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Els antibacterians. Descoberta i situació actual 
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Micrografia, bacteriòfags atacant un bacteri. Font: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Phage.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectius de l’activitat 

 

- 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 i bacteriostàtics. 

 

 

Descripció de la proposta  

 

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 ha 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 
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tractament de malalties infeccioses, però el descobriment dels antibiòtics 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. 

 

 

 

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 els estudiants han de respondre una sèrie de preguntes associades amb el inici de 

l’activitat per finalment dissenyar i portar a terme una experimentació amb bacteris i diversos tipus 

d’antibacterians (incloent bacteriòfags) i comparar els seus efectes sobre les cèl·lules bacterianes. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

 

Cas de partir del visionat de la pel·lícula proposada, els estudiants tindran clar que una manera 

d’observar l’efecte d’alguns antibacterians serà la menor 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 (mètode 

indirecte) o fent recomptes de viables (mètode directe). 

En qualsevol cas el que és important és que l’estudiant participi del disseny del procediment. A partir del 

diàleg que s’estableixi a classe i amb la direcció del professor/a, es consensuarà un disseny semblant al 

que es proposa en el document pel professorat. 
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Recursos emprats  

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

- Tubs estèrils 

- Pipetes estèrils 

- Espectrofotòmetre 

- Bany d’incubació 

- Salmonella enterica Typhimurium  (com a model de patogen) 

- Bacteriòfag P22 virulent  ( a una concentració de 4 x 1010 bacteriòfags·mL-1  per, fegint 125 µl 

de la suspensió fàgica en els 20 mL de cultiu la multiplicitat de infecció sigui de 1)  

- Ampicil·lina (a 40 mg·mL-1 per, afegint 100 µl en 20 mL de cultiu aconseguir una 

concentració final de de 200 μg·mL-1). 

- Espectinomicina (a 40 mg·mL-1 per, afegint 100 µl en 20 mL de cultiu aconseguir una 

concentració final de de 200 μg·mL-1). 

- Estreptomicina (a 40 mg·mL-1 per, afegint 100 µl en 20 mL de cultiu aconseguir una 

concentració final de de 200 μg·mL-1). 

 

Els bacteris i bacteriòfags, així com el medi de cultiu, els antibiòtics i l’espectrofotòmetre es poden 

demanar al servei de préstec del CESIRE.  

 

Estudiants a qui s’adreça especialment l’activitat: 

Estudiant de Biologia de batxillerat 

 

Documents adjunts 

- Full de treball versió a 

- Full de treball versió b 

- Guia didàctica per al professorat 

 

Autoria 

Susana Campoy i Montserrat Llagostera, Departament de Genètica i de Microbiologia UAB. 

Grup de treball µBioCat. 

 

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 a la següent adreça: mbiocat@gmail.com 
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