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RESISTÈNCIA A ANTIBIÒTICS 
(Guia didàctica) 

 
Aquesta proposta forma part del conjunt de recursos elaborats pel grup de treball 
µBioCat, podeu consultar més activitats 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. 

 
Alumnat a qui va dirigida 

 
4t ESO / Batxillerat 
 
Recursos emprats 

 
Material necessari:  
 
• Escherichia coli DH5 i B. subtilis 
• Discs de cel•lulosa 
• Iode 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/microcat/home
http://apliense.xtec.cat/arc/node/29124


 

         

 Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-
SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons 2/5 

• 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 
 
 
Temporització 

 
Unes 3 hores de classe. 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 

 
Treball preliminar a classe 

Què en sabem?: Els alumnes fan grups de treball i responen a les preguntes inicials 

segons els coneixements previs. No cal arribar aquí a respostes correctes, el que és 

important és que l’alumnat activi tot el que sap (o no) sobre el tema. Al final de la 

proposta es tornarà a questes preguntes i es tindrà oportunitat de reconèixer com 

s’ha avançat. 

Què volem saber?: Aquí les preguntes que poden sortir podrien ser moltes. Es 

recomana tractar de focalitzar en coses com: 

Com actuen els antibiòtics sobre els bacteris? Com podem comprovar si un antibiòtic 

és eficient? 

Què fan els antibiòtics? 

... 

I “reservar” altres preguntes per a més endavant. 

A continuació se’ls presentarà l’activitat experimental descrita i caldrà interpretar el 

que passa. Després hauran d’aplicar el que han aprés per dissenyar un experiment 

per esbrinar quin és el antibiòtic  més eficient d’una llista donada. Naturalment, 

aquest experiment no el faran, només es tracta de fer el disseny 

 

                                                 
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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Treball al laboratori 

Dia -1: El professor sembra una estria per esgotament de nansa els bacteris en 

plaques d’agar Mueller-Hinton i s’incuben a 35oC (B. subtilis) i a 37oC (E. coli) 

durant 24 h.  

Dia 1: 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 

 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. 

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

 Un cop dispensats els discs, les plaques s’incuben invertides a 37oC de 16 a 

24 h. 

Dia 2: Procedir a la lectura dels resultats observant la mida de l’halo d’inhibició al 

voltant dels discs de l’antimicrobià. 

Treball final a classe 

Cada grup d’alumnes respon a les preguntes inicials segons els coneixements adquirits 

i contrasta les respostes actuals amb les preliminars. 

A més cada grup elabora un glossari sobre els nous conceptes adquirits (el professor ha 

de dirigir el contingut del glossari). 

El grup classe posa en comú les respostes que ha elaborat cada grup de treball i debat 

els següents aspectes. 

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

bacterianes? 

 
Aspectes tècnics a tenir en compte 

 
1. Incubar les plaques invertides dins d’una 

bossa de plàstic tancada. 

3. Per obtenir la suspensió d’E. coli i de B. 

subtilis es pot fer servir un dels següents 

mètodes: 

McFarland: Amb l’ajut d’una nansa 

estèril es va recollint biomasa de la placa 

i es resuspen en 5 ml de suspensió salina 

estèril fins aconseguir una terbolesa 

equivalent a la que s’observa en un tub de 0,5 de l’escala McFarland (veure annex 

per preparar l’estàndard de terbolesa 0,5)  

Fig. 1. Imatge de diferents concentracions de l’escala McFarland 

Espectrofotometria: També es pot ajustar la concentració cel·lular de la suspensió 

utilitzant un espectrofotòmetre. En aquest cas la concentració de 1x108 cfu/ml 

s’obté ajustant l’absorbància de la suspensió a una longitud d’ona de 550 nm a 0,3 

unitats. Aquest valor pot variar mínimament segons l’espectrofotòmetre. 

 
Utilitzem iode en comptes d’un antibiòtic per tal d'evitar obtenir clons resistents a un 
antibiòtic durant la pràctica. 
El iode és un compost d'ús tòpic que s'usa a elevades concentracions i tot i que els 
bacteris podrien ser resistents al iode (per exemple per mutacions que produeixin una 
baixa permeabilitat a aquest compost), aquesta resistència no és avui en dia un 
problema sanitari, mentre que sí que ho és l'emergència i selecció de soques resistents 
a antibiòtics d'ús clínic. 
El Iode té un ampli espectre antimicrobià ja que afecta bacteris gram-positives, 
bacteris gram-negatives, micobacteris, fongs, virus i protozous. 
 
Els antisèptics són substàncies antimicrobianes que s'apliquen a un teixit viu o sobre la 
pell per reduir la possibilitat d'infecció, sèpsia o putrefacció. En general, han de 
distingir-se dels antibiòtics que destrueixen microorganismes en el cos, i dels 
desinfectants, que destrueixen microorganismes existents en objectes no vius. Alguns 

Fig. 1. Imatge de diferents concentracions de l’escala 
McFarland 
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antisèptics són autèntics germicides, capaços de destruir microbis (bactericides), 
mentre que altres són bacteriostàtics i només prevenen o inhibeixen el seu 
creixement. 


