
Resistència als antibiòtics 

 

El fet que hi hagi resistència és un fenomen biològic 

degut al procés de selecció natural. Degut a un 

antibiòtic les poblacions més sensibles de bacteris 

moren, mentre que els bacteris que tenen algun gen 

resistent sobreviuen, es poden multiplicar i 

transmetre la resistència a la seva descendència, fent 

que hi hagi ràpidament tota una generació de bacteris 

resistents.  

Això que passa de manera natural es veu afavorit per 

l’ús incorrecte dels antibiòtics, a nivell humà, en 

l’agricultura i la ramaderia.  

En el sector ramader és on es fa una sobreutilització 

d’aquests medicaments. Se solen utilitzar barrejats 

amb la dieta que es dóna als animals de granja, ja que 

així tenen menys malalties, es moren menys i 

s’engreixen més ràpidament. D’aquesta manera es va 

estenent la resistència als antibiòtics, i quan les persones ingerim aquesta carn podem 

incorporar al nostre organisme bacteris que són resistents.  

 

La resistència als antibiòtics ja existia abans que els antibiòtics es comencessin a fer 

servir: els bacteris tenen un sistema de selecció natural que afavoreix les soques de 

bacteris portadores de gens resistents a substàncies naturals amb poder bactericida, 

l’evolució de les soques resistents és un fenomen natural.  

Els bacteris resistents elaboren proteïnes que són les fan que els antibiòtics no siguin 

efectius. Cada proteïna s’expressa en un gen, que no existia en el seu predecessor. 

Aquests gens resistents han anat apareixent amb l’ús dels antibiòtics, no se sap com, 

però el fet d’utilitzar aquests medicaments s’ha relacionat amb la seva aparició.  

 

Quan apareixen bacteris resistents als antibiòtics que s’utilitzen, això significa que s’han 

de variar les estratègies de tractament i fer servir antibiòtics cada vegada més selectius. 

Però per descobrir i comercialitzar nous antibiòtics es necessiten entre quinze i vint anys 

de recerca, cosa que fa sigui impossible disposar de nous medicaments cada vegada que 

apareixen noves resistències.  

 

Hi ha diferents mecanismes de resistència bacteriana: 

– Inactivació de l’antibiòtic amb enzims, com les ß-lactamases, que es poden 

transferir entre diferents bacteris.  

– Mutacions, que fan que l’antibiòtic no pugui arribar al lloc d’actuació.  

– Disminució de la permeabilitat. 

 

La resistència bacteriana es dissemina sobretot a través de dos mecanismes:  

– Propagació del clon bacterià resistent, en llocs tancats, com hospitals 

– Els fragments d’ADN que provoquen la resistència es poden transmetre entre 

bacteris 

 

 

 

 



La resistència als antibiòtics està provocada per l’ús inadequat dels antibiòtics, que es 

pot donar en tres situacions:  

 Que hi hagi una sobreutilització: moltes vegades els antibiòtics es prescriuen en 

excés, per una pressió excessiva dels pacients o per la por del metge de que la malaltia 

es compliqui. També es sobreutilitzen en la ramaderia.  

 Que no es prescrigui l’antibiòtic adequat, o que s’utilitzi en infeccions víriques, on 

aquests medicaments no són necessaris. 

 Que hi hagi una infrautilització per part del pacient, que incompleix el tractament, ja 

sigui perquè n’escurça la durada, perquè el pren inadequadament o perquè s’oblida 

dosis. En els països en vies de desenvolupament aquesta infrautilització ve provocada 

per la pobresa i per una falta de seguiment i control.  

 Que hi hagi una mala utilització, ja sigui perquè no es prescriu l’antibiòtic correcte, o 

perquè es fan servir en infeccions víriques.   

 

 

Algunes de les resistències conegudes són:  

Pneumococs resistents a ß-lactàmics i macròlids 

Meningococs resistents a la penicil·lina 

Gonococs resistents a la penicil·lina 

Enterobacteris resistents a les quinolones 

Plasmodium falciparum resistent a la cloroquina 

Pseudomonas aeruginosa multirresistent 

Estafilococs resistents a la meticil·lina  

 
Conseqüències de la resistència 

 

Quan hi ha resistència a un medicament el tractament de la malaltia es complica, ja que 

s’han de provar noves combinacions de fàrmacs o tractament de segona línia. Això pot 

comportar un augment de la mortalitat de la malaltia, afavorir-ne la progressió o 

augmentar la seva prevalença.  

Altres vegades es poden fer servir tractaments alternatius i eficaços, però amb un cost 

superior.  

 

Un aspecte positiu de la resistència, potser l’únic, és que s’ha incentivat la recerca i 

investigació de nous antibiòtics. El descobriment i comercialització d’un nou antibiòtic 

és car i lent. La majoria de novetats en antibiòtics són modificacions dels ja coneguts, 

per augmentar la potència o ampliar l’espectre.   

 
La resistència als antibiòtics és considerada per l’OMS com una amenaça a la salut 

global. Per tal de lluitar-hi s’ha d’invertir en recerca i s’ha de conscienciar a tothom de 

la seva responsabilitat a l’hora de fer servir antibiòtics. 

 

 
 
 


