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Resistència a Antibiòtics 
 
 
 
La Maria es troba amb el seu amic Gerard que li explica que té el seu pare malalt. Pateix una malaltia 
infecciosa produïda per un bacteri patogen i no és la primera vegada. El que més amoïna en Gerard és que 
el metge ha dit que no saben com el tractaran aquest cop ja que l’antibiòtic que li donaven ja no és efectiu.  
La Maria diu en Gerard que l’ajudarà a investigar sobre el tema.  
 
La Maria busca a internet i troba aquesta pàgina de la OMS (Organització  Mundial de la Salut): 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/amr-report/es/ 
 

 
 
Què en sabem? 

 
Què és un antibiòtic? 
Què succeïa quan no s’havien descobert els antibiòtics? 
Coneixeu algú que hagi pres antibiòtics algun cop sense prescripció mèdica? 
Quan s’utilitzen els antibiòtics antibacterians? Serveixen per alguna cosa quan tenim una infecció vírica com 
ara la grip? 
 
Què volem saber? 

Escriviu algunes preguntes relacionades amb el tema que preocupa al Gerard a les que puguem trobar 
resposta a partir d’algun experiment: 
 
 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/amr-report/es/
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Després de fer una posada en comú amb tota la classe i el professor/a, i focalitzar en una pregunta,  us 
proposem fer la següent experimentació: 
 
Proposta de treball 

 

Material i equipament 

 Escherichia coli DH5 i B. subtilis 

 Discs de cel·lulosa 

 Iode 

 Plaques de Mueller-Hinton1 

 Solució salina 

 Escovillons estèrils 

 Nanses de Kolle 

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

 Estàndard 0,5 McFarland o espectrofotòmetre 

 Estufa a 37oC 
 Pinces 

Protocol 

(a) Se sembren per la tècnica de l’esgotament de nansa E. coli i B. subtilis en plaques de 

Mueller-Hinton i s’incuben a 35oC2 durant 24 h. 

(b) Una vegada han crescut els cultius anteriors, per a cada bacteri es prepara una suspensió 

cel·lular en solució salina, ajustant la concentració a 0,5 de McFarland o per 

espectrofotometria a una absorbància de 0,3 i 0,4, per E. coli i B. subtilis, respectivament, a 

una longitud d’ona de 450 nm. 

(c) Abans que passin 15 min d’haver ajustat la suspensió, utilitzar-la per sembrar per a cada 

soca una placa de medi Mueller-Hinton, fent servir un escovilló estèril. La sembra ha de 

garantir un cultiu homogeni per tota la placa, per això es recomana seguir les següents 

indicacions: 

 Abans de passar l’escovilló impregnat amb 

la suspensió bacteriana per la placa de 

medi, rotar-lo diverses vegades contra la 

paret del tub per sobre del nivell de la 

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

medi nutritiu ric. 
2
 E. coli a 37

o
C. 
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suspensió, evitant així l’excés de líquid. 

 Passar l’escovilló per la superfície de l’agar tres vegades, rotant la placa uns 

60º cada cop i passant-la finalment per la perifèria de l’agar per aconseguir 

una sembra uniforme.  

 

 

 

 

(a) Deixar assecar la placa de 3 a 5 minuts abans de dipositar els discs3.  

(b) Col·locar els discs impregnats amb el iode amb unes pinces estèrils.  

(c) Cal assegurar-se que la superfície del disc contacti perfectament amb l’agar de la placa. Per 

això, es recomana pressionar-los lleugerament un cop col·locats sobre la placa.  

                                                
3
 Recordar que abans del seu ús els discs han d’estar 1 h a temperatura ambient. 
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(d) Un cop dispensats els discs, les plaques s’incuben invertides a 37oC de 16 a 24 h.  

(e) Procedir a la lectura dels resultats observant la 

mida de l’halo d’inhibició al voltant dels discs de 

l’antimicrobià. 

 

 

 
Què hem aprés? Com interpretem el que ha passat? 

 
- Escriu una descripció del què observes a la placa?  
- Explica per què es produeix un halo d’inhibició del creixement bacterià al voltant del disc? 
- Ara que ja sabeu una mica més com treballar amb bacteris, dissenyeu un experiment semblant a 

l’anterior per esbrinar quin d’aquests tres antibiòtics és més eficaç: penicil·lina, neomicina o 
gentamicina 

 
 
Qüestions: 

Busqueu informació respecte aquestes preguntes i elaboreu una resposta en comú en grups 
 

 Quina diferència hi ha entre un antisèptic, un antibiòtic i un desinfectant? 

 Què és el iode, un antisèptic, un antibiòtic o un desinfectant? Justifiqueu la vostra resposta. 

 Per a què fem servir habitualment el iode en la nostra vida quotidiana? 

 Per què no hem fet servir antibiòtics d’ús clínic per a realitzar aquesta pràctica al nostre centre?  

 Creieu que una bona opció seria que les empreses farmacèutiques fabriquessin nous antibiòtics? 

 Els antibiòtics ens protegiran sempre? 

 Hi ha alternatives als antibiòtics, útils pel control de les malalties infeccioses bacterianes? 
 

 Reviseu també les qüestions de la primera classe i compareu les respostes que vau fer llavors amb 
les que podeu fer ara. 


