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Per què poden deixar de ser eficaços els antibiòtics? 

Guia professorat 

 

Objectius: 

Objectiu principal: 

- Explicar l’emergència de bacteris resistents als antibiòtics utilitzant el model d’evolució per 
selecció natural 

 

Objectius secundaris: 

- Justificar la idoneïtat de treballar amb microorganismes per estudiar la mutagènesi 

- Prendre contacte amb tècniques de cultiu bacterià 

- Proposar hipòtesis i considerar el treball experimental com una manera d’obtenir evidències per 
contrastar aquestes 

- Descriure i interpretar resultats experimentals 
- Explicar que no totes les mutacions suposen una alteració fenotípica 
- Explicar la diferent transcendència d’una mutació en organismes unicel·lulars i pluricel·lulars 

(mutacions en cèl·lules somàtiques i germinals) 
- Usar càlcul matemàtic en experimentació biològica 
 

Breu revisió teòrica 

 

Conceptes generals sobre la mutagènesi 

El fenomen de la mutagènesi implica algun canvi que afecta a una o a moltes bases del DNA. ES 

coneix sota el nom de mutació puntual quan la mutagènesi només afecta a una o a poques bases 

del DNA. Aquest és el principal fenomen mutacional que té lloc en bacteris, mentre que en d’altres 

éssers vius, a més de mutacions puntals, les que impliquen moltes bases, com inversions, delecions 

o translocacions són importants.  

La mutagènesi espontània es pot produir com a conseqüència d’errades en la replicació del DNA en 

la incorporació de bases nitrogenades que no s’aparellen correctament amb la base de la cadena 

motlle. Aquesta mutagènesi també pot ser deguda a danys en el DNA produïts per molècules 

generades pel propi metabolisme (agents endògens) de la cèl·lula (per exemple, peròxid d’hidrogen 

o el superanió d’oxigen). La freqüència de mutació espontània es en general baixa. Per exemple, en 

un gen bacterià està al voltant de 10-8 a 10-10. De tota manera hi ha gens que contenen regions (per 

exemple, una zona amb moltes bases iguals) amb una major possibilitat de patir mutacions, sent, en 

aquests casos, la freqüència de l’ordre de 10-5.  

La mutagènesi induïda és la que deriva de lesions en el DNA que provoquen agents físics o químics 

ambientals (també anomenats exògens). Entre ells destaca la radiació solar (raigs UVA) i compostos 

químics que contenen diferents productes, com per exemple el tabac. La freqüència de la 
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mutagènesi induïda depèn de la dosi de l’agent mutagènic i té com a conseqüència augmentar la 

freqüència de la mutagènesi espontània.  

 

Conseqüències de les mutacions en organismes haploides i diploides 

Les mutacions no sempre afecten a les funcions cel·lulars, ja que algunes d’elles no generen cap 

canvi d’aminoàcids en les proteïnes o bé no afecten a la funcionalitat d’aquestes molècules. Són 

doncs mutacions a nivell genotípic, però sense que signifiqui una alteració del fenotip. En canvi, 

algunes mutacions sí que tenen un clar efecte fenotípic, alterant alguna funció cel·lular.  

En organismes que es reprodueixen sexualment cal distingir entre mutació somàtica que es 

produeix en qualsevol cèl·lula de l’organisme, menys en les cèl·lules germinals i mutació en la línia 

germinal que afecta a les cèl·lules productores de gàmets. El primer tipus de mutació no s’hereta, 

mentre que el segon tipus es transmet a la descendència. 

 

En organismes haploides, com els bacteris, es manifesten totes aquelles mutacions que provoquen 

un canvi fenotípic.  

En organismes diploides, com els homes, poden haver mutacions recessives que no es manifestin ni 

en l’individu que la conté ni tampoc en els seus descendents.  

Les mutacions tenen com a conseqüència un augment de la variabilitat genètica de les poblacions 

de qualsevol espècie. Sobre aquesta variabilitat actuarà la pressió selectiva i promourà l’evolució.  

 

Exemples negatius per l’ésser humà de l’augment de la variabilitat genètica dels patògens és 

l’emergència de patògens amb major virulència i de patògens que han fet un salt d’hoste , així com 

la selecció de mutants patògens resistents als antimicrobians, entre d’altres raons, pel mal ús 

d’aquests compostos. 

Les mutacions poden tenir clars efectes negatius pels individus. Per exemple, diferents tipus de 

malalties genètiques de base mutacional transmissibles o la relació entre mutació i certs tipus de 

càncer (càncer de pulmó i fumadors, càncer de pell i exposició solar, entre d’altres). 

 

Bases de la pràctica 

El bacteri a utilitzar és Rhodobacter sphaeroides, un bacteri del sòl, gramnegatiu, quimioorganotròfic 

i fotosintètic (1). Aquest microorganisme sintetitza carotens com a pigments fotosintètics, els quals 

confereixen a les cèl·lules i a les colònies d’aquest microorganisme un color vermell característic. 

Diferents mutacions en la ruta de biosíntesi de carotens donen lloc a un canvi de color de la cèl·lula 

i, conseqüentment, de les colònies. Per tant, l’observació de colònies no vermelles demostra 

l’existència de mutants espontanis de pigmentació en la població bacteriana. 

Les colònies dels mutants espontanis de color verd pàl·lid que s’observen en les plaques són 

conseqüència d’errors en la replicació del DNA, sent la addició d’una guanina en un determinat lloc 

del gen crtD, implicat en la síntesi de carotens, un dels errors més freqüents. Aquesta addició 

provoca un corriment de la pauta de lectura d’aquest gen i per tant se sintetitza un enzim no 
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funcional. La incorporació errònia d’aquesta guanina es produeix a la regió inicial del gen, 

concretament en un zona que conté 7 guanines seguides. La presència d’aquesta poli-G en la 

seqüència del gen, juntament amb la generació d’estructures secundàries en aquesta zona, 

justifiquen l’elevada freqüència de mutació que presenta aquest bacteri fotosintètic en aquest lloc 

(1). 

 

Desenvolupament de l’activitat: 

Es tracta d’una pregunta per fer a l’alumnat (i al professorat) conscient del seu punt de partida (del 

ja sap i del que no té encara ben entès). Probablement l’alumnat farà sortir aquí la paraula mutació. 

És el moment d’explorar i fer explícites les seves idees inicials sobre aquest concepte. Convindria fer 

ara les següents preguntes: 

 

Què és per a tu una mutació? 

Per què ocorren les mutacions? 

 

Com és ben sabut, entre l’alumnat està molt estesa l’idea que les mutacions es produeixen com a 

conseqüència d’un canvi en el medi, molts les consideren una resposta als canvis de l’ambient. 

L’objectiu principal d’aquesta activitat serà demostrar que les mutacions són preadaptatives. 

 

És desitjable que en la posada en comú de les dues preguntes anteriors surtin dues posicions 

diferents. Una  en la que es defensi que les mutacions són adaptatives (és a dir que apareixen com a 

resposta a un canvi ambiental) i una altra en la que es digui que són preadaptatives (apareixen per 

atzar i és el propi medi –selecció natural- qui selecciona les més favorables). Si aquest no és el cas, 

convindrà que el professorat faci sortir una segona opinió. 

 

La idea és presentar la proposta experimental que es fa més endavant com una recerca d’evidències 

per validar aquesta segona hipòtesi. És convenient arribar a una formulació de deducció amb la 

forma: Si....... llavors......, ja que d’aquesta manera es demana a l’alumnat que faci una predicció 

raonada sobre el que esperaria trobar experimentalment en un cas i en un altre.  

Així, s’esperen formulacions com: 

 

Si les mutacions tenen lloc espontàniament, llavors, en un experiment on es mantenen les 

condicions del medi constants i l’organisme pot reproduir-se durant moltes generacions, 

apareixeran individus mutants. 

 

Si les mutacions tenen lloc com a resposta a un canvi en el medi, llavors, en un experiment on es 

mantenen les condicions del medi constants i l’organisme pot reproduir-se durant moltes 

generacions, no hi hauran individus mutants. 
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Material necessari 

 R. sphaeroides 2.4.1 

 Medi 290A líquid  

 Plaques de medi 209A 

 Nanses de Digralsky 

 Nanses de Kolle 

 Pipetes estèrils 

 Tubs estèrils de vidre o d’un sol ús transparents 

 Tubs d’un sol ús estèrils  

 Estàndard 0,5 McFarland o espectrofotòmetre 

 Estufa a 30oC 
 

Treball al laboratori 

Proposta de treball experimental 1 

 

Dia -3: A partir d’una placa de R. sphaeroides recent (sembrada com a molt 7-8 dies abans d’iniciar 

l’activitat), el professor sembra una estria per esgotament de nansa d’aquest microorganisme en les 

plaques que calguin de medi 290A i les incuba a 30oC durant 2-3 dies.  

Dia 0: Recollir biomassa de les plaques anteriors amb una nansa de Kolle per tal d’obtenir una 

suspensió de R. sphaeroides en 5 ml de medi líquid 290A de 1 x 108 cfu/ml aproximadament, segons els 

procediments que s’indiquen al final d’aquest apartat. 

Dia 0: Diluir 10-4, 10-5  i 10-6 la suspensió bacteriana obtinguda en medi líquid 290A (Fig. 1)  
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Fig. 1. Esquema d’un banc de dilucions a partir de la suspensió bacteriana per obtenir les dilucions indicades 

 

Dia 0: Sembrar 3 plaques de medi 290A amb 0,1 ml de cada dilució. 

Dia 0: Incubar les plaques a 30oC durant 3-5 dies. 

Dia 3 (5):Observar el creixement i identificar les colònies que no presenten color vermell. Aquestes 

colònies procedeixen de les cèl·lules mutants que hi havia a la població bacteriana inicial. 

 

 

Proposta de treball experimental 2 

L’activitat anterior es por realitzar de manera més complerta, demostrant el fenomen biològic de la 

mutagènesi espontània i calculant la freqüència de mutació de la pigmentació de vermell a verd en R. 

sphaeroides. Per realitzar aquest estudi, es fa servir el següent protocol: 

 

(a) Seguir els passos indicats per tal d’aconseguir una suspensió bacteriana de R. sphaeroides a una 
concentració de 1 x 108 cfu/ml. 

(b) Diluir la suspensió en medi 290A fins a obtenir les dilucions 10-4, 10-5 i 10-6. 
(c) Sembrar 3 plaques de medi 290A amb 0,1 ml de les dilucions 10-4, 10-5 i 10-6. 
(d) Incubar a 30oC durant 3-5 dies. 
(e) Identificar per observació els mutants de pigmentació en les plaques on s’han sembrat les 

dilucions 10-4 i 10-5. Comptar el nombre de clons mutants. 
(f) Calcular el nombre de mutants per ml de suspensió, segons la fórmula: 

 
(g) Comptar el nombre de colònies de les plaques de les dilucions 10-5 i 10-6, tenint en compte que 

seran vàlides les plaques que continguin entre 15 i 300 colònies. 
(h) Calcular el nombre de cèl·lules viables per ml de suspensió segons la fórmula: 

 
(i) Calcular la freqüència de mutació segons: 

 
(j) Interpretar el significat del resultat. Per exemple, si la freqüència és de 1x10-5, significa que per 

cada 100.000 cèl·lules de R. sphaeroides, 1 és un mutant de pigmentació. És a dir, segurament, si 

Freqüència de mutació = 

No mutants/ml 

cfu/ml 

 

cfu /ml = 

No colònies 

Volum sembrat x dilució 

No mutants /ml = 

No mutants 

Volum sembrat x dilució 
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es tracta d’una colònia verda, la cèl·lula que l’ha originat contenia l’addició d’una guanina en la 
poli-G del gen ctrD. Aquesta addició ha provocat un canvi en la pauta de lectura del gen i, per 
tant, un enzim no funcional que impedeix la síntesi correcte de carotens. 

 

 

 

Aspectes tècnics a tenir en compte 

1. Per mantenir R. sphaeroides en perfectes condicions per a realitzar l’activitat cal mantenir la placa 

sembrada original a temperatura ambient (no a la nevera). Si és necessari, i per a mantenir actiu el 

cultiu, cal fer ressembres successives, cada 5-8 dies, en plaques de medi 290A fins al moment d’iniciar 

l’activitat.  
 

2. Per evitar la dessecació, tant durant el procés d’incubació com en el de manteniment, cal incubar les 

plaques invertides i dins d’una bossa de plàstic tancada. 
 

3. Atès que en cada centre, R. sphaeroides pot créixer diferent, segons les condicions en les que es pugi 

incubar, és convenient que abans de fer la pràctica, el professorat la provi. Idòniament, al sembrar les 

dilucions s’haurien d’aconseguir plaques amb unes 100 colònies a la sembra de la dilució més 

concentrada per poder veure els mutants de pigmentació. Per tant, per aconseguir-ho en les condicions 

pròpies del seu centre, es possible que el professorat hagi de partir d’una suspensió inicial més 

concentrada, o bé modificar les dilucions a sembrar. 
 

4. Per obtenir la suspensió de R. sphaeroides de 1x108 cfu/ml es pot fer servir un dels següents mètodes: 

 

McFarland: Amb l’ajut d’una nansa estèril es van recollint colònies de la placa i es van resuspenent en 5 

ml de medi líquid 290A fins aconseguir una terbolesa equivalent a la que s’observa en un tub de 0,5 de 

l’escala McFarland (veure annex per preparar l’estàndard de terbolesa 0,5)  

Espectrofotometria: També es pot ajustar la concentració cel·lular de la suspensió utilitzant un 

espectrofotòmetre. En aquest cas la concentració de 1x108 cfu/ml s’obté ajustant l’absorbància de la 

Fig. 2. Imatge de diferents concentracions de l’escala 

McFarland 
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suspensió a una longitud d’ona de 550 nm a 0,3 unitats. Aquest valor pot variar mínimament segons 

l’espectrofotòmetre. 

 

Per a preparació de solucions i medis de cultiu, veure annex 1. 
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