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Els antibacterians. Descoberta i situació actual 

 

Objectiu: 

Treballar el concepte d’antibacterià. Conèixer diferents tipus de teràpia antibacteriana i valorar la 

problemàtica de la resistència a antibacterians. 

 

 

1. Situem-nos a principis del segle XX.  

 

Un dels pares de la Microbiologia, l’alemany Robert Koch, havia demostrat feia poc que els 

microorganismes eren els agents causals de les malalties infeccioses. Per tal de combatre aquestes 

malalties, els investigadors de l’època es van dedicar a buscar eines per lluitar contra els 

microorganismes patògens que s’anaven descobrint.  

 

Us proposem que facis un viatge en el temps, que aterreu a principis del segle XX i sigueu uns d’aquells 

investigadors compromesos en la lluita contra les malalties infeccioses. 

 

Per inspirar-vos mireu el fragment de la pel·lícula “El doctor Arrowsmith”, també titulada “Médico y 

amante”, dirigida per John Ford en 1931, que està basada en la novel·la publicada el 1925 “El doctor 

Arrowsmith” de Sinclair Lewis. L’escriptor S. Lewis va ser guardonat amb el Premi Pulitzer (1926) i amb 

el Premi Nobel de Literatura (1930). La novel·la relata la història d’un personatge de ficció, el doctor 

Arrowsmith, que aspira a ser un gran investigador alhora que per sobreviure es veu obligat a la pràctica 

quotidiana de la medicina. S. Lewis va aconseguir crear un interessant i atípic personatge. 

 

(Trobareu un fragment de la pel·lícula en l’enllaç: https://vimeo.com/214981488) 

 

 

2. Activitats de llapis i paper 

Després de visualitzar el fragment de la pel·lícula, treballeu en grups i realitzeu les següents activitats: 
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A. Analitzeu què passa en el fragment visionat. 

 

 De què s’adona l’investigador (Martin Arrowsmith) quan mira els flascons de vidre? 

 Per què creus que consideren que el descobriment pot ser important? 

 Què passa al final del fragment de la pel·lícula quan apareix el Dr. Gottlieb, mentre discuteixen 

l’investigador (Martin Arrowsmith) i el director del centre (Dr. Tubbs)?  

 Podeu identificar algunes errades de manipulació en el treball microbiològic de laboratori que es 

mostra en el fragment visionat? 

 

B. Responeu a més de les preguntes que hagin sorgit en el debat del grup mentre interpretàveu el 

fragment de la pel·lícula d’altres qüestions com ara: 

 

● Com va demostrar Robert Koch que les malalties infeccioses eren causades per 

microorganismes? 

● Quin experiment anterior va ser clau perquè posteriorment en R. Koch demostrés qui eren els 

agents causals de les malalties infeccioses? 

● A principis del segle XX, quins tipus de patògens microbians causants de malalties infeccioses 

s’havien descobert? 

● Quin va ser el primer antibacterià descobert? 

● Què són els antibiòtics? 

● Què en saps sobre la situació actual respecte la resistència bacteriana als antibiòtics i altres 

compostos antibacterians? 

● Qui és Felix d’Hérelle, el científic de l’Institut Pasteur que es cita a la darrera escena del 

fragment de la pel·lícula que heu vist? 

 

Per respondre, podeu cercar informació de fonts contrastades. 

 

C. Dissenyeu experiments per buscar agents químics o biològics que tinguin algun tipus d’activitat 

antibacteriana, usant només el següent material: 

- Ampolles amb medi de cultiu líquid LB (Luria-Bertani) 

- Tubs estèrils 

- Pipetes estèrils 
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- Espectrofotòmetre 

- Bany d’incubació.  

 

 Quins resultats esperaríeu obtenir? 

 Compareu els diferents dissenys proposats i decidiu quin experiment us sembla més adequat. 

 

3. Experimenteu 

 

Apliqueu el disseny escollit usant com a model el bacteri patogen Salmonella enterica Typhimurium. El 

vostre professorat us subministrarà el material, el bacteri i 3 compostos i un agent biològic tots ells amb 

activitat antibacteriana. 

 

4. Resultats i conclusions 

 

Un cop realitzat el procediment experimental 

● Representeu gràficament els resultats obtinguts.  

● Observeu i comenteu les diferències entre l’efecte dels quatre antibacterians que heu utilitzat.  

 

5. Reflexioneu 

Si cal, podeu cercar informació de fonts contrastades. 

 

En el context treballat reflexioneu i investigueu sobre els següents aspectes,  

● Identifiqueu quin (o quins) dels antibacterians emprats es pot (poden) usar en quimioteràpia i 

en teràpia fàgica. 

● Poden ser els agents biològics com el que has usat una eina útil per lluitar contra les malalties 

infeccioses causades per bacteris resistents als antibiòtics i a altres compostos antibacterians? 

● En teràpia fàgica, com es pot evitar l’emergència de bacteris resistents? 

 

Sobre els antibacterians: 

 Què són les anomenades “drogues sulfa”? Indiqueu algun exemple. 

 Indiqueu algun exemple d’antibiòtic. 
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 Què són els compostos antibacterians sintètics i semisintètics? Digueu algun exemple de cada un 

d’ells. 

 Com s’anomena genèricament l’agent biològic amb el que heu treballat? Qui els va descobrir? El 

seu descobriment, és anterior al dels antibiòtics? 

 Què significa bactericida, bacteriostàtic i bacteriolític? 

 Quines característiques ha de tenir un agent antibacterià perquè sigui adequat pel tractament 

de malalties infeccioses? 

 A més de ser útils per lluitar contra les malalties infeccioses, els diferents tipus d’antibacterians 

tenen alguna altra aplicació? 

 Contrasteu el que heu après amb les idees preliminars. 
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