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Els antibacterians. Descoberta i situació actual 

 

Objectiu: 

 

Treballar el concepte d’antibacterià. Conèixer diferents tipus de teràpia antibacteriana i valorar la 

problemàtica de la resistència a antibacterians. 

 

1. Situació actual  

No hi ha cap dubte que el descobriment dels antibiòtics va ser una de les fites més importants del segle 

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

resistències antibiòtiques i de microorganismes 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 ha empitjorat des d’aleshores.  

 

 

Figura 1. Exemples de notícies publicades en diaris genèrics relacionades amb l’increment de l’emergència de 

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

El País) 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/es/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/es/deed.ca
http://www.lavanguardia.com/vida/20170114/413368395385/muere-mujer-bacteria-resistente.html
http://elpais.com/elpais/2016/12/26/ciencia/1482779277_263137.html
http://elpais.com/elpais/2016/12/26/ciencia/1482779277_263137.html
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Cada cop més sovint apareixen notícies a la premsa general en relació a l’emergència d’aïllats  de 

bacteris patògens resistents a antibacterians i fins i tot multi-resistents (Figura 1). Tot i les campanyes 

endegades pels governs de molts països (Figura 2), el mal ús que s’ha fet i que a vegades encara se’n fa 

d’aquests compostos empitjora més la situació.  

 

Figura 2. Algunes de les campanyes publicitàries del Govern espanyol per fomentar 

l’ús correcte d’antibiòtics. 

 

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

antibacterians, s’ha renovat l’interès per estratègies prèviament abandonades com és el cas de la 

teràpia fàgica.  

 

2. Activitats de llapis i paper 

Treballeu en grups i realitzeu les següents activitats: 

 

A. Analitzeu el contingut de les notícies relacionades amb bacteris multi-resistents o amb l’ús 

d’antibacterians. Què en sabeu sobre la situació actual respecte la resistència bacteriana? 
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B. Responeu les següents qüestions: 

● Quin va ser el primer antibacterià descobert? 

● Què són els antibiòtics? 

● Què son els bacteriòfags? Qui els va descobrir? El seu descobriment és anterior al dels 

antibiòtics? 

● Com actuen els bacteriòfags durant el seu procés infectiu? 

● Què és la teràpia fàgica? 

 

Per respondre, podeu cercar informació de fonts contrastades. 

 

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

antibacteriana, utilitzant  només el següent material: 

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

- Tubs estèrils 

- Pipetes estèrils 

- Espectrofotòmetre 

- Bany d’incubació.  

 

 Quins resultats esperaríeu obtenir? 

 Compareu els diferents dissenys proposats i decidiu quin experiment us sembla més adequat. 

 

3. Experiment 

 

Apliqueu el disseny escollit usant com a model el bacteri patogen Salmonella enterica Typhimurium. El 

vostre professorat us subministrarà el material, el bacteri i 3 compostos i un bacteriòfag tots ells amb 

activitat antibacteriana. 

 

4. Resultats i conclusions 

 

Un cop realitzat el procediment experimental 

● Representeu gràficament els resultats obtinguts.  

● Observeu i comenteu les diferències entre l’efecte dels quatre antibacterians que heu utilitzat.  
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5. Reflexioneu 

Si cal podeu cercar informació de fonts contrastades. 

 

En el context treballat reflexioneu i investigueu sobre els següents aspectes,  

● Identifiqueu quin (o quins) dels antibacterians emprats es pot (poden) usar en quimioteràpia i 

en teràpia fàgica. 

● Poden ser els bacteriòfags com el que has usat una eina útil per lluitar contra les malalties 

infeccioses causades per bacteris resistents als antibiòtics i altres compostos antibacterians? 

● En teràpia fàgica, com es pot evitar l’emergència de bacteris resistents? 

 

Sobre els antibacterians: 

 Què són les anomenades “drogues sulfa”? Indiqueu algun exemple. 

 Indiqueu algun exemple d’antibiòtic. 

 Què són els compostos antibacterians sintètics i semisintètics? Digueu algun exemple de cada un 

d’ells. 

 Què significa bactericida, bacteriostàtic i bacteriolític? 

 Quines característiques ha de tenir un agent antibacterià perquè sigui adequat pel tractament 

de malalties infeccioses? 

 A més de ser útils per lluitar contra les malalties infeccioses, els diferents tipus d’antibacterians 

tenen alguna altra aplicació? 

 Contrasteu el que heu après amb les idees preliminars. 
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