preparava l'aigua, dels estris utilitzats per fer la barreja, 

de l'aire, etc.  
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Dit això, per mantenir unes condicions estèrils no es necessita gaire més que 

una mica de cura i una mínima experiència. Si es volgués una precisió absoluta, 

s'utilitzaria una càmera de flux laminar. Això és un ambient on, primer s'irradia 

amb llum ultraviolada per esterilitzar-ho; llavors es provoca un flux d'aire que va 

de dins a fora amb uns filtres de tal manera que l'aire està estèril a l'interior i no 

entren microorganismes des de fora. Per la majoria d'organismes no cal això; tan 

sols amb un mínim entrenament treballes al costat d'un Bunsen. Amb un Bunsen, 

la pròpia convexió de l'aire al voltant de la flama fa que en aquesta àrea l'ambient 

sigui estèril. Els microorganismes que arriben allà van cap a dalt així creant-se 

un ambient on es pot obrir un matràs estèril, inocular-lo, etc. Es tracta d’una 

mínima experiència, aquesta és una de les primeres coses que ensenyem fent 

pràctiques al laboratori. Per gairebé qualsevol cultiu, treballar amb un Bunsen és 

suficient. Estem parlant de microorganismes que no són patògens o que el seu 

grau de patogenicitat és molt limitat.  

Si parlem de microorganismes amb un elevat grau de patogenicitat, hauríem de 

treballar en laboratoris especials amb unes mesures de contenció més extremes. 

Això també s'aplica a nosaltres en uns experiments que hem fet amb un fong 

anomenat Candida, que és patogen. Produeix candidiasi superficial així que hem 

de tenir més precaucions. Això sí, en aquest cas passem la nansa utilitzada per 

la flama del Bunsen per eliminar els bacteris. El que fem amb les plaques en les 

que hem treballat qualsevol microorganisme és incinerar-les al incinerador del 

hospital. 
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GLOSSARI 

Anticòs: És una proteïna sintetitzada per cèl·lules plasmàtiques que actua en 

resposta a un antigen específic eliminant-lo. 

Antigen: Substància estranya per al cos, comporta una resposta immunitària 

catalitzada per l’acció d’anticossos. 

Arquea: Microorganisme procariota molt semblant als bacteris però separada 

d’aquests durant l’evolució comportant diverses diferències. 

Autoclau: Màquina que combina calor i pressions elevades per esterilitzar 

material de laboratori. 

Bacteri Gram negatiu: Bacteri que dóna negatiu a la tinció de Gram. Té una 

càpsida proteica poc gruixuda combinada amb una important membrana 

plasmàtica. 

Bacteri Gram positiu: Bacteri positiu a la tinció de Gram. Posseeix una càpsida 

proteica molt important i gruixuda que l’envolta. 

Bacteri extremòfil: Bacteri que busca i prefereix ambients extrems per viure: 

amb altes concentracions de sal, molt calorosos, d’elevada pressió, etc.  

Bacteris oportunistes: Bacteris patògens que el nostre sistema immunitari 

rebutja fàcilment però que en un cas en que tenim un sistema immunitari deficient 

(p. e. pacient de SIDA) poden causar un mal major. 

Bioètica: Estudi interdisciplinari de les qüestions que planteja l’avenç de la 

biologia en general segons la repercussió en la societat i la seva moral.  
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Bioinformàtica: Aplicació de les tecnologies computacionals a l’estudi i anàlisi 

de les dades biològiques.  

Bioreactor: Equipaments industrials que s'utilitzen a la síntesi química. 

Bec Bunsen: Instrument que funciona projectant una flama cap a dalt amb el 

propòsit de crear un radi estèril on poder treballar sense risc de contaminació per 

microorganismes.   

Cèl·lula hoste: Cèl·lula que sofreix la presència d’un paràsit al seu interior, un 

virus per exemple.  

Cèl·lules clòniques: Cèl·lules resultants de la reproducció cel·lular, són dos 

cèl·lules idèntiques genèticament a l’anterior. 

Centrifugadora: Màquina utilitzada en laboratoris per decantar o sedimentar 

mostres utilitzant la força centrífuga.  

Colorímetre: Instrument utilitzat per mesurar l’absorbància d’una solució i així 

determinar la longitud d’ona d’aquella llum. 

Compost inorgànic: Compost químic que no conté carboni en les seves 

molècules.  

Compost orgànic: Compost químic que conté carboni en les seves molècules.  

Diagnòstic microbiològic: És un diagnòstic mèdic entre un metge i un 

microbiòleg, busca la millor forma de tractar una infecció. 

Disenteria: És una malaltia infecciosa de l’intestí que s’inflama i s’ulcera causant 

diversos símptomes. 

Disseminació: Dispersar o difondre una substància, un bacteri, una infecció. 
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ADN-polimerasa: Enzim que s’ocupa de la producció de les cadenes de l’ADN 

durant la replicació d’aquest. 

Electroforesi: Tècnica que consisteix en el moviment de partícules per mitjà de 

l’acció d’un camp elèctric. 

Epidemiologia: Es dedica a l’estudi de les epidèmies, la seva expansió, el seu 

control, etc. 

Estrès oxidatiu: Conseqüència negativa per a la cèl·lula durant el creixement. 

Amb el metabolisme, la cèl·lula està exposada a l’oxigen, i aquest li causa danys, 

això és l’estrès oxidatiu. 

Fenotip: És l’expressió del genotip que podem veure. P. e. el color dels ulls. 

Flora bacteriana: Conjunt de bacteris vivint junts en un organisme amb una 

relació possiblement simbiòtica. És un sinònim de microbiota.  

Flora intestinal: Conjunt de bacteris que hi ha als intestins. Són clau en el 

procés de digestió. 

Fosforilació oxidativa: Via metabòlica que utilitza la diferència de potencial 

generat pel bombeig de protons a l’altre costat d’una membrana per produir ATP. 

Genètica mendeliana: Estudi dels gens basat en les lleis de Mendel.  

Genètica molecular: Estudi de genètica a partir de l’evolució de diferents 

molècules. 

Genoma: Conjunt de gens d’un organisme. 

Genotip: Gens que codifiquen per un factor determinat que podem determinar. 
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Hidrofílic: Substància que és miscible en aigua i en dissolvents polars en 

general. 

Hidrofòbic: Substància no miscible en aigua que no pot ser dissolta en 

substàncies polars. És el mateix que lipofílic.  

Inestabilitat genètica dels cromosomes: Hi ha un factor d’atzar en els 

cromosomes i en la informació genètica en general que fa que no sempre es 

transmeti la informació correcta. 

Innocu: Ni perjudicial ni beneficiós. 

Investigació bàsica: Investigació dels fenòmens naturals, no enfocat a l’àmbit 

clínic. 

Mecanismes SIMS (antioxidant): Processos que té la cèl·lula que actuen com 

antioxidants davant de la toxicitat del propi metabolisme. 

Microbiologia clínica: Branca de la microbiologia que estudia la patogenicitat 

dels microorganismes. 

Microbiologia molecular: Estudia els processos dels microorganismes des d’un 

punt de vista molecular. 

Microorganisme eucariota: Microbi les cèl·lules del qual tenen un nucli ben 

definit, no necessàriament una paret cel·lular, etc. 

Microscopi confocal: Microscopi capaç d’obtenir imatges tridimensionals de 

coses tan petites com cèl·lules. Està basat en un microscopi de fluorescència 

però aquest utilitza làser. 
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Microscopi electrònic: Microscopi amb el que es pot obtenir imatges de coses 

tan petites que no són observables amb un microscopi òptic. Utilitza electrons en 

comptes de fotons. 

Moviment per ciliat: Hi ha microorganismes que es mouen per ciliat. És a dir, 

amb milers de microtúbuls curts repartits per tota la seva membrana que fan que 

hi hagi moviment i que es creïn corrent als voltants. 

Moviment per flagel·lació: Que un microorganisme es mou per flagel·lació vol 

dir que posseeix un o més flagels per al seu moviment. Els flagels són 

microtúbuls llargs que desenvolupen la mateixa  funció que els cilis. 

Moviment per pseudòpodes: Són cèl·lules eucariotes que poden modificar la 

seva estructura estirant-se i arronsant-se per moure’s. Formen projeccions 

temporals. 

Nucleòtid: Són les unitats bàsiques dels àcids nucleics. Estan formats per un 

grup fosfat, una pentosa i una base nitrogenada. 

Paludisme: És el mateix que malària. És una malaltia infecciosa causada per un 

protozou i encomanada per la picada d’un mosquit que afecta sobretot zones 

subdesenvolupades de l’Àfrica. 

Paret cel·lular: És una matriu extracel·lular de bacteris, fongs, algues i plantes.  

PCR: Reacció en cadena de la polimerasa. És una tècnica de biologia molecular 

per obtenir un gran nombre de còpies d’un fragment d’ADN a partir de molt poca 

quantitat. 



Estudi de l’efectivitat d’antibiòtics i productes amb suposada acció antibacteriana 
 

  197 

Peptidoglicà: És un heteropolímer (format per més d’una substància) format per 

monosacàrids i aminoàcids que és el principal component de la paret cel·lular 

bacteriana.  

Persona immunocompetent: Persona capaç de produir una resposta 

immunitària normal a les substàncies estranyes entrants al cos (antígens).   

Persona seropositiva: Persona que té anticossos contra un agent infecciós i 

pateix o no la malaltia. Normalment s’associa amb el SIDA. 

PHímetre: Instrument utilitzat per mesurar el pH d’una solució. 

Plasmidi: És una molècula d’ADN circular de doble cadena present en bacteris 

que pot replicar-se independentment del demés ADN del bacteri. Els bacteris 

poden passar-se els plasmidis i aquesta és una de les principals causes de la 

resistència bacteriana a antibiòtics. 

Pneumònia bacteriana: És una infecció pulmonar causada per bacteris. Sovint 

és causada pel pneumococ (Steptococcus pneumoniae), un bacteri grampositiu 

que colonitza la gola. 

Duplicació de l’ADN: Síntesi d’una còpia de l’ADN abans de la reproducció per 

tal de formar dos cèl·lules amb la mateixa informació genètica. 

Proteoma: És la totalitat de proteïnes expressades en una cèl·lula en unes 

condicions de medi ambient i cicle cel·lular específiques. 

Purificar un enzim: Procés amb pel qual obtenim un enzim determinat que 

volem a partir d’una mescla inicial. 

Soca de bacteris: És una població genèticament uniforme de bacteris. És a dir, 

una comunitat de bacteris amb la mateixa informació genètica.  
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Via conjuntival: Via d’aplicació d’un medicament directament a la conjuntiva 

ocular que és una membrana mucosa i transparent que cobreix el globus ocular. 

Via parenteral: La via parenteral és aquella en que, per administrar el fàrmac, 

s’ha de travessar la pell per a que la substància vagi directament o a través 

d’altres teixits al torrent sanguini. 

 

NOTÍCIA D’ACTUALITAT 

Analitzaré el següent article periodístic publicat al diari El País el 9 de desembre 

de 2016 ja que està relacionat amb el meu treball pràctic. 

Resistencia bacteriana 

El mal uso de los antibióticos causa un grave problema de salud 

pública 

La proliferación de bacterias que han desarrollado resistencias a los antibióticos 

se está convirtiendo en un gravísimo problema de salud pública. Cada vez 

mueren más personas por infecciones de orina o respiratorias causadas por 

bacterias comunes que hasta hace poco se trataban fácilmente con los fármacos 

disponibles. Los datos son sumamente preocupantes. Las bacterias 

multirresistentes causan ya 25.000 muertes en Europa y otras 23.000 en EE UU. 

La OMS estima que en todo el mundo se cobran 700.000 vidas, pero lo que 

causa mayor alarma es la progresión. Expertos del Centro Europeo para la 

Prevención y el Control de Enfermedades estiman que, de seguir la tendencia 

actual, en 2050 el número de víctimas en el mundo podría elevarse a 10 millones 
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anuales. Para hacerse una idea, el cáncer provoca ahora unos 8,2 millones de 

muertes. 

El aumento de las resistencias comporta que cada vez se deba recurrir con más 

frecuencia a los llamados antibióticos de último recurso, que son mucho más 

tóxicos y que, con el tiempo, también perderán efectividad. Se sabía que las 

bacterias tratarían de defenderse generando resistencias, pero el proceso se ha 

acelerado y está siendo mucho más rápido que la capacidad de desarrollar 

antibióticos nuevos. Lo más lamentable es que se trata de un problema 

autoinfligido pues estas resistencias están provocadas sobre todo por el mal uso 

y el abuso de los antibióticos disponibles. 

La utilización de antibióticos ha aumentado un 40% en 10 años y es significativo 

que los países con mayor consumo, entre los que figura España, son también 

los que presentan mayor índice de resistencias bacterianas. Las autoridades 

sanitarias deben actuar con determinación en dos frentes principales. En primer 

lugar, el abuso en humanos. Hay que evitar usar antibióticos en infecciones 

víricas como catarros o procesos gripales, pues ahí no son eficaces y favorecen 

las resistencias. Es inaceptable que las farmacias dispensen antibióticos sin 

receta, cuando está prohibido. Eso facilita la automedicación. 

Pero sin duda allí donde hay que actuar con mayor rapidez y contundencia es en 

el mal uso de antibióticos en granjas y piscifactorías. Se utilizan de forma 

generalizada, no para curar infecciones, sino para ayudar al crecimiento animal 

minimizando la posibilidad de un contagio infeccioso que las condiciones de 

hacinamiento extenderían rápidamente. La OMS ha pedido que se prohíba su 

uso como profilaxis. España figura entre los países con mayor consumo de 

antibióticos en animales, 419 milígramos por kilo de carne producida, cuando la 
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media europea es de 121, lo que ha provocado ya quejas ante la UE. Mientras 

en Europa bajaba el uso de antibióticos en animales en un 12% entre 2011 y 

2014, en España aumentaba un 25%, con el agravante de que uno de los más 

utilizados es un antibiótico de último recurso para humanos. No podemos esperar 

que los acuerdos de reducción voluntaria funcionen. Dada la gravedad del 

problema, hay que revisar la regulación de la sanidad animal e intervenir con 

inspecciones y sanciones severas. 

ANÀLISI 

L’article tracta un seguit de punts en concordança amb l’anomenada resistència 

bacteriana. La resistència bacteriana és la capacitat que tenen les colònies 

bacterianes per desenvolupar resistència, que no els afecti; a un antibiòtic que 

fins ara l’afectava. Això es deu principalment a la variabilitat genètica d’aquests 

microorganismes: gràcies a la rapidesa amb la que es reprodueixen; una mutació 

que, per casualitat, faci que un determinat antibiòtic ja no l’afecti acaba produint 

una soca de bacteris immunes a aquest antibiòtic. També es deu a l’intercanvi 

de plasmidis amb gens de resistència entre bacteris. Entre bacteris en contacte, 

es passen plasmidis (porció d’ADN independent i circular) que en moltes 

ocasions codifiquen per a immunitzar els bacteris davant un determinat antibiòtic. 

 La resistència bacteriana està progressant molt ràpidament com una 

causa de mort, fins hi tot al primer món (25000 morts a Europa). Aquesta 

consisteix en la mort per una malaltia infecciosa bacteriana que des de fa 

temps té tractament i no resultava un problema (p.e. una infecció d’orina) 

ja que el bacteri que la causa ha desenvolupat resistència.  
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 Això, de retruc també és negatiu en un altre aspecte. Com que els 

antibiòtics principals no tenen efectivitat, s’ha de recórrer als d’últim 

recurs. Aquests són molt tòxics i tenen efectes adversos.  

 La causa d’aquest fenomen radica en el mal ús que en fem. Ara es 

consumeixen aproximadament un 40% més d’antibiòtics que fa 10 anys. 

L’automedicació també és un factor greu que afecta molt als nostres 

països.  

 L’autor remarca molt el que diu que és el principal problema: l’ús 

d’antibiòtics en granges. En granges, s’utilitza antibiòtic no només per 

tractar malalties sinó que de forma preventiva, per evitar infeccions que 

s’estenguin a molts animals. Això fa que la quantitat d’antibiòtic 

administrada sigui altíssima. La poca legislació en aquest aspecte ha fet 

que a Espanya gairebé es quadrupliqui la quantitat d’antibiòtic administrat 

per quilo de carn produït respecte la mitjana de la Unió Europea.  

CONCLUSIONS 

Aquestes són les conclusions extretes. 

 Aquest és un problema molt greu i nou, del que la gent no està 

conscienciada. Per tant, calen campanyes d’informació sobre aquest 

fenomen. 

 Per tal d’evitar els antibiòtics d’últim recurs, s’ha de fer recerca en aquest 

camp per trobar nous antibiòtics sense tants efectes negatius. Actualment 

no s’està investigant gaire per aquesta via. 

 S’ha d’acabar amb l’automedicació. Com he pogut comprovar fent 

l’enquesta, encara és massa la gent que s’automedica, fins hi tot en 



Estudi de l’efectivitat d’antibiòtics i productes amb suposada acció antibacteriana 
 

  202 

alguns casos de forma regular. El tractament de processos vírics amb 

antibiòtics és un focus molt important de resistència bacteriana. 

 Finalment, s’ha de regular de forma efectiva la utilització d’antibiòtics en 

granges i piscifactories ja que aquesta és la principal causa del problema. 

En aquesta imatge podem veure la resistència desenvolupada a cada antibiòtic 

per cadascun d’aquests 6 bacteris. És una imatge molt ben elaborada pel ECDC 

(Centre Europeu per la Prevenció i Control de Malalties) que caldria analitzar a 

fons. Però el que vull remarcar és l’augment de les resistències: les franges en 

negre representen l’augment de la resistència en 5 anys i les que estan en blanc, 

el descens en el mateix període de temps. És fàcil observar que la resistència 

augmenta més que disminueix. 

 

Figura 44: Estat de la resistència bacteriana dels principals bacteris patògens actualment. 


