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Per què poden deixar de ser eficaços els antibiòtics? 
 

 
 
 
Observeu  aquesta  imatge  del 
Ministeri de Sanitat. 
 

• Per  a  quin  tipus  de 
malalties  s’utilitzen  els 
antibiòtics?  Per  què 
poden  deixar  de  ser 
eficaços  els  antibiòtics? 
Quina  seria  la  vostra 
resposta inicial a aquestes 
preguntes? 

 
 
 

 
 
Respongueu individualment: 

• Què és per a tu una mutació? 
• Per què ocorren les mutacions? 

 
Poseu en comú les vostres respostes amb la resta de la classe. 
 
Centrem‐nos ara en  la  segona de  les preguntes anteriors.  Segurament hauran  sortit 
opinions  diverses.    El  primer  que  caldrà  fer  serà  expressar  les  vostres  opinions  en 
forma d’hipòtesis: 
 
Si  les mutacions tenen  lloc ... llavors, si mantenim  les condicions del medi constants  i 
permetem la reproducció d’un organisme durant moltes generacions el que passarà és 
... 
 
A  la  segona  part  de  aquesta  activitat  ens  proposem  demostrar  per  quina  de  les 
diferents opcions ens hauríem de decantar. 
 
 
Proposta de treball experimental 1 
 
Treballarem amb un bacteri Rodobacter sphaeroides 
 

• Podeu donar alguna raó per  la qual treballem amb bacteris  i no amb un altre 
tipus d’organisme? 
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Metodologia: 
 
Disposeu de dues  suspensions  ja diluïdes  (10-4 i 10-5) de R.  sphaeroides en 5 ml de 
medi líquid (1 x 108 cfu1/ml). 
 
Sembrar 3 plaques de medi 290A amb 0,1 ml de cada dilució. 
Dia 0:  Incubar les plaques a 30oC durant 3‐5 dies. 
 
Resultats: 
 

• Dia 3 : Descriviu els resultats obtinguts i expliqueu el que ha passat 
• A  partir  de  les  evidències  obtingudes,  quina  de  les  hipòtesis  inicials  podem 

donar per acceptada? Per què?   
• Quina és la conclusió d’aquest experiment? 

 
Proposta de treball experimental 2 
 
Us proposem calcular la freqüència de mutació en R. sphaeroides. Per realitzar aquest 
estudi, feu servir el següent protocol: 
 

• Identifiqueu per observació els mutants en  les plaques on  s’han  sembrat  les 

dilucions 10‐4 ,  10‐5 i 10‐6. Comptar el nombre de clons mutants. 

• Calculeu el nombre de mutants per ml de suspensió, segons la fórmula: 

No mutants /ml = 
No mutants 

Volum sembrat x dilució 
 

• Compteu 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. 

• Calculeu el nombre de cèl∙lules viables per ml de suspensió segons la fórmula: 

cfu /ml = 
No colònies 

Volum sembrat x dilució 
 

• Calculeu la freqüència de mutació segons: 

                                                 
1 CFU, colony forming unit (unitat formadora de colònia) 
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Freqüència de mutació = 
No mutants/ml 

cfu/ml 

 

Resultats 

• Interpreteu 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.  

• Esteu  veient  totes  les mutacions que han  tingut  lloc  en  aquesta població de 
bacteris? Per què? 

 

Proposta de treball experimental 3 (Simulació) 
 
La selecció natural actua sobre la variabilitat produïda per les mutacions eliminant els 
individus que presenten característiques menys avantatjoses en aquell medi. Ara, us 
proposem  simular  una  important  pressió  de  selecció  sobre  els  nostres  mutants 
espontanis. 
 

1. Isoleu, de cada una de les plaques, els bacteris mutants i transferir‐los al líquid 
de  cultiu  net:  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 

2. Diluir 10‐4 i 10‐5 la suspensió bacteriana obtinguda en medi líquid 290A.  
3. Sembrar 3 plaques de medi 290A amb 0,1 ml de cada dilució. 
4. Incubar les plaques a 30oC durant 3‐5 dies. 

 
• Quin  procés  esteu  simulant  quan  realitzeu  el  pas  nº  1  del  procediment 

anterior? 
• Què espereu obtenir? Per què? 
• Expliqueu  que  te  en  comú  aquesta  experiència  amb  el  que  fan  criadors  de 

gossos o d’altres animals o vegetals per obtenir una descendència amb unes 
característiques concretes desitjades.  

 
 

• Contesteu ara a  la pregunta plantejada a  l’inici de  l’activitat utilitzant  tots 
els arguments científics que hem treballat. 

 
• En un conill negre hi ha hagut una mutació en una cèl∙lula de la pell que fa 

que el pelatge  sigui blanc. Com  creus que  seran els  fills d’aquest  conill  si 
s’aparella amb un conill femella de pelatge negre? Per què? 
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