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INTRODUCCIÓ 

Actualment, la resistència antimicrobiana es una gran amenaça a nivell sanitari per la 

societat y tots els pronòstics indiquen que aquesta augmentarà en un futur proper. 

Ha sigut demostrat que les bactèries poden obtenir resistència mitjançant diferents 

mètodes, un d’ells és a partir de mutacions genètiques. En aquest treball s’aprofundeix 

en una certa mutació que pateix el bacteri Escherichia coli al estar exposat a radiació 

ultraviolada que li aporta resistència a la rifampicina. 

 

HIPÒTESIS 

L'objectiu principal del treball és veure com afecta l'exposició de la radiació ultraviolada 

als bacteris E. coli. Els principals paràmetres que s'estudiaran seran el temps 

d'exposició, la mortalitat i la capacitat d'aquests de patir mutacions (a causa de les 

radiacions) que afavoreixen la resistència del antibiòtic rifampicina.  

La hipòtesis plantejada, prèvia a cap tipus d’experimentació, és la següent: 

“Com major és el temps al que bacteris de tipus Escherichia coli són exposats a llum 

UV, major serà la quantitat d’aquests que es torni resistent a la rifampicina.” 

 

METODOLOGIA 

Per a la realització del treball i la verificació o refutació de la hipòtesis s’ha seguit el 

mètode científic. Per començar, es tria el tema sobre el que investigar i es fa una 

investigació a fons sobre aquest. Seguidament, ve el plantejament de la hipòtesi 

explicada anteriorment. A continuació, es realitzen una sèrie d’experiments i s’obtenen 

els resultats. Per últim, es verifica o refuta la hipòtesis. 

La part principal de l’experimentació ha consistit en exposar bacteris E. coli a radiació 

UV amb una intensitat d’1 J·m-2·s-1 i una longitud d’ona de 260 nm (semblant a la 

utilitzada als germicides) per diferents períodes de temps (de 0 a 60 segons). Una 

vegada expressades les possibles mutacions produïdes al material genètic bacterià, 

s’han cultivat aquests bacteris en dos tipus de medi: medi d’LB i agar i medi d’LB, agar 



i rifampicina. Després d’esperar entre 24 i 48h, s’ha fet el recompte d’unitats formadores 

de colònies que ha crescut en cada medi. Les crescudes al medi sense antibiòtic són 

les que, simplement, han sobreviscut a l’exposició. Les que creixen al medi amb 

rifampicina, són les mutants amb resistència a aquesta. Mitjançant la informació del 

recompte i alguns càlculs, s’arriba als resultats que ens interessen per validar o refutar 

la hipòtesi. 

Per a realitzar aquest experiment, s’han hagut de preparar diversos medis, tant líquids 

com sòlids, utilitzats per cultivar i mantenir amb vida els bacteris i també realitzar 

tècniques de microbiologia com la centrifugació o la preparació d’un banc de dilucions. 

 

RESULTATS I CONCLUSIONS 

Per començar, es comprova que el temps d’exposició a llum ultraviolada als bacteris 

Escherichia coli és un factor molt influent en el percentatge de viabilitat. Podem afirmar 

que es produeix una reducció exponencial de viabilitat al augmentar la dosi d’irradiació 

o temps d’exposició. 

Rent referència a la taxa de bacteris que obtenen la mutació que els atorga la resistència 

a la rifampicina, s’obtenen els següents resultats. El nombre de mutants augmenta fins 

a arribar al seu màxim (30s) i després disminueix. 

No obstant, si es té en compte la viabilitat dels bacteris en cada cas i es calcula la 

freqüència de mutació (el percentatge de mutants/ bacteris viables) s’arriba a una ferma 

conclusió: la taxa de mutagènesi augmenta de forma exponencial conforme augmenta 

també el temps d’exposició a radiació UV. 

Per tant, la hipòtesis inicial queda refutada si es pren al peu de la lletra. 

 

Aquesta conclusió extreta, en la que es comprova l’estreta relació entre la exposició a 

llum UV i la formació de bacteris resistents, porta a qüestionar-se si és realment segur 

l’ús de la radiació ultraviolada com a germicida. És a dir, si és una bona idea utilitzar la 

llum UV per eliminar bacteris o si abusar d’aquest mètode podria presentar un risc real 

en la formació de bacteris amb resistència antimicrobiana. No es prova de contestar a 

aquesta pregunta en aquest treball però sí que cal remarcar la problemàtica que podria 

sorgir si la hipòtesis fos verdadera i, per tant, la importància de que sigui estudiada. 
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