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Resistència a antibiòtics 

 

Aquesta proposta forma part del conjunt de recursos proposats pel grup de treball µBioCat, podeu 

consultar més propostes a: https://sites.google.com/a/xtec.cat/microcat/home 

 

 

Objectius  

 

 Explicar què és un antibiòtic i distingir la seva especificitat segons el patogen microbià: 

antibacterians, antifúngics, antivírics, antiparàsits. 

 Distingir entre antibiòtic, antisèptic i desinfectant 

 Dissenyar una prova per esbrinar quin antibiòtic és més eficaç contra un determinat bacteri 

 Explicar el concepte resistència bacteriana a antibiòtics i com es generen: mutagènesi i 

adquisició de gens de resistència i pressió selectiva (encara que segur que aquest serà un 

contingut present al llarg del desenvolupament de l’activitat a classe, en realitat aquest 

objectiu es treballa poc en aquesta proposta, si voleu aprofundir us recomanem treballar: 

“Per què poden deixar de ser eficaços els antibiòtics?”, http://apliense.xtec.cat/arc/node/29124) 

 Debatre sobre el mal ús dels antibiòtics. 

 Debatre sobre alternatives a l’ús d’antibiòtics. 

 

Recursos emprats  

 

Material necessari:  

 

• Escherichia coli DH5 i B. subtilis 

• Discs de cel•lulosa 

• Iode 

• Plaques de Mueller-Hinton1  

        Solució salina 

• Escovillons estèrils 

                                                
1
 El mètode estandarditzat usa medi Mueller-Hinton, però per pràctiques demostratives es pot fer servir 

LB (el que us subministren al CDEC) o qualsevol medi nutritiu ric 
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• Nanses de Kolle 

• Tubs de vidre o d’un sol ús transparents i estèrils 

• Estàndard 0,5 McFarland o espectrofotòmetre 

• Estufa a 37oC 

• Pinces 

 

Utilitzem una solució de iode en lloc d’un antibiòtic per minimitzar la possibilitat d’obtenir bacteris 

resistents. L’efecte oxidant del iode és degut a que es combina de manera irreversible amb tirosina i 

precipita les proteïnes bacterianes, a més d'alterar els àcids nucleics i alterar la membrana cel·lular. 

Contra a quest efecte, els bacteris no poden “lluitar” genèticament, per tant serà impossible generar 

resistència.  

El Iode té un ampli espectre antimicrobià ja que afecta bacteris gram-positives, bacteris gram-negatives, 

micobacteris, fongs, virus i protozous. 

 

Temporització 

 

Unes 3 hores de classe. 

 

 

Documents adjunts 

 

Full de treball de l’alumnat, guia didàctica i annex (solucions i medis de cultiu) 

 

 

Autoria i contacte 

 

Aquesta activitat ha estat dissenyada i provada pel grup de treball de Microbiologia µBioCat 

(https://sites.google.com/a/xtec.cat/microcat/home). Us agrairem qualsevol aportació sobre com us ha 

funcionat a classe; podeu contactar amb nosaltres en la següent adreça: mbiocat@gmail.com 
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