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Els antibacterians. Descoberta i situació actual 

Material per al professorat 

 

1. Objectius: 

 

- Ampliar el concepte d’antibacterià. 

- Conèixer diferents tipus de teràpia antibacteriana. 

- Valorar la problemàtica que representa l’emergència i disseminació de les resistències a 

antibacterians per a la salut de la població. 

- Conèixer la teràpia fàgica. 

- Indagar experimentalment sobre les semblances i diferències entre agents bactericides, 

bacteriolítics o bacteriostàtics. 

 

2. Inici de l’activitat:  

L’activitat es contextualitza en la problemàtica actual associada a l’aparició de bacteris multi-

resistents i la seva importància a nivell de la salut mundial. Al 2009, la Organització Mundial de la 

Salut (OMS) ja va declarar les resistències antibiòtiques com una de les tres causes que amenacen la 

salut mundial i la situació encara a empitjorat des d’aleshores. La necessitat de lluitar contra les 

infeccions de microorganismes multi-resistents ha renovat l’interès per altres estratègies de 

tractament com la teràpia fàgica. Des del seu descobriment, a principis del segle XX, els bacteriòfags 

van usar-se pel tractament de malalties infeccioses però l’aparició dels antimicrobians i la seva 

elevada eficiència contra un ampli espectre de bacteris, va fer que en la majoria de països la teràpia 

fàgica caigués en l’oblit.  

 

Per tal de treballar els objectius d’aquesta activitat es plantegen dos situacions de partida diferents 

que es recullen en els fulls de treball corresponent: 

 

VERSIÓ A: Es parteix de la visualització d’un fragment d’una 

pel·lícula (El doctor Arrowsmith) que permetrà als alumnes situar-se 

a principis del segle XX, just en el moment en el que es produeix el 

descobriment dels bacteriòfags.  

 

Fotograma de la pel·lícula “El doctor Arrowsmith” del 1931 dirigida per John Ford. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/es/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/es/deed.ca


  

 

 

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/es/deed.ca 

2 de 18 

 

 

VERSIÓ B: L’activitat s’inicia a partir de l’anàlisi de noticies actuals 

relacionades amb l’aparició de microorganismes multi-resistents i l’ús 

dels antibiòtics en la nostra societat.  

 

 
Exemple d’una notícia publicada a la Vanguardia digital el 14 de Gener de 2017. 

 

 

En els dos casos l’activitat s’inicia de la mateixa manera, en grups, realitzen una activitat de “llapis i 

paper” en la que els estudiants: 

 

A. Analitzen o bé el fragment de la pel·lícula visionat o bé les notícies escollides per contextualitzar 

l’activitat.   

 

B. Responen una sèrie de preguntes associades a cada versió de l’activitat i que es recullen en el full 

d’activitat corresponent.  

 

C. Dissenyen experiments per buscar agents químics o biològics que puguin tenir algun tipus d’activitat 

antibacteriana, usant només el següent material: 

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

- Tubs estèrils 

- Pipetes estèrils 

- Espectrofotòmetre 

- Bany d’incubació.  

(El material a utilitzar es pot adaptar al material que estigui disponible en cada centre, amb la intenció 

que els alumnes puguin dur a terme el disseny experimental que es consensuï) 

Cal destacar que en el cas de partir del visionat de la pel·lícula proposada, l’estudiant tindrà clar que una 

manera d’observar l’efecte d’alguns antibacterians serà la disminució de la terbolesa dels cultius líquids. 

Si no ha estat així, probablement serà necessari que abans de dissenyar l’experiment a realitzar, el 

professor/a presenti com es pot mesurar el creixement d’un cultiu bacterià utilitzant un 

espectrofotòmetre o fent recomptes de viables. 
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Els estudiants indiquen quins resultats esperarien obtenir i debaten sobre els diferents dissenys 

experimentals proposats decidint quin de tots ells els hi sembla el més adient.  

 

3. Experiment. 

 

Es proposa que els alumnes portin a terme un experiment similar al que han dissenyat, usant Salmonella 

enterica Typhimurium com a model de patogen, el bacteriòfag P22 virulent (F1) com agent biològic i 

l’ampicil·lina, espectinomicina i estreptomicina com a compostos antibacterians bacteriolítics, 

bactericides i bacteriostàtics, respectivament.  

 

Per fer més interessant l’activitat, el professor pot subministrar a cada grup els antibacterians en tubets 

però no indicar de quin es tracta. A continuació es mostra un esquema d’un disseny complert, però es 

pot adaptar fàcilment a les possibilitats de cada centre. 
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Seguidament s’exposa en detall el procés experimental: 

 

1. El professor ha de preparar un cultiu líquid del bacteri (en aquest cas Salmonella enterica 

Typhimurium LT2) el dia abans de l’experiment. Per això, ha d’inocular el bacteri en una 

ampolla amb 10 mL de medi nutritiu i incubar-ho a 37oC durant 12-24 h.  

(Alternativament també es pot sembrar una estria per esgotament de nansa de Salmonella 

en una placa de medi nutritiu i incubar-la 24 h a 37oC). 

 

2. Per iniciar l’experiment es realitza una ressembra del cultiu anterior, afegint per exemple 2 

mL del cultiu en 100 mL de medi líquid. Per veure clarament l’efecte de l’agent bacteriolític 

Figura 1. Esquema complert del disseny experimental proposat 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/es/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/es/deed.ca


  

 

 

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/es/deed.ca 

5 de 18 

 

en aquest experiment es recomana l’ús d’un medi de cultiu amb baix contingut en sal, per 

exemple el medi LB però amb només un 0.5% de NaCl. Un cop realitzada la ressembra es 

pren una mostra (Temps 0) per mesurar l’absorbància inicial a una longitud d’ona de 550 

nm (A550nm). 

 

(Si s’ha partit d’una estria fresca, en lloc d’un cultiu líquid, simplement cal recollir amb una 

nansa de Kolle la biomassa i afegir-la als 100 mL de medi LB fins a aconseguir una suspensió 

que presenti una A550nm entre 0,05-0,1 aproximadament. Aquest serà el valor del Temps 0).  

 

3. S’incuba el cultiu a 37oC (si és possible en agitació) i a partir d’aquest moment es van 

prenent mostres cada 30 min per poder determinar la cinètica de creixement del cultiu, 

mesurant l’increment d’absorbància.   

 

4. El cultiu s’incuba aproximadament durant 90 min, concretament fins que la A550nm es trobi 

entre 0,2 - 0,3. En aquest moment, el volum es reparteix a parts iguales en 5 ampolles 

independents (20 mL per ampolla), retolades com a A, B, C, D i E i es realitza el tractament 

corresponent: 

 

A) Control (sense tractament) 

B) Ampicil·lina (afegint 100 µl d’ampicilina a 40 mg·mL-1 per tenir una concentració 

final de de 200 μg·mL-1 en el cultiu). 

C) Espectinomicina (afegint 100 µl d’espectinomicina a 40 mg·mL-1 per tenir una 

concentració final de de 200 μg·mL-1 en el cultiu). 

D) Estreptomicina (afegint 100 µl d’estreptomicina a 40 mg·mL-1 per tenir una 

concentració final de de 200 μg·mL-1 en el cultiu). 

E) Bacteriòfag P22 lític (L1) (afegint 125 µl de la suspensió fàgica, que està a una 

concentració de 4 x 1010 bacteriòfags·mL-1, als 20 mL de cultiu aconseguint una MOI 

de 1)  

 

La multiplicitat d’infecció o MOI (de l’anglès multiplicity of infection) és la relació entre el 

nombre de virus i el nombre de bacteris presents en un espai concret. Per tant una MOI igual a 

1 indica una proporció d’un bacteriòfag per cèl·lula bacteriana. Per aquest càlcul cal tenir en 
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compte que quan l’absorbància del cultiu es troba entre 0,2 i 0,3 la concentració de bacteris és 

aproximadament de 2-3 x 108 unitats formadores de colònia (ufc)·mL-1. 

 

5. Tots els cultius s’incuben durant 10 min a 37oC sense agitació per facilitar l’adsorció del 

virus bacterià. I, a continuació, se segueixen incubant a la mateixa temperatura però, si és 

possible, en agitació. Es continuen prenent mostres per mesurar l’absorbància (A550nm) en 

intervals de 30 min fins arribar a les 4 h des del moment en que es va iniciar l’experiment 

(Temps 0).  

 

Les mostres es poden conservar en nevera i mesurar-les fins a una setmana després de la seva 

obtenció sense que hi hagi variació en el resultat, només cal agitar bé els tubs abans de mesurar 

l’absorbància per evitar que les cèl·lules quedin depositades al fons del tub. Igualment si s’afegeixen 

0,1 mL d’una solució de formaldehid al 10% (o de qualsevol agent que fixi cèl·lules) a cada tub de 

mostra es poden conservar en nevera més de 30 dies.  

 

En cas que no es disposés d’un espectrofotòmetre per a mesurar l’absorbància, es poden prendre 

imatges de les mostres als diferents temps per després comparar de visu la seva terbolesa. 

  

Per altra banda, aquest procés experimental també pot completar-se realitzant recomptes de 

viables (ufc·mL-1) en els diferents temps estudiats, fent dilucions decimals seriades i sembrant 0,1 

mL de les dilucions apropiades en plaques de medi nutritiu (LB) amb l’ajuda d’una nansa de 

Digraslki.  

 

 

 

5. Resultats 

A continuació es mostren els resultats obtinguts seguint el procediment indicat.  
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La figura 2 és un recull d’imatges de les mostres dels diferents cultius preses durant el temps de 

realització de l’experiment.  

 

 

 
Figura 2. Imatges representatives de les mostres preses a diferents temps del cultiu control i dels cultius amb els diferents 

tractaments. La fletxa vermella indica el moment en el que s’addiciona el tractament antibacterià als cultius corresponents. Les 

mostres dels cultius tractats amb espectinomicina i estreptomicina presenten el mateix aspecte. Per aquesta raó només es 

mostra una d’elles per a cada temps. El mateix ocorre amb les mostres dels cultius tractats amb ampicil·lina o el bacteriòfag P22 

lític. 
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Aquesta observació qualitativa es correspon amb la representació gràfica semilogarítmica dels resultats 

d’absorbància (Figura 3 A). 

 

 
Figura 3. Representació gràfica de l’absorbància (A550nm) (A) i del recompte de viables (ufc·mL

-1
)

 
(B)

 
al llarg del 

temps. La fletxa vermella indica el moment en el que s’addiciona el tractament antimicrobià. 

 

Com es pot observar, tant l’ampicil·lina com el bacteriòfag produeixen una clarificació del cultiu, és a dir, 

les mostres tractades són molt més transparents que les mostres del control o les dels altres compostos 

en els mateixos temps (Figura 2), el què es correspon amb una disminució de l’absorbància del cultiu 

(Figura 3A) i una disminució clara del nombre de cèl·lules viables (Figura 3B). Tot i que l’efecte dels dos 

tractaments és el mateix, el mecanisme d’actuació és molt diferent: El bacteriòfag P22 lític provoca al 

final del seu cicle multiplicatiu dins la cèl·lula la lisi d’aquesta permetent l’alliberació de les noves 

partícules víriques produïdes. En canvi, l’ampicil·lina és un antibiòtic bactericida, és a dir, que mata a les 

cèl·lules. De fet, es tracta d’un compost bacteriolític, ja que la seva acció sobre la paret bacteriana 
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provoca la lisi de les cèl·lules i per això s’observa, igual que en el cas del bacteriòfag, la clarificació del 

cultiu i la disminució de l’absorbància. 

 

Per altra banda, en relació amb els cultius tractats amb estreptomicina o espectinomicina, tant 

l’observació de visu de la terbolesa del cultiu (Figura 2) (que no augmenta com ho fa en el cultiu control), 

com la mesura de l’absorbància (Figura 3A) (que s’estabilitza i tampoc augmenta),  demostren que 

l’addició d’aquests compostos atura el creixement bacterià. Però la seva acció sobre la supervivència 

bacteriana és totalment diferent (Figura 3B). Així, el tractament amb estreptomicina provoca una 

disminució dràstica de la viabilitat bacteriana similar a la descrita per l’ampicil·lina. Això es degut a que 

l’estreptomicina també és un compost bactericida, però en aquest cas actua bloquejant de manera 

irreversible el procés de traducció. Per això, tot i que les cèl·lules no sobreviuen a la seva presència, no 

es lisen ràpidament, i per això la densitat del cultiu es manté. En canvi, l’espectinomicina és un agent 

bacteriostàtic, és a dir, que inhibeix el creixement bacterià. En aquest cas, tot i que l’espectinomicina 

també actua bloquejant el procés de traducció, la seva acció és reversible i desapareix quan el compost 

no està present, per això la viabilitat del cultiu es manté constant al llarg del temps igual que ho fa 

l’absorbància (Figura 3). 

 

Evidentment, si els estudiants només mesuren l’absorbància dels cultius i no realitzen els recomptes de 

cèl·lules viables, no podran determinar la diferència entre un compost bacteriostàtic (l’estreptomicina) i 

un bactericida no bacteriolític (com l’espectinomicina). En aquest sentit una opció es facilitar les dades 

de viabilitat d’aquest document (incloses de manera detallada en el annex) o bé, alternativament, i 

seguint l’activitat de reflexió, es pot demanar als estudiants que identifiquin les diferències entre 

compostos bactericides i bacteriostàtics i que determinin si l’experiment que han realitzat els hi permet 

diferenciar-los. Finalment es pot completar l’activitat redissenyant el procés experimental per tal de 

contestar aquesta nova pregunta. 

 

Per altra banda, també és interessant destacar l’estabilització de l’absorbància que s’observa al final de 

l’experiment tant en presència dels antibiòtics bactericides com del bacteriòfag (Figura 3A). Aquesta es 

correspon amb una estabilització del nombre de cèl·lules que sobreviuen al tractament o inclús amb un 

cert increment, en l’últim punt, en el cas de les dades amb el bacteriòfag (Figura 3B). Aquest fet es pot 

atribuir a la selecció dins de la població de mutants resistents. Això permet, si s’escau, parlar de 

processos de selecció natural, de pressió selectiva i de la problemàtica de l’aparició de microorganismes 

resistents. Igualment permet el debat sobre la utilització de còctels fàgics (tractament amb múltiples 
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bacteriòfags que actuen sobre el mateix microorganisme) com a mecanisme per evitar l’emergència de 

bacteris resistents.  

 

6. Informació addicional 

 

El descobriment dels antibacterians 

A principis del segle XX, feia poc que Louis Pasteur havia desmentit de manera inequívoca la teoria de la 

generació espontània i Robert Koch, gràcies als experiments realitzats amb Bacillus anthracis, establia 

els seus coneguts postulats que demostraven que un microorganisme concret és l’agent causal d’una 

malaltia específica.   

 
Figura 4. Cronograma del descobriment dels primers antimicrobians. La imatge correspon a càpsides del 

bacteriòfag P22, obtinguda per Sherwood Casjens i Elaine Lenk, forma part del dipòsit d’imatges de la American 

Society of Microbiology. 
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En aquest context, Paul Ehrlich va inferir que seria factible desenvolupar el que anomenava “bales 

màgiques”, és a dir, substàncies que actuessin de manera específica sobre els agents causals de les 

infeccions sense afectar als teixits i òrgans dels pacients, definint per primer cop el concepte de 

quimioteràpia. Els seus estudis van permetre el descobriment l’arsfenamina o compost 606 (en realitat 

format per una barreja de dues molècules diferents, Figura 4), comercialitzat per Hoechst AG al 1910 

amb el nom de Salvarsan (de “l’arsènic que salva”). Aquest compost sintètic va ser el primer 

antimicrobià comercialitzat i s’usava pel tractament de la sífilis, una malaltia àmpliament estesa en 

aquella època. Tot i que va ser molt utilitzat, els efectes secundaris associats al seu us i la posterior 

aparició de nous compostos antibacterians com la penicil·lina, el van descartar progressivament com a 

tractament d’aquesta infecció. 

 

El descobriment dels bacteriòfags s’atribueix a dos microbiòlegs, Frederick Twort i Felix D’Hérelle, que 

de forma independent, al 1915 i al 1917, respectivament, van descriure la presència d’un agent 

bacteriolític que van identificar finalment com un virus bacterià, o bacteriòfag (“menjador de bacteris” 

segons la seva etimologia grega) (Figura 4). Ja en el seu descobriment va quedar clar el possible ús 

d’aquests virus, que ataquen específicament bacteris, en el tractament d’infeccions d’origen bacterià. 

De fet, D’Hérelle va usar-los per exemple en el tractament extensiu del còlera y la disenteria, aplicant els 

bacteriòfags no només en els pacients sinó també en els pous d’aigua contaminada. Tot i els resultats 

prometedors obtinguts per la teràpia fàgica, l’elevada especificitat dels bacteriòfags, requeria de la 

identificació específica de l’agent causal de la infecció per aplicar el tractament adient, per això la 

teràpia fàgica va caure en desús en països de l’anomenat món occidental quan es van descobrir altres 

antimicrobians, com les drogues sulfa o la penicil·lina, que tenien un ampli espectre d’hoste i a més es 

preparaven en grans quantitats de manera relativament senzilla i econòmica. Malgrat això, la teràpia 

fàgica s’ha continuat fent servir fins a l’actualitat en països de l’antiga Unió Soviètica com Ucraïna, entre 

d’altres, i també en països de l’est d’Europa. 

 

Des de l’aparició del Salvarsan, molts investigadors continuaven centrant els seus esforços en la síntesi 

de molècules que tinguessin un efecte terapèutic en les infeccions bacterianes. En 1932, el patòleg 

alemany Gerhard Domagk, va usar pel tractament d’infeccions per Streptococcus pyogenes i per 

Staphylococcus aureus un derivat de la sulfanilamida, sintetitzada per Paul Gelmo al 1908, anomenat 

sulfonamido-crisoïdina i elaborat per Bayer com a colorant sintètic per a la tinció de bacteris. El 

Prontosil, nom que va donar Bayer a aquest nou compost, va ser el primer antimicrobià que podia 

tractar una àmplia gama d’infeccions bacterianes. Aquest compost, així com els seus derivats (coneguts 
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com a “drogues sulfa” que eren més efectives com a antibacterians) eren relativament senzills de 

produir de manera que el seu ús es va estendre ràpidament. Aquests antimicrobians actuen com a 

competidors específics de l’enzim dihidropteroat sintasa (DHPS) que està involucrat en la síntesi d’àcid 

fòlic a partir de l’àcid paraaminobenzòic (PABA). L’àcid fòlic és una vitamina del complex B que tots els 

éssers vius necessiten per viure. A diferència dels mamífers, que obtenim l’àcid fòlic de la dieta, els 

bacteris no poden incorporar-lo del medi i per tant el sintetitzen ells mateixos a partir de PABA. Per tant, 

la inhibició de la seva síntesi per la presència de sulfonamides dóna lloc a la inhibició del creixement 

bacterià. Malgrat els bons resultats obtinguts amb les dorgues sulfa sobretot contra bacteris 

grampositius, els seus efectes secundaris eren força indesitjables ja que presentaven una toxicitat massa 

elevada.  

 

Tot i que molts investigadors de l’època havien reportat l’acció bactericida d’alguns fongs, que de fet ja 

quedava recollida en els tractaments de ferides descrits a l’antiga Grècia, va ser al 1928 quan Alexander 

Fleming va descobrir la penicil·lina, una molècula produïda per alguns fongs (com ara Penicillium 

notatum), que té un efecte bactericida sobre un ampli espectre de bacteris. Aquest va ser el primer 

antibiòtic descrit, es a dir, un compost sintetitzat per un microorganisme viu capaç de inhibir el 

creixement d’altres microorganismes. Van haver de passar uns quants anys des del seu descobriment 

fins que l’avanç tecnològic en relació al cultiu de microorganismes i a la purificació de compostos, van 

permetre, cap als anys 40, desenvolupar un sistema de producció eficient d’aquest antibiòtic, reduir-ne 

notablement el preu i ampliant la seva distribució, tant als soldats de la II Guerra Mundial com a la 

població civil. Sense cap mena de dubte, la comercialització de la penicil·lina va marcar un punt 

d’inflexió en el tractament de les malalties infeccioses iniciant el que es coneix com a era daurada del 

tractament amb antimicrobians (Figura 6). Els antibiòtics com la penicil·lina van desplaçar ràpidament a 

les drogues sulfa atesa que la seva dosi terapèutica és molt més baixa que la d’aquestes compostos, sent 

per tant molt menys tòxics. Igualment, es important destacar que la identificació posterior de 

l’estructura d’aquest compost, que presenta un anell betalactàmic de quatre àtoms unit a un altre de 

tiazolidina de cinc àtoms, va permetre obtenir noves penicil·lines semisintètiques (és a dir, molècules 

modificades químicament a partir d’una penicil·lina natural), desenvolupant diferents generacions de 

penicil·lines amb increment de la seva activitat antimicrobiana.  

 

Emergència de soques multi-resistents. Situació actual 
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No hi ha cap dubte en el fet que el descobriment dels antibiòtics és una de les fites més importants del 

segle XX, però la disminució de l’efectivitat dels compostos antimicrobians deguda a l’emergència de 

patògens bacterians resistents a antibiòtics, alguns d’ells multi-resistents ha esdevingut un dels majors 

reptes amb els que es troba la medicina moderna i la nostra societat. De fet, ja al 2009 la Organització 

Mundial de la Salut (OMS) va declarar les resistències antibiòtiques com una de les tres causes que 

amenacen la salut mundial i la situació encara a empitjorat des d’aleshores.  

 

Figura 5. Exemples de notícies publicades en diaris genèrics relacionades amb l’increment de l’aïllament de 

bacteris amb resistència a antibiòtics. (Podeu ampliar les notícies en els següents enllaços: Notícia a La Vanguardia; 

Notícia a El País) 

 

Cada cop més sovint apareixen notícies a la premsa general en relació a l’emergència de resistències 

antibiòtiques i microorganismes multi-resistents (Figura 5). Tot i les campanyes endegades pels governs 

de molts països (Figura 6), el mal ús que s’ha fet i que a vegades encara se’n fa dels antibacterians 

només empitjora la situació.  
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Figura 6. Algunes de les campanyes publicitàries del Govern espanyol per fomentar l’ús correcte d’antibiòtics. 

 

Després d’una època considerada com a “daurada” pel que fa al tractament i control de les malalties 

infeccioses, l’amenaça d’una era post-antibiòtica en la que per exemple lesions menors infectades per 

microorganismes puguin causar la mort dels individus degut a la ineficiència dels antimicrobians dels 

que disposem no sembla actualment una fantasia apocalíptica sinó que, en alguns casos, s’aproxima a la 

realitat d’aquest segle XXI. En aquest sentit es compara aquesta era post-antibiòtica amb la pre-

antibiòtica també anomenada època fosca, en la que només es disposava com mesura de contenció de 

les infeccions bacterianes de procediments asèptics rudimentaris impulsats en primera instància per 

Ignaz Semmelweis (1818–1865) que recomanava rentar-se les mans com a mètode per evitar infeccions. 

 

A la Figura 7 es mostren les diferents etapes que han anat succeint en relació amb el desenvolupament 

dels compostos antimicrobians, des del seu descobriment fins a l’emergència dels organismes multi-

resistents que comprometen la utilitat dels compostos antibacterians existents.  
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igura 7. Les diferents etapes relacionades amb ús dels agents antibacterians i l’emergència de la resistència 

antibiòtica. Des de l’època fosca o pre-antibiòtica, passant per l’època primordial amb l’inici de la quimioteràpia 

amb sulfonamides i penicil·lina; l’època daurada, on es descobreixen la majoria d’antibiòtics que s’utilitzen en 

l’actualitat; l’època farmacològica en la que s’impulsa l’optimització de les dosis, l’administració, etc dels 

antimicrobians existents; l’època bioquímica en la que s’estudia a nivell molecular els mecanismes de resistència i 

on s’apliquen canvis químics a les molècules existents millorar la seva activitat; l’època d’estudi de les dianes 

d’acció, de desxifrar les bases dels mecanismes de resistència per poder dissenyar nous compostos; l’època 

genòmica, centrada bàsicament en la recerca de noves dianes d’actuació per a nous compostos a través de 

sistemes de screening massiu. Aquesta darrera etapa no va tenir resultats positius i això va propiciar l’època de 

desencant en la que ens trobem actualment. Cal esmentar que la inversió privada per part del sector farma en la 

recerca de noves molècules amb estructures diferents de les conegudes ha disminuït dràsticament des dels anys 

de bonança fins a l’actualitat. 

 

En aquest context, i tenint en compte l’estancament en el desenvolupament de nous agents 

antimicrobians, s’ha renovat l’interès per estratègies prèviament abandonades en el món occidental 

com és el cas de la teràpia fàgica.  

 

Els bacteriòfags són les entitats més abundants i diverses a la biosfera; es poden aïllar de tots els 

entorns en els quals hi hagi bacteris i s’estima que hi ha aproximadament uns 1030-31, que seria 

aproximadament 10 vegades més que el nombre total de cèl·lules bacterianes. Els virus bacterians són 
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capaços d’infectar i matar bacteris multi-resistents al final de seu cicle infectiu, perquè els seus 

mecanismes d’actuació són diferents als dels compostos antimicrobians. Això converteix la teràpia 

fàgica en eina prometedora pel tractament i el control de les infeccions bacterianes.  

És cert que els bacteris també poden esdevenir resistents als bacteriòfags, però la utilització de còctels 

fàgics, en els que s’utilitzen conjuntament diferents bacteriòfags contra el mateix microorganisme 

disminueix el risc d’aparició d’aquests. Per altra banda, l’elevada especificitat dels bacteriòfags, es 

considera actualment un aspecte molt favorable d’aquesta teràpia, ja que permet actuar sobre els 

microorganismes patògens sense afectar a d’altres, evitant, per exemple, l’alteració global de la 

microbiota després del seu ús.  
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7. Annex  

MESURA DE L’ABSORBÀNCIA (Representació gràfica en escala semilogarítmica) 

 

RECOMPTE DE VIABLES (Representació gràfica en escala semilogarítmica)  

 

TEMPS (min) Control Bacteriòfag  Ampicil·lina Espectinomicina Estreptomicina

0 0,0865 0,0865 0,0865 0,0865 0,0865

90 0,2325 0,2325 0,2325 0,2325 0,2325

120 0,45 0,3015 0,097 0,3245 0,2865

150 0,651 0,0765 0,0725 0,3525 0,272

180 0,949 0,07 0,057 0,348 0,2445

210 1,252 0,073 0,0555 0,3575 0,2325

240 1,422 0,087 0,072 0,346 0,218

270 1,614 0,087 0,067 0,348 0,215

300 1,742 0,087 0,057 0,345 0,207

330 1,808 0,102 0,051 0,341 0,197

DO550
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TEMPS (min) Control Bacteriòfag Ampicil·lina Espectinomicina Estreptomicina

0 3,70E+07 3,70E+07 3,70E+07 3,70E+07 3,70E+07

90 1,72E+08 1,72E+08 1,72E+08 1,72E+08 1,72E+08

150 3,50E+08 3,20E+04 7,16E+06 1,06E+08 9,85E+05

210 1,33E+09 3,60E+04 2,88E+06 8,50E+07 1,52E+05

270 4,50E+09 1,91E+05 1,27E+06 5,65E+07 4,95E+04

330 5,25E+09 4,75E+06 4,75E+05 9,60E+07 6,85E+03

VIABLES (unitats formadores de colònies (ufc)·ml-1
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