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Resum 
 

La resistència als antibiòtics és la capacitat de les bactèries per a resistir l’acció d’un fàrmac 
antimicrobià. Aquesta capacitat d’adaptació és deguda a la selecció natural i a les mutacions 
que esdevenen en mecanismes de resistència per tal d’augmentar la taxa de supervivència 
dels bacteris. Les estratègies típiques per fer front als antibiòtics inclouen la inactivació del 
fàrmac, la modificació de la diana d’aquest i la reducció de la concentració intracel·lular del 
antimicrobià. Posteriorment, els gens que confereixen aquests mecanismes poden transferir-
se entre diferents microorganismes a través d’elements genètics mòbils. Aquesta evolució 
natural ha estat impulsada per l’ús indiscriminat i inadequat d’aquests medicaments. 
Actualment, la presència de múltiples resistències a bacteris patògens és un dels problemes 
més importants dins l’àmbit de la salut humana i animal, una situació de crisi que es veu 
agreujada arreu del món cada any i que provoca una disminució de la reserva de fàrmacs 
disponibles per a combatre les infeccions. Per tal de canviar la situació és necessari realitzar 
una prevenció efectiva, basada amb una detecció precoç dels mecanismes de resistència per 
poder realitzar un bon ús dels antibiòtics i corregir les males pràctiques que han desembocat 
a n’aquesta situació. Per aquests motius, l’objectiu d’aquest treball va ser realitzar una recerca 
sobre l’origen i els mecanismes de les resistències als antibiòtics, els mètodes diagnòstics 
actuals basats principalment amb les característiques fenotípiques dels bacteris patògens més 
rellevants i les estratègies de prevenció recomanades per les institucions més importants en 
aquest àmbit. 
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Introducció 
 
 

L’èxit i el temps de vida útil de qualsevol fàrmac està directament relacionat amb el 
desenvolupament de la seva tolerància i en el cas dels antibiòtics el temps d’aparició de les 
resistències és relativament curt(1). El tret de que els bacteris tenen la capacitat de combatre 
els antibiòtics era obvi d’es del primer moment, el problema és que cada cop més antibiòtics 
estan fora de servei i resulta més complicat combatre les infeccions. Alexander Fleming 
descobrí la penicil·lina a l’any 1928 quan va adonar-se’n que el fong Penicillium notatum era 
capaç de matar els bacteris que creixien a la placa de petri. Anys després va rebré el premi 
Nobel de Medicina gràcies al seu descobriment i durant el seu discurs ja va afirmar que l’home 
ignorant que apliqués una dosis insuficient contribuiria a fer els bacteris resistents(2). Els 
antibiòtics són una de les grans fites de la història de la medicina, però la complexitat dels 
mecanismes d’acció d’aquests, de les resistències i la falta de prevenció i coneixements ens 
han conduït a una situació crítica. 
 
Després de la seva comercialització a principis dels anys 40, els antibiòtics van jugar un paper 
clau durant la Segona Guerra Mundial. Posteriorment, van començar a utilitzar-se a la 
indústria agropecuària, on els bons resultats augmentaren considerablement la producció. A 
més, de manera paral·lela, les resistències van seguir el mateix camí. Tot i així, durant els 
primers anys d’ús dels antibiòtics les resistències no van cobrar gran rellevància, ja que 
l’aparició d’aquestes era compensada per l’arribada al mercat d’una gran quantitat 
d’antimicrobians(3, 4). Com s’ha comprovat, quan s’utilitza un antibiòtic aconseguim eliminar 
els bacteris sensibles, a la vegada que els que sobreviuen i esdevenen resistents tenen en el 
focus infecciós menys competència per a desenvolupar-se i propagar-se(5, 6). En el moment 
que la indústria deixà de sintetitzar nous antimicrobians, la transferència dels mecanismes de 
resistència i la pressió ambiental exercida pels antibiòtics desembocaren al moment de crisi 
en el que estem actualment(4). Com es pot veure a la Figura 1, després del boom inicial el 
descobriment de nous antibiòtics ha estat pràcticament nul. La indústria, a causa de les 
normatives estrictes i la falta d’incentius econòmics, s’ha limitat a modificar els antibiòtics 
existents envers d’invertir en recerca de dianes més efectives o molècules que evitin l’aparició 
de les resistències(3).  
 

 
Figura 1: Any d’aparició de les resistències antibiòtiques. Adaptat de G. Dantas i S. Morten(4). 
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Objectius 
 

L’objectiu d’aquest treball és realitzar una recerca bibliogràfica sobre: 
 
 

• L’origen i els mecanismes de les resistències als antibiòtics. 
 

• Els mètodes diagnòstics per detectar les resistències més rellevants en aquest àmbit. 
 

 

• La prevenció per fer front a l’aparició de les resistències als antimicrobians. 

Materials i mètodes 
 

El mètode utilitzat per la recerca d’articles relacionats amb les resistències als antibiòtics va 
constar de dues estratègies. Per una banda, es va fer la recerca principal utilitzant la base de 
dades Pubmed i, per altre banda, es va realitzar una cerca específica de documents d’interès 
a pàgines concretes. Els termes clau utilitzats a Pubmed estan recollits a la taula 1. En els casos 
que s’obtingueren un gran nombre d’entrades, es va aplicar un segon filtre per tal de limitar 
l’aparició d’articles a les publicacions dels darrers cinc anys. Posteriorment, es van elegir els 
articles en funció del títol i l’any de publicació. D’aquesta manera, es van revisar els abstracts 
dels seleccionats per tal d’elegir els més adients amb els objectius del treball.   
 
 

Taula 1: Paraules clau introduïdes a Pubmed i el nombre d’entrades obtingut. 
Paraules clau Nº Entrades 

((ANTIBIOTIC RESISTANCE[Title]) OR ANTIMICROBIAL RESISTANCE[Title]) AND HISTORY[Title] 8 

((ANTIBIOTIC RESISTANCE[Title]) OR ANTIMICROBIAL RESISTANCE[Title]) AND DIAGNOSTIC[Title] 22 

((ANTIBIOTIC RESISTANCE[Title]) OR ANTIMICROBIAL RESISTANCE[Title]) AND DIAGNOSIS[Title]  26 

((ANTIBIOTIC RESISTANCE[Title]) OR ANTIMICROBIAL RESISTANCE[Title]) AND PREVENTION[Title] 58 

((ANTIBIOTIC RESISTANCE[Title]) OR ANTIMICROBIAL RESISTANCE[Title]) AND PROBLEM[Title] 104 

((ANTIBIOTIC RESISTANCE[Title]) OR ANTIMICROBIAL RESISTANCE[Title]) AND Enterobacteriaceae[Title] 95 

(MULTIDRUG RESISTANT[Title]) AND Enterobacteriaceae[Title] 69 

((RESISTANCE[Title]) OR RESISTANT[Title]) AND Enterobacteriaceae[Title] / Darrers 5 anys 1116/578 

((RESISTANCE[Title]) OR RESISTANT[Title]) AND Staphylococcus aureus[Title] / Darrers 5 anys 13807/3841 

((RESISTANCE[Title]) OR RESISTANT[Title]) AND MRSA[Title] / Darrers 5 anys 1569/522 

(ANTIBIOTIC RESISTANCE[Title]) OR ANTIMICROBIAL RESISTANCE[Title] / Darrers 5 anys 11941/4252 
 

 

Com a segona estratègia, es va realitzar una recerca de documents oficials de diverses 
societats i organitzacions de referència, entre les quals destaquen l’Organització de les 
Nacions Unides per l’Alimentació i l’Agricultura(FAO), l’Organització Mundial de la Salut(OMS), 
la Comissió Europea(EC), el Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties(ECDC), el 
Comitè Europeu de Proves de Susceptibilitat Antimicrobiana(EUCAST) i la Societat Espanyola 
de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica(SEIMC). Aquestes dues estratègies 
proporcionaren 43 documents, els quals foren complementats amb 5 articles que ja es tenien 
amb anterioritat al començament de la recerca, fent així un total de 48 referències utilitzades 
per elaborar el treball. 
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Estat actual del tema 
 

Els patògens multiresistents 
 

Diverses organitzacions coincideixen sobre les amenaces més importants en referència a les 
resistències. Entre els organismes gramnegatius destaquen els patògens de la família 
Enterobacteriaceae i els bacteris oportunistes Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter 
baumannii. Per part dels grampositius, Staphylococcus aureus es situa com a màxim exponent 
del grup, tan per la seva rellevància històrica com pel nombre de mecanismes de resistència 
que presenta(3, 7). 
 

Staphylococcus aureus  
 

El Staphylococcus aureus és un coc grampositiu que es sol agrupar en forma de raïm. A més, 
és l’únic del seu gènere coagulasa positiu i el membre més virulent. Té una gran quantitat de 
mecanismes patogènics diferents, entre els quals destaquen l’ús de proteïnes de superfície, 
polisacàrids encapsulats, citotoxines i superantígens(8). A l’any 1960 arribà al mercat la 
meticil·lina, un antibiòtic β-lactàmic que es començà a utilitzar per fer front al Staphylococcus 
aureus resistents a la penicil·lina. Al 1962, només dos anys després, començaren a aparèixer 
les SARM (Staphylococcus aureus resistents a meticil·lina). Actualment, les SARM són uns dels 
bacteris més problemàtics a l’àmbit clínic, els quals es combaten utilitzant vancomicina. Tot i 
així, han aparegut soques que han adquirit una sèrie de gens que inutilitzen l’antibiòtic en 
qüestió(9).  
 

Enterobacteriaceae 
 

Les Enterobacteriaceae són una família de bacteris gramnegatius que es troben de forma 
natural formant part de la flora bacteriana humana i de l’ambient. De forma general, es 
defineixen com anaerobis facultatius que no formen espores i que tenen la capacitat de 
fermentar la glucosa a àcid(amb producció de gas o sense). A més, les enterobactèries poden 
reduir els nitrats a nitrits i produir catalasa. Hem de tenir en compte que ens trobem davant  
un grup molt heterogeni, format per uns 30 gèneres diferents i un centenar d’espècies. Alguns 
dels gèneres amb més interès des del punt de vista patològic són: Escherichia, Klebsiella, 
Salmonella, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Yersinia, Proteus i Shigella. Les 
enterobactèries posseeixen, com la majoria del gramnegatius, el lipopolisacàrid(LPS) a la seva 
membrana externa, el qual és un dels factors patogènics més importants d’aquesta família. 
Altres factors patogènics que cal destacar són les verotoxines per part de la Escherichia coli 
enterohemorràgica i la toxina Shiga d’algunes soques de Shigella(10).  
 
El gran nombre de resistències que presenten, sobretot front els β-lactàmics, són el principal 
problema que representen aquests bacteris dins l’àmbit clínic. El mecanismes més destacats 
en contra dels betalactàmics són les BLEE (betalactamases d’espectre estès), les 
betalactamases tipus AmpC, les carbapenemases i les resistències que presenten als 
inhibidors de betalactamases(11, 12).  
 

Altres bacteris multiresistents: Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter baumannii 
 

Pseudomonas aeruginosa  és un bacil gramnegatiu no fermentador, a més de ser considerat 
un patogen oportunista que causa molts de problemes a pacients amb fibrosis quística i 
immuno-deprimits. Els seus mecanismes patogènics es basen amb la secreció de citotoxines i 
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amb la presència del lipopolisacàrid (LPS), així com algunes soques també tenen la capacitat 
de segregar endotoxina A i endotoxina S. Per altre banda, gran part dels aïllats a l’àmbit 
hospitalari són resistents a la majoria d’antibiòtics, destacant la seva capacitat per fer front 
als aminoglucòsids, les cefalosporines, les fluoroquinolones i els carbapenems(3, 13). 
 
Un altre patogen oportunista amb un gran nombre de resistències és Acinetobacter 
baumannii. Aquest és un coc-bacil gramnegatiu no fermentador, que destaca no tant per la 
seva virulència sinó per la seva ràpida capacitat d’adquirir resistències(14). Les primeres 
soques resistents van aparèixer a l’any 1963 i, posteriorment, a l’any 2008 es començaren a 
reportar els casos de resistència a tots els antimicrobians existents(6).  
 
Finalment, cal destacar que ambdós bacteris tenen la capacitat de formar un glicocàlix a partir 
de la secreció de polisacàrids, el qual confereix una protecció extra front als antibiòtics i al 
sistema immune. Aquest biofilm dificulta el tractament de les infeccions causades per 
aquestes soques(14). 
 

Origen i transferència de les resistències als antibiòtics 
 

Els bacteris poden adquirir resistències mitjançant dues vies diferents, la vertical i 
l’horitzontal(4, 15). Per una banda, la via vertical fa referència a l’aparició de nous mecanismes 
a través de mutacions i  recombinacions, variacions del genoma bacterià que poden 
proporcionar nous fenotips de resistència. Hem de tenir en compte que estem davant un 
procés lent, tot i que la velocitat de replicació dels bacteris, les taxes de mutació i la pressió 
ambiental que ocasionen els antibiòtics augmenten l’eficiència d’aquest(12). No obstant, en 
algunes ocasions aquest procés es pot donar ràpidament, com és el cas de les soques 
hipermutadores per defecte en el sistema de reparació de bases mal aparellades depenent de 
la metilació del DNA, abreujat com a MDMRS(15, 16). Un altre mecanisme que augmenta la 
taxa mutacional és el sistema SOS, el qual es desencadena quan els bacteris es troben en una 
situació de forta pressió ambiental. Aquest sistema consisteix amb la inactivació del repressor 
LexA, que actua directament sobre uns 40 gens, entre els quals hi trobem unes polimerases 
anomenades mutases que a causa de les seves altes taxes d’error indueixen mutacions al 
DNA(16).  
 

 

Figura 2: Origen i transferències de les resistències. Extret de J.Iredell, J.Brown i K.Tagg(12). 
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Per altre banda, la via horitzontal consisteix amb un procés molt més ràpid i indiscriminat de 
transmissió de les resistències entre bacteris a partir d’elements genètics mòbils. Inicialment, 
es creia que la via vertical era l’origen i la causa de la propagació principal de les resistències. 
Tot i això, durant els anys 40-50 Joshua Lederberg va publicar els seus estudis sobre la 
conjugació plasmídica i les teories sobre la transducció, les quals no cobraren molta 
importància fins que a principis dels anys 60 començaren a aparèixer soques bacterianes 
resistents a múltiples antibiòtics. Aquests bacteris multiresistents van ser els causants de 
diverses crisis arreu del món i van posar de manifest que la via horitzontal era la principal 
causa de l’adquisició i transferència de resistències(6). Com pot apreciar-se a la figura 2, 
aquest procés pot dur-se a terme mitjançant tres estratègies(4, 12, 17): 
 

• Transformació: Es basa amb la captació de DNA lliure directament del medi. 
 

• Transducció: Consisteix amb el cicle natural dels bacteriòfags. Aquest introdueixen el 
seu DNA, que pot contenir gens de resistència, al material genètic bacterià. 

 

• Conjugació: La transferència de plasmidis, molècules circulars de DNA 
extracromosòmic, és el mètode més habitual. A n’aquest procés es repliquen i es 
transmeten els plasmidis independentment del material gènic del bacteri.  

 

El conjunt de tots els gens de resistència adquirits per les dues vies mencionades s’anomena 
el resistoma(6). Les evidències actuals apunten que la majoria del resistoma està compost de 
gens que han aparegut juntament amb la capacitat bactericida o que ja existien amb 
anterioritat. Per entendre aquest fet és important tenir en compte que els propis antibiòtics 
provenen dels microorganismes, ja que aquells que es troben a l’entorn d’on s’extreu o bé el 
productor d’aquest posseeixen els mecanismes per evitar la toxicitat que provoca(1, 12, 17). 
Actualment, es creu que gran part del resistoma dels bacteris patògens prové de tres focus: el 
reservori edàfic, el reservori humà i el reservori de l’industria agropecuària. A la figura 3 es 
pot veure la semblança de l’estructura dels gens resistents a diferents bacteris patògens amb 
la de fragments de bacteris edàfics. Podem veure com l’estructura gènica és molt similar, 
arribant a un 99% a les zones ombrejades(18). 
 

 
Figura 3: Estructura dels gens resistents de bacteris edàfics i patògens. Extret de K.Forsberg et al(18). 
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Mecanismes de resistència  
 

Els mecanismes de resistència que presenten els bacteris poden ser deguts a l’adquisició de 
gens externs o per una resistència natural a causa de la seva pròpia estructura o rutes 
biosintètiques. Per exemple, els bacteris grampositius per la seva capa de peptidoglicà més 
gruixada tenen resistència natural a alguns fàrmacs de gran mida. Per altre banda, les 
gramnegatives tenen una paret més fina que implica un major control sobre la quantitat de 
porines i bombes excretores(12). Independentment de l’origen dels mecanismes de 
resistència, de forma general, es poden agrupar en 3 estratègies bàsiques: enzims que 
inactiven l’antibiòtic, alteracions a les dianes i disminució de la concentració intracel·lular del 
fàrmac(4, 12, 13). 

 

Enzims que inactiven l’antibiòtic  
 

La inactivació dels antibiòtics a través d’enzims és el tipus d’alteració més comú per fer front 
als β-lactàmics(11),  els quals estan representats a la figura 4 amb la lletra C. Aquests actuen 
hidrolitzant l’anell β-lactàmic, modificació que inactiva l’antibiòtic i afecta a totes les 
penicil·lines, cefalosporines i carbapenems. Els quatre tipus de β-lactamases més importants 
són les resistents als inhibidors, les d’espectre estès(BLEE), les AmpC i les 
carbapenemases(11–13). Altres antibiòtics també poden ser neutralitzats a causa d’una 
modificació enzimàtica, entre ells els macròlids i els aminoglucòsids(Figura 4-D). 
Concretament, en el cas dels macròlids és per l’acció d’una esterasa que hidrolitza l’anell 
lactònic i en el dels aminoglucòsids és per la inactivació d’acetiltransferases, 
adeniltransferases i fosforilases(11, 12). 
 

Alteracions a les dianes dels antibiòtics 
 

Les alteracions de les dianes és un mecanisme que afecta a tots els tipus d’antibiòtics. Per 
començar, en el cas dels β-lactàmics aquesta alteració es basa amb la utilització d’una proteïna 
d’unió a la penicil·lina(PBP) amb poca afinitat per aquests. El procediment que afecta als 
glucopèptids és semblant, ja que els aminoàcids terminals als que normalment s’uneixen 
aquests antibiòtics són modificats i no poden impedir la incorporació del pèptid en qüestió a 
la membrana(13). Pel que fa referència a les variacions a dianes intracel·lulars, podem veure 
com a la figura 4-E l’ARN ribosòmic ha estat modificat a causa de metilases, fet que impedeix 
que els aminoglucòsids i els macròlids puguin unir-se a ell i dur a terme la seva funció(12). 
Igualment, les tetraciclines i el linezolid poden ser inutilitzades per modificacions al seu lloc 
d’unió al ribosoma. A part, dos dels mecanismes pels quals els bacteris aconsegueixen evitar 
l’acció de les fluoroquinolones són il·lustrats a la figura 4-F/G. Per una banda, el mecanisme 
principal consisteix amb  mutacions a la DNA girasa i topoisomerasa IV, que modifiquen el lloc 
d’unió de l’antibiòtic. L’altre mètode es duu a terme a través del pentapèptid Qnr, el qual 
mimetitza el lloc de reconeixement del DNA girasa, impedint la unió de l’antibiòtic a la seva 
diana(11, 12).  
 

Disminució de la concentració intracel·lular d’antibiòtics 
 

Per a disminuir la concentració intracel·lular d’antibiòtics els bacteris utilitzen dos mètodes. El 
primer consisteix en disminuir la permeabilitat de la membrana a través de la reducció del 
nombre de porines, en canvi el segon mètode es basa amb la utilització de bombes d’expulsió 
per excretar el fàrmac a l’entorn(4, 12, 13).  
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En quan al primer mètode, la disminució de la permeabilitat de la membrana per evitar 
l’entrada dels antibiòtics, és el mecanisme més bàsic dels comentats, així i tot, té una gran 
importància a bacteris gramnegatius, especialment a Pseudomonas aeruginosa i 
Acinetobacter baumannii(12). A la figura 4-A es pot veure que és un dels mètodes que 
impedeix l’entrada dels β-lactàmics, a més també afecta activament a altres antibiòtics, com 
per exemple els aminoglucòsids, macròlids, quinolones i tetraciclines(12, 13). En referència al 
segon mètode, les bombes expulsores que utilitzen les bactèries, funcionen tan a l’espai 
intracel·lular com a l’espai intermembrana i afecten a la majoria dels grups d’antibiòtics. 
Aquestes actuen de manera molt ràpida disminuint la concentració intracel·lular del fàrmac i, 
en conseqüència, la concentració d’aquest no resulta suficient per afectar a la viabilitat 
cel·lular(15). Hi ha diferents sistemes de bombeig, la majoria dels quals tenen la capacitat 
d’expulsar diversos antimicrobians. Tot i així, és necessari destacar la família de bombes 
RND(Resistance Nodulation-cell Division), típica de Pseudomonas aeruginosa(13).  
 
La capacitat de les bombes per expulsar diferents antibiòtics afecta directament a l’aparició 
de soques multiresistents(19). Aquesta capacitat juntament amb la disminució del nombre de 
porines, aporta un gran control sobre la membrana del bacteri. Així, aquesta combinació de 
mecanismes és la típica a Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter baumannii, bacteris que 
tenen una membrana unes 100 vegades menys permeable que la majoria de les 
enterobactèries, a la vegada que presenten una gran concentració de bombes que els aporta 
una capacitat extrema de supervivència en condicions tòxiques(12, 13).  
 

 
Figura 4: Mecanismes de resistència. Extret de J.Iredell, J.Brown i K.Tagg(12). 

El quòrum sensing és un altre factor que influeix amb la capacitat de combatre els antibiòtics 
per part dels bacteris. Aquest consisteix amb la secreció de molècules senyal, que normalment 
no obtenen resposta fins que no existeix una població bacteriana suficientment nombrosa. 
D’aquesta manera, quan hi ha la quantitat necessària de la molècula senyal s’aconsegueix 
coordinar l’expressió de gens clau i produir toxines i altres productes que ajuden a la 
supervivència de la colònia(20). Els biofilms representen la màxima expressió de l’organització 
dels bacteris a través del quòrum sensing. Aquestes biopel·lícules aconsegueixen complicar 
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l’arribada de l’antibiòtic als bacteris i quan es dona el cas no actua de manera eficient, ja que 
a l’interior del biofilm el nivell del pH, la concentració d’oxigen i de diòxid de carboni 
impedeixen el correcte funcionament del fàrmac(13). 
 

Diagnòstic de les resistències als antibiòtics 
 

El diagnòstic de les resistències a gramnegatius explicat a continuació es basa amb la família 
Enterobacteriaceae, ja que aquest mateix any l’OMS ha considerat com a crítica la falta 
d’antibiòtics per tractar les infeccions de les enterobactèries. Aquestes són les úniques que 
obtenen aquesta distinció juntament amb Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter 
baumannii(7). El diagnòstic de resistències a organismes grampositius es centra amb el 
Staphylococcus aureus. Actualment, la OMS defineix com a alta la necessitat de trobar nous 
antimicrobians per fer front als SARM(7) i el CDC dels Estats Units considera la presència 
d’aquestes soques com una pandèmia global(3).  
 
Per a classificar els tipus de resistències s’han utilitzat els models més actuals dels manuals del 
SEIMC sobre la detecció fenotípica de mecanismes de resistència a gramnegatius(11) i 
grampositius(21), juntament amb la guia d’EUCAST de l’any 2017(22). 
 

Diagnòstic de les resistències a gramnegatius: Enterobacteriaceae 
 

Beta-lactamases resistents als inhibidors 
 

Els inhibidors de betalactamases, com l’àcid clavulànic, el sulbactam i el tazobactam, són 
fàrmacs que s’administren juntament amb l’antibiòtic. Aquests tenen la capacitat d’inactivar 
l’acció protectora de les betalactamases bacterianes. Quan es descobriren van permetre 
recuperar antibiòtics en desús, però poc després, a través de mutacions puntuals, els enzims 
TEM-1, TEM-2 i SHV-1 van adquirir la capacitat de resistència als inhibidors i van ser 
anomenats com a IRT(inhibitor-resistant TEM mutant). Actualment, les IRT i algunes 
betalactamases del tipus OXA(oxacilinases) són insensibles a l’acció inhibitòria d’aquests 
fàrmacs i aporten resistència a les aminopenicil·lines, carboxipenicil·lines i ureidopenicil·lines. 
A més, les de tipus OXA presenten una gran heterogeneïtat de dianes i poden presentar perfils 
similars a les BLEE i les carbapenemases(11).  
 
Per a la detecció d’aquests enzims es recomana realitzar un antibiograma, utilitzant la tècnica 
de difusió amb discs o bé per microdilucions. Tot i així, la confirmació s’ha de dur a terme 
utilitzant mètodes moleculars, per tal d’evitar errors deguts a  la superposició de mecanismes 
de resistència. Els resultats esperats de l’antibiograma es poden veure a la taula 2, on 
s’observen els resultats de dues soques Escherichia coli, els valors de les quals són els mateixos 
tan per la soca amb IRT com per la soca amb OXA. En general, aquests bacteris mostraran 
sensibilitat per a totes les generacions de cefalosporines i resistència tan als diferents derivats 
de la penicil·lina comentats anteriorment com a l’amoxicil·lina-àcid clavulànic i l’ampicil·lina-
sulbactam. Tot i així, la sensibilitat a piperacilina-tazobactam no es veu tan afectada com en 
el cas de les altres associacions de fàrmacs. Cal destacar que la detecció d’aquests enzims 
només es pot realitzar a soques que no són naturalment resistents als inhibidors i que no 
presenten betalactamases AmpC induïbles(11). 
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Taula 2: Patró de resistència Escherichia coli amb IRT o OXA. Adaptat de J.Calvo et al(11). 
Antibiòtic CMI (mg/L) Valor 

Ampicil·lina >256 R 

Amoxicil·lina/clavulànic 16-128 I/R 

Piperacilina/tazobactam 32-128 I/R 

Cefoxitina 2-4 S 

Cefotaxima 0.03-0.06 S 

Aztreonam 0.03-0.12 S 

Imipenem 0.06-0.12 S 

 

Beta-lactamases d’espectre estès 
 

Les betalactamases d’espectres estès(BLEE) són enzims amb la capacitat d’hidrolitzar un gran 
nombre de betalactàmics. Aquestes aporten resistència a les penicil·lines, oximino-
cefalosporines i monobactàmics(19). Actualment, s’han identificat més de 300 BLEEs, la 
majoria derivats dels enzims TEM i SHV que han sofert mutacions i que han ampliat el seu 
espectre d’hidròlisi. Altres BLEEs pertanyen a una família de betalactamases cromosòmiques 
que procedeixen del gènere Kluyvera anomenades CTX-M(11, 23, 24).  
 

 

Taula 3: Mètodes d’identificació de BLEEs. Informació extreta de C. Giske et al(22).  
Mètode Antibiòtic Resultat positiu 

Etest 
Cefotaxime o ceftazidime +/-                      
àcid clavulànic MIC ≥8 o deformació de l’el·lipse 

Discs combinats amb 
inhibidors 

Cefotaxime(30µg) o ceftazidime(30µg)     
+/-  àcid clavulànic(10µg) 

Increment de ≥5mm de la zona 
d'inhibició 

Microdilució 
Cefotaxime, ceftazidime o cefepima         
+/-  àcid clavulànic(4mg/L) MIC ≥8  

Sinergia de doble disc Cefotaxime, ceftazidime o cefepima Sinergia amb disc d'àcid clavulànic 
 
 

Els principals mètodes per a detectar les BLEE es poden veure a la taula 3. Aquests es basen 
amb la seva capacitat d’hidrolitzar les cefalosporines i els monobactàmics, juntament amb la 
inhibició causada per l’àcid clavulànic i la sensibilitat que presenten a les cefamicines i els 
carbapenems(11, 19, 22). L’antibiograma es pot realitzar mitjançant la tècnica de difusió amb 
discs, mirant els marcadors comentats i col·locant els discs de manera que es pugui apreciar 
una sinergia entre les cefalosporines i l’àcid clavulànic(11, 25). També, es poden realitzar 
microdilucions o la tècnica Etest per veure l’activitat de les cefalosporines amb presència i 
absència de l’inhibidor de betalactamases(22, 25, 26). Tots els mètodes esmentats per a la 
detecció de BLEE necessiten un mínim de 48h per a realitzar-se correctament, motiu pel qual 
algunes empreses han desenvolupat medis cromogènics i bioquímics per a detectar BLEEs a 
enterobactèries de forma més eficient. Entre ells destaquen mètodes cromogènics com el 
ChromID ESBL de bioMérieux, CHROMagarTM, Brilliance ESBL agar d’Oxoid i el Cica-beta-Test 
de l’empresa Kanto Chemical(11, 25) i tests bioquímics com l’ESBL NDP i el β-LACTA test(22). 
Tot i així, es recomana realitzar la confirmació utilitzant mètodes moleculars(25).  
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Beta-lactamases tipus AmpC 
 

Les betalactamases de tipus AmpC estan codificades pel gen blaAmpC. L’expressió d’aquest gen 
pot ser induïble per la presència de betalactàmics o constitutiva a un nivell basal amb un 
fenotip de resistència natural. L’expressió constitutiva també pot donar-se a nivells molts alts 
degut a mutacions a les zones reguladores o per la presència d’un promotor molt fort al gen 
blaAmpC. Aquestes soques hiperproductores de AmpC presenten una resistència molt més 
marcada enfront dels antimicrobians(11, 19). De forma general, les betalactamases tipus 
AmpC aporten resistència a les cefalosporines de primera generació (cefalotina) i a les de 
segona generació (cefuroxima i cefamicines), però perden efectivitat enfront d’algunes 
cefalosporines de tercera generació i normalment no tenen capacitat d’hidrolitzar a les de 
quarta generació, els carbapenems i els monobactàmics(11, 22, 27). La inhibició de l’àcid 
clavulànic, el sulbactam i el tazobactam no demostren resultats favorables. En conseqüència, 
es recomana la utilització de la cloxacil·lina, l’aztreonam o l’àcid bòric per inhibir les AmpC, ja 
que es mostren més sensibles davant aquests(11). 
 

 
Figura 5: Esquema d’identificació d’una AmpC. Extret de C. Giske et al(22).  

 
La detecció fenotípica només resulta útil a soques que no presenten una AmpC cromosòmica 
de forma natural o que presenten una AmpC cromosòmica no induïble. En ambdós, casos 
quan es troba un patró de resistències diferent al de les soques salvatges, es pot sospitar d’una 
AmpC plasmídica. Els trets més destacats per sospitar de la presencia d’una AmpC  és  la 
resistència o sensibilitat intermitjà a l’associació entre amoxicil·lina-àcid clavulànic i a les 
cefalosporines de tercera generació. Per a realitzar el diagnòstic es pot utilitzar la tècnica de 
sinergia de doble disc o la prova de discs combinats amb inhibidors. Per a realitzar ambdues 
tècniques es recomana utilitzar cloxacil·lina o àcid fenil-borònic amb discs de ceftazidime o 
cefotaxima, juntament amb un disc de cefoxitina(11, 19, 22). Per a realitzar el diagnòstic 
també es pot utilitzar l’agar Cefoxitina o un Etest de cefotetan i aquest mateix antibiòtic amb 
cloxacil·lina. Tot i així, el més recomanat en els casos de les AmpC és la utilització de mètodes 
moleculars com la PCR múltiple o la seqüenciació dels àcids nucleics tan per confirmar els 
resultats com per evitar confusions amb altres mecanismes de resistència(11, 19).  
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Carbapenemases 
 

Les carbapenemases són un tipus de betalactamases que aporten resistència als carbapenems 
i a la vegada a altres betalactàmics(22). Hi ha diferents tipus de carbapenemases, però entre 
elles destaquen les IMP, VIM, NDM, KPC i OXA-48(19, 24). Les IMP, VIM i les NDM es 
classifiquen com a metalocarbapenemases, les quals tenen la capacitat d’hidrolitzar la majoria 
dels betalactàmics i de no ser inhibides per l’àcid clavulànic, el sulbactam i el tazobactam. Tot 
i això, si que son sensibles a la inhibició produïda pels quelants de cations com l’EDTA, 
compostos tiòlics com l’àcid 2-mercaptopropiònic o l’àcid dipicolínic(11, 22). Per altre banda, 
les KPC es van descobrir a Klebsiella pneumoniae, però també es poden trobar a soques de 
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii i altres membres de la família 
Enterobacteriaceae. Les carbapenemases KPC aporten resistència a les penicil·lines, les 
cefalosporines i els carbapenems i no són inhibides per l’àcid clavulànic però si per l’àcid 
borònic. Aquest darrer tret és la característica més utilitzada per a confirmar el seu 
diagnòstic(11, 22, 24). La OXA-48 és típica de les enterobactèries i destaca per ser incapaç 
d’hidrolitzar les cefalosporines de tercera i quarta generació. A més, mostra una baixa 
inhibició enfront de l’àcid clavulànic, el sulbactam i el tazobactam(11) i és sensible únicament 
a la inhibició del avibactam(22).  Per a detectar una carbapenemasa s’ha de tenir en compte 
el tipus d’enzim i la seva sensibilitat davant els inhibidors. Els trets per sospitar d’aquests tipus 
d’enzims són la resistència als carbapenems, juntament amb la resistència o sensibilitats 
disminuïda a les cefalosporines d’ampli espectre. En aquests casos, s’ha de verificar si és 
possible que sigui a causa d’algun altre tipus de resistència. Per a comprovar la presència d’una 
carbapenemasa es pot realitzar la prova modificada de Hodge, tot i que aquesta prova té una 
alta sensibilitat pot donar falsos positius i no aporta la possibilitat de diferenciar entre el tipus 
de carbapenemasa(12, 22). També es poden utilitzar medis cromogènics com alguns dels 
utilitzats per a diagnosticar les BLEEs o el CHROMagarTM KPC(11).  
 

 
Figura 6: Esquema d’identificació de carbapenemases. Extret de C. Giske et al(22).  
 

Per a identificar les metalobetalactamases s’aconsella fer-ho a partir de la seva sensibilitat 
pels diferents inhibidors. Es pot fer mitjançant la tècnica d’aproximació de discs o amb la 
comparació de discs amb meropenem i amb meropenem més EDTA o els altres inhibidors 
comentats anteriorment. A més, també és possible fer la identificació mitjançant tires Etest 
amb imipenem amb i sense inhibidor. Per tal d’evitar falsos positius es pot afegir Zn2+ al medi 
ja que millora les capacitats de les carbapenemases(11). 
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Per les KPC es recomana utilitzar els mateixos mètodes utilitzant carbapenems o cefepima 
amb àcid bòric i cloxacil·lina. En els casos que es pugui apreciar sinergia amb cloxacil·lina és 
possible que la resistència sigui deguda a una AmpC amb pèrdua de porines o d’ambdós 
mecanismes conjuntament. Per les OXA-48 no s’utilitza el avibactam sinó que actualment es 
segueix l’esquema de la Figura 6 i  si no apareix sinergia amb cap tipus de inhibidors s’aconsella 
utilitzar temocilina R. En cas d’una alta resistència a la temocilina R podria ser a causa de la 
presencia de OXA-48, tot i així es recomana la utilització de mètodes moleculars en cas de 
voler confirmar-ho(22, 24). EUCAST també recomana la utilització de kits de proves 
bioquímiques com el CarbaNP, el Blue-Carba o el β CARBA testTM o la utilització de mètodes 
més complexes com el Maldi-Tof o assajos immunocromatogràfics de flux lateral(22).   
 

Resistència a les quinolones 
 

Les quinolones són un grup d’antibiòtics que s’uneixen a la DNA girasa i la topoisomerasa IV. 
Aquesta unió és irreversible i impedeix que es dugui a terme la replicació o la transcripció de 
forma correcta. La resistència a les quinolones pot ser deguda a diferents mecanismes de 
resistència, però el més conegut és a causa de mutacions als gen gyrA o gyrB de la DNA girasa 
o els parC i parE de la topoisomerasa IV. Aquestes mutacions modifiquen la diana de les 
quinolones i dificulten la unió necessària per a dur a terme la seva funció. La disminució de la 
permeabilitat de la membrana, la modificació enzimàtica de les quinolones per 
aciltransferases, la protecció de la diana per les proteïnes Qnr i la presència de bombes 
d’expulsió d’alta eficiència com la QepA i la OqxAB descrites a enterobactèries també 
contribueixen a augmentar el perfil de resistència enfront d’aquests antibiòtics, sobretot en 
casos que es presenten diferents mecanismes alhora(11, 19). Per a l’estudi de resistències els 
antibiòtics de referència són l’àcid nalidíxic i el ciprofloxacin. Per la identificació es pot utilitzar 
la tècnica de difusió amb discs, tot i que és més recomanable utilitzar tires Etest ja que gràcies 
a la gran escala de gradients pot resultar més útil en casos que hi hagi nivells de resistència 
baixos. Per a la utilització de sistemes automatitzats és important que hi hagi una gran 
quantitat de pouets en baixes concentracions d’antibiòtics per a detectar aquestes 
resistències que per a altres mètodes passarien desapercebudes.  En el cas de les resistències 
plasmídiques si es vol determinar el tipus de resistència, l’única manera fiable de fer-ho és 
utilitzant mètodes moleculars, ja que actualment no es coneixen marcadors fiables per a 
identificar-les(11). 
 

Taula 4: Pautes a considerar sobre les resistències a les quinolones. Informació adaptada de J.Calvo et al(11). 
Resultats Consideració 

Resistència alta al àcid nalidíxic (MIC > 32 mg/L)                  
Sensibilitat al ciprofloxacin (MIC < 0,25 mg/L)                                                    Resistent a totes les fluoroquinolones    

Resistència alta al àcid nalidíxic (MIC > 32 mg/L)                  
Sensibilitat intermitja/resistència al ciprofloxacin(MIC >1 mg/L)                                                    Resistent a totes les fluoroquinolones    

Sensibilitat disminuïda al àcid nalidíxic (MIC 16-32 mg/L)                
Sensibilitat disminuïda al ciprofloxacin (MIC 0,25-1 mg/L)                                                    

Sensibilitat intermitja a totes les 
fluoroquinolones 
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Resistència als aminoglucòsids 
 

La resistència als aminoglucòsids és principalment deguda a la inactivació enzimàtica per part 
de acetiltransferases, fosfotransferases i adeniltransferases o a causa de la modificació 
postranscripcional de l’ARN ribosòmic per les metilases(11, 12, 19). Per a la detecció de 
resistències es recomana realitzar un antibiograma complet de difusió amb discs de 
amikacina, estreptomicina, gentamicina, kanamicina, neomicina, netilmicina i tobramicina. En 
el cas que la detecció sigui només per a us clínic, aquest es pot limitar a la utilització de 
amikacina, gentamicina i tobramicina. Les resistències a n’aquests antibiòtics ha augmentat 
relativament poc durant els darrers anys. Tot i així, es recomana que en casos de baixa 
sensibilitat per poca activitat de l’enzim inactivant es tinguin en compte les pautes de la taula 
5(11). 
 

Taula 5: Pautes a considerar sobre les resistències als aminoglucòsids. Adaptat d’EUCAST(28) i J.Calvo et al(11).  
Resultat Consideració 

Sensibilitat a amikacina(MIC ≤8 mg/L) i gentamicina(MIC ≤2 mg/L)                                               
Resistència a tobramicina(MIC >4 mg/L) o netilmicina(MIC >4 mg/L) Sensibilitat intermitja a amikacina    

Disminució del diàmetre d'inhibició(16-19mm) a gentamicina                                                   Sensibilitat intermitja a gentamicina    

Disminució del diàmetre d'inhibició a tobramicina                                             
Resistència a gentamicina(CMI >4 mg/L) Sensibilitat intermitja a tobramicina 

Disminució del diàmetre d'inhibició a gentamicina i tobramicina 
Disminució del diàmetre d'inhibició a netilmicina Sensibilitat intermitja a netilmicina 

 

Resistència a les polimixines  
 

La resistència a les polimixines fins fa pocs anys no era un problema a l’àmbit clínic, ja que era 
deguda a mutacions cromosòmiques que modificaven l’estructura del LPS i no es transferien 
de manera horitzontal. Per aquest motiu, una ràpida expansió era poc probable(22). A l’any 
2015 es documentà l’aparició d’un gen plasmídic que es creu que s’ha estès arreu del món 
durant el darrers 5 anys. Aquest gen és anomenat MCR-1 i codifica per una fosfoetanolamina 
transferasa que afegeix aquest grup al lípid A del LPS. Conseqüentment, la carga neta negativa 
del LPS canvia i no s’uneix a la colistina de manera efectiva(29). Per a realitzar el diagnòstic el 
millor mètode és la microdilució, ja que l’ús de tires Etest i la difusió amb discs no resulta 
fiable. És important destacar que l’ús d’inhibidors com l’EDTA i l’àcid dipicolínic poden ser 
bons marcadors ja que els enzims MDR necessiten zinc per a realitzar la seva funció(30). 
Actualment, s’estan realitzant estudis per diagnosticar de manera més eficient aquestes 
resistències, utilitzant els inhibidors i altres marcadors. De totes formes, es recomana que 
s’utilitzi la microdilució per ser el mètode més fiable actualment i es complementi amb les 
tècniques moleculars en cas de que sigui necessari(22). 
 

Diagnòstic de les resistències a grampositius: Staphylococcus aureus 

Resistència a les penicil·lines per producció de beta-lactamases  
 

La resistència a penicil·lines a Staphylococcus spp. és deguda normalment a la presència d’una 
penicil·linasa induïble que hidrolitza tots els tipus de penicil·lines, exceptuant les 
semisintètiques. Per tant, aquests segueixen sent sensibles als inhibidors(àcid clavulànic, 
tazobactam i sulbactam), carbapenems i a la majoria de les cefalosporines. Per a detectar 
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aquestes betalactamases es recomana la utilització de discs amb una cefalosporina 
cromogènica anomenada nitrocefin. En presència de soques resistents aquesta cefalosporina 
és hidrolitzada i produeix una coloració vermella que proporciona una detecció senzilla i 
fiable(21).  
 

Resistència a la meticil·lina i la oxacil·lina 
 

La resistència a la meticil·lina i a la oxacil·lina és la resistència obtinguda de les denominades 
soques SARM. Aquesta és deguda a l’adquisició del gen mecA o mecC, que codifiquen 
proteïnes fixadores de penicil·lina anòmales (PBP2a/PBP2c) i que tenen una baixa afinitat pels 
betalactàmics. Aquesta resistència afecta a tots els betalactàmics, incloent els inhibidors, els 
carbapenems i els monobactàmics(21, 22). Per a realitzar el diagnòstic es pot utilitzar la 
tècnica de difusió amb discs o per microdilució amb els antibiòtics oxacil·lina o cefoxitina. 
Aquests darrer és un millor inductor de gen mecA i aporta millors resultats. A més, es pot 
realitzar el diagnòstic mitjançant la tècnica d’aglutinació amb làtex per identificar la presència 
de PBP2a (PBP2c no és detectat) o tècniques moleculars com la PCR(21, 22, 31).  
 

Taula 6: Mètodes d’identificació de resistència a SARM. Adaptat de C. Giske et al(22).  
Mètode Antibiòtic Resultat positiu 

Difusió en discs Cefoxitina(30µg)  Diàmetre < 22mm  

Microdilució Cefoxitina  MIC > 4 mg/L 
 

En alguns casos també es poden trobar soques amb resistència borderline a la oxacil·lina. 
Aquestes soques són denominades BORSA i presenten una resistència intermitjà en la majoria 
dels casos. Aquesta resistència pot ser a causa d’una hiperproducció tant de betalactamases 
com de les PBP comunes. Per a diferenciar-les es recomana seguir el mateix procediment 
anterior ja que les soques que no produeixen PBP2a són sensibles a la cefoxitina(21, 32).    
 

Resistència als macròlids i la clindamicina  
 

Els macròlids, les lincosamides i els estreptograminas B són tres grups d’antibiòtics amb 
mètodes d’acció molt semblants anomenats MLSB. Aquestes resistències poden ser degudes 
als següents mecanismes(21): 
 

• Modificació del ARNr 23S a causa de les metilases codificades als gens erm o cfr. 

• Expulsió de l’antibiòtic per bombes codificades als gens msrA. 

• Inactivació de l’antimicrobià per l’expressió dels gens Inu. 

• Modificació de la diana per mutacions 
 

El més comú és la presència de les metilases codificades pels gens erm, que confereixen 
resistència a la majoria dels antibiòtics MLSB quan s’expressen de forma constitutiva. En els 
casos que aquests gens funcionen de manera induïble només hi ha resistència als macròlids, 
ja que l’inductor és l’eritromicina. Per a detectar el tipus de resistència es pot realitzar un D-
test, el qual consisteix amb la utilització de discs d’eritromicina i clindamicina amb un espai 
entre ells de 15-20mm. Si el mecanisme es induïble es podrà veure com el diàmetre d’inhibició 
de la clindamicina es veu disminuït a la zona de contacte amb l’eritromicina(21, 28).  
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El fenotip de les soques amb els gens msrA tenen resistència als macròlids de 14 i 15 carbonis 
i a les estreptograminas B. Per identificar-lo es pot fer amb el mètode de difusió amb discs o 
per  microdilució, el resultat del qual demostrarà sensibilitat a la clindamicina i resistència a la 
eritromicina amb un D-test negatiu(21). 
 

Taula 7: Punts de tall d’eritromicina i clindamicina a Staphylococcus spp. Adaptat d’EUCAST(28). 

Antibiòtic MIC(mg/L) Diàmetre-zona d'inhibició(mm) 

Eritromicina(15µg) S ≤ 1                   R > 2 S ≥ 21                    R < 18 

Clindamicina(2µg) S ≤ 0,25             R > 0,5 S ≥ 22                    R < 19 
 

Resistència als aminoglucòsids  
 

La resistència als aminoglucòsids més habitual a Staphylococcus spp. és la inactivació 
enzimàtica. Hi ha dos fenotips prioritaris, un confereix resistència a la gentamicina i la 
tobramicina i és degut a la presència de l’enzim bifuncional AAC(6’)-APH(2”) que té capacitat 
acetiltransferasa i fosfotransferasa. L’altre fenotip confereix resistència només a gentamicina 
i és deguda a l’enzim adeniltransferasa ANT(4’)(4”). La sensibilitat a la amikacina en presència 
de l’enzim AAC(6’)-APH(2”) durant un antibiograma s’ha d’informar com a resistent, ja que 
realment aquest antibiòtic és substrat de l’enzim però in vitro pot aparèixer com a sensible. 
L’únic aminoglucòsid resistent a l’activitat d’aquest enzim és la estreptomicina. Per a realitzar 
el diagnòstic es recomana la utilització de la tècnica de difusió amb discs o microdilucions amb 
gentamicina i tobramicina per a poder identificar quin dels dos enzims està present(21). 
 

Taula 8: Punts de tall de gentamicina i tobramicina a Staphylococcus aureus. Adaptat d’EUCAST(28). 

Antibiòtic MIC(mg/L) Diàmetre-zona d'inhibició(mm) 

Gentamicina(10µg) S ≤ 1                   R > 1 S ≥ 18                    R < 18 

Tobramicina(10µg) S ≤ 1                   R > 1 S ≥ 18                    R < 18 

Amikacina(30µg) S ≤ 8                   R > 16 S ≥ 18                    R < 16 

 

Resistència als glucopèptids  
 

La resistència als glucopeptids a soques SARM és actualment un dels problemes més grans 
dins l’àmbit clínic ja que l’antibiòtic de referència en aquestes soques és la vancomicina(9, 33). 
Es diferencien soques VISA i GISA en els casos de que hi hagi una baixa resistència a la 
vancomicina o teicoplanina+vancomicina, de les VRSA que es consideren totalment 
resistents(22, 34, 35). La resistència és deguda a l’adquisició plasmídica del gen vanA, que 
produeix una modificació a la capa de peptidoglicà. Aquest fet impedeix que els antibiòtics es 
puguin unir a la seva diana, els residus de D-alanina-D-alanina(21, 35). També ha estat 
documentat un augment de l’expressió de PBP2a en aquestes soques que contribueix a 
augmentar les seves capacitats de supervivència(21).  
 
Per a realitzar el diagnòstic no és aconsellable la utilització de la tècnica de difusió amb discs 
ja que els resultats no són fiables. Per aquest motiu, es recomana utilitzar la microdilució, tires 
de gradients de glucopèptids(GRD), una placa d’agar BHI amb vancomicina o un Mueller-
Hinton amb teicoplanina(21, 22). 
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Taula 9: Identificació de resistències als glucopèptids. Dades de C. Ardanuy et al(21). i C.Giske et al(22).  

Mètode Antibiòtic Resultat positiu 

GRD gradient test Vancomicina o teicoplanina MIC > 8 mg/L 

Agar Muller-Hinton amb 
teicoplanina Teicoplanina(5mg/L) Aparició de soques 

Agar BHI amb vancomicina Vancomicina(6mg/L)  Aparició de soques 

Microdilució Vancomicina 

 
Resistent  MIC > 2mg/L 
VISA            MIC entre 4-8 mg/L 
VRSA         MIC > 8 mg/L 

 

Resistència a la mupirocina  
 

La mupirocina és un antibiòtic que inhibeix l’enzim isoleucil t-RNA sintasa, impedint que es 
dugui a terme la síntesi proteica. Aquest és usat principalment per la descolonització nasal de 
soques de Staphylococcus aureus, però durant els darrers anys resulta inútil en molts de casos 
ja que un 20% de les soques SARM en són resistents, arribant a un 70% a centres on s’ha 
utilitzat de forma desmesurada. Aquesta resistència és a causa d’una modificació del propi 
enzim que perd afinitat per la mupirocina i és degut al gen cromosòmic ileS quan es presenta 
una resistència de baix nivell o per l’adquisició dels gens plasmídics ileS2 o mupA en els casos 
d’alta resistència(21, 35). Per a identificar la resistència s’aconsella utilitzar una de les 
tècniques següents: Etest, la difusió amb discs de mupirocina o realitzar microdilucions(21, 
28). 
 

Taula 10: Identificació de resistència a la mupirocina a Staphylococcus aureus. Adaptat d’EUCAST(28). 
Mètode Antibiòtic Resultat positiu 

Difusió en discs Mupirocina(300µg)  Diàmetre < 18mm  

Microdilució Mupirocina  MIC > 256 mg/L 

 

Resistència al linezolid  
 

La resistència al linezolid pot ser a causa de mutacions al domini V de l’ARN 23S pel gen rrn, 
per l’expressió del gen cfr que codifica metilases o per modificacions a les proteïnes L3 i L4 de 
la subunitat 50S codificades pels gens rplC I rplD(21, 35). Per a diagnosticar el fenotip de 
resistència s’aconsella la realització de microdilucions ja que la difusió amb disc i l’Etest donen 
resultats erronis(21). Les soques amb una MIC > 4 mg/L de l’antibiòtic es consideren 
resistents(28). 
 

Prevenció de les resistències als antibiòtics 
 

Els organismes internacionals, nacionals i locals d’arreu del món accepten que l’augment de 
l’aparició de bacteris resistents és un problema greu causat per anys de males pràctiques a 
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tots els nivells. A causa d’això, hem creat una selecció natural forçada i impulsada per un ús 
inadequat, tan per manca com per excés(1, 17, 36).   
 
El consum d’antibiòtics és diferent en els països en vies de desenvolupament en comparació 
amb els països desenvolupats. Tot i això, ambdós grups els utilitzen de forma inadequada i 
contribueixen a l’expansió de les resistències(12). Entre el 2000 i el 2010 el consum 
d’antibiòtics augmentà un 36%. Les zones amb rentes altes segueixen utilitzant una gran 
quantitat d’antibiòtics però el seu ritme de consum comença a disminuir mentre que als països 
amb rentes baixes passa just el contrari. Els països que més antibiòtics consumeixen per 
persona son la Índia, Xina i els Estats Units, mentre que els que tenen un índex d’augment de 
consum més alts són els països amb vies desenvolupament anomenats com a BRICS (Brasil, 
Rússia, Índia, Xina i Sud-Àfrica), juntament amb Austràlia i Nova Zelanda(37). A la vegada que 
es publiquen aquests resultats apareixen estudis que senyalen que un 50% de les 
preinscripcions mèdiques d’antimicrobians no són necessaris, però la falta de regulació, 
previsió i la lentitud de les proves diagnòstiques en determinats casos dificulten l’ús adequat 
d’aquests(17, 38). A nivell europeu, les dades de la darrera memòria del ECDC (Centre Europeu 
de Prevenció i Control de Malalties) mostra una situació semblant a les comentades. Com es 
pot veure a la figura 7 el països del nord d’Europa, de forma general, tenen un menor consum 
d’antibiòtics en comparació als països del centre i del sud del continent(39). Tot i així, hi ha 
excepcions que demostren que ni el nivell de vida ni la situació geogràfica influeixen de 
manera determinista. Aquest fet es fa evident quan veiem que França, Luxemburg i Bèlgica 
presenten un nivell de consum per damunt de la mitja de la UE, semblant a Romania, Grècia i 
Polònia, mentre que Regne Unit està per sota de la mitja però té un consum al nivell de 
Portugal i Bulgària, demostrant que l’ús inapropiat és un fet més bé generalitzat(39).  
 

 
Figura 7: Consum d’antibiòtics de l’any 2016 a la Unió Europea expressat en DDD(dosis diàries definides) per 

cada 1000 habitants i per dia. Dades extretes d’ECDC(39). 
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També cal esmentar l’ús dels antimicrobians a la indústria agropecuària. Actualment, aquesta 
industria consumeix entre el 70-80% dels antibiòtics dels EE.UU(3), sent un focus molt 
important en l’aparició de les resistències, ja que en molts de casos s’usen per a promoure el 
creixement dels animals de manera més òptima o com a profilàctic per evitar properes 
infeccions(17, 40). La Unió Europea prohibí aquestes pràctiques a l’any 2006 i els resultats 
publicats a Dinamarca mostren una disminució de noves resistències a les granges(17, 41). 
Aquest fet pareix que comença a promoure la regulació necessària per fer-ne un ús més 
responsable a altres països i així evitar el consum indiscriminat dins la indústria.  
 
Per altre banda, el report anual que realitza l’ECDC recull en la seva darrer versió la proporció 
de soques resistents que es troben als serveis de sanitat dels diferents països de la Unió 
Europea. Com es pot veure a la figura 8, una gran part de les soques dels bacteris patògens 
més destacats resulten resistents a la majoria dels grups d’antibiòtics, especialment 
Escherichia coli i Acinetobacter baumannii(42). Les dades de la figura corresponen a proves 
realitzades utilitzant diferents grups d’antibiòtics per a cada espècie en particular. Per 
exemple, en el cas de Staphylococcus aureus només recull informació sobre la resistència a 
meticil·lina(42). Per tant, la situació real podria representar percentatges superiors a les dades 
indexades per a cada bacteri. 
 

 
Figura 8: Percentatge de cada tipus de soca, classificades com a soques multiresistents (resistents a 3 o més 
grups d’antibiòtics), resistents (resistents a un màxim de 2 grups d’antibiòtics) i sensibles (sensibles en 

referència als antibiòtics estudiats per a cada soca). Adaptat d’ECDC(42). 
 

Arrel de la situació crítica a la que ens enfrontem per la falta d’antimicrobians efectius per 
combatre aquests bacteris durant els darrers anys, nombrosos professionals i organitzacions 
internacionals han proposat diferents estratègies i protocols per tal d’evitar l’aparició i 
disseminació de les resistències als antibiòtics(43–46). La majoria de les organitzacions 
coincideixen en que l’ús indiscriminat i inapropiat dels antimicrobians són els fenòmens que 
més contribueixen a l’expansió de les resistències i que la causa d’aquestes males pràctiques 
són la falta de control i de coneixements de la població i dels propis professionals de tots els 
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sectors implicats(43, 44). Com a conseqüència, la mortalitat i morbiditat degudes a les 
infeccions augmenten cada any, les resistències es propaguen de manera més eficient arreu 
del món i el cost de l’atenció sanitària s’incrementa. Les darrers estimacions apunten que a 
l’any 2050 les morts a causa de la resistències antimicrobianes superaran a les del càncer(40, 
45) i que aquestes podrien produir un col·lapse financer comparable a la crisi iniciada a l’any 
2008(45). Per tal d’exposar les principals estratègies de prevenció enfront de les resistències 
s’han classificat les mesures envoltant de cinc àrees en base al pla d’acció mundial de 
l’Organització Mundial de la Salut(43). 
 

Formar, educar i sensibilitzar 
 

Per a aconseguir una utilització òptima dels antimicrobians per a controlar les resistències es 
requereix impulsar mesures per a millorar el coneixement i l’aplicació de les eines i 
recomanacions nacionals i internacionals. La utilització de guies i protocols i la promoció 
programes d’ús coherent és un dels punts principals per a fer front a les resistències 
bacterianes. És necessari que aquests estiguin enfocats i adaptats a cada sector i públic diana, 
per així instaurar unes costums uniformes, sostenibles i segures(43, 44). Per a sensibilitzar a 
la població és necessari crear campanyes de conscienciació generalista i altres enfocades a 
grups de risc i sectors concrets com ramaders, agricultors, gent major i persones amb animals 
de companyia(44, 46). Per a realitzar aquestes campanyes és necessari un interès polític i 
finançament per part de tots els governs. Aquest punt no hauria de representar cap problema 
ja que les campanyes per a reduir l’ús dels antibiòtics a Bèlgica demostraren que si els 
objectius són assolits, el cost estalviat en medicació sobrepassa de manera clara la inversió de 
la campanya(40). L’altre caire és la formació dels professionals sanitaris ja que el recolzament 
d’aquests és el pilar principal per aconseguir millorar la situació actual. Per tant, és necessari 
invertir en formació per a que coneguin els riscs del desenvolupament de les resistències i els 
beneficis que aporta l’ús prudent d’aquests(36). Per tal d’aconseguir-ho, es recomana que es 
dugui a terme una formació continuada des dels inicis dels estudis i que segueixi durant tota 
la formació acadèmica sense excepcions, a més de dur a terme autoavaluacions periòdiques 
per evitar recaure en les costums que ens han conduit a n’aquesta situació(44). Juntament 
amb la sensibilització i formació de la població, és necessari que els sectors industrials 
augmentin la transparència, millorant el seu etiquetatge als aliments pel que fa referència a 
la utilització del antibiòtics. D’aquesta manera els consumidors serien capaços de prendre 
decisions en base a la informació adquirida(40).  
 

Reforçar el control i la investigació 
 

És necessari establir i reforçar les xarxes de vigilància per a poder conèixer el consum i l’ús que 
es dóna als antibiòtics per entendre el desenvolupament de les resistències. Per tal de vigilar 
el consum d’antibiòtics la millor estratègia és monitoritzar les ventes i preinscripcions tan a 
l’àmbit de la salut humana a nivell hospitalari i d’atenció primària com en l’àmbit de la salut 
animal. L’objectiu és recollir la màxima quantitat de dades entre tots els sectors, compartir-
los i fer un bon ús de la informació. Per a vigilar l’aparició i expansió de les resistències és 
necessari crear programes d’anàlisi específics per a detectar de manera precoç situacions de 
risc i poder afrontar el problema de manera coordinada(44, 45). Els sistema de vigilància tan 
locals com nacionals han de poder reunir les dades necessàries de consum d’antimicrobians i 
de l’aparició de les resistències, per així guiar i recomanar els protocols pertinents. Per a poder 
realitzar aquesta tasca entre els diferents centres de referència es recomana homogeneïtzar 
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els criteris seguint les guies d’EUCAST o CLSI, per a poder fer valoracions de manera més 
simple i facilitar l’intercanvi d’informació(36, 44).  
 
Les resistències als antibiòtics no és un problema que es pugui resoldre de manera individual, 
vivim a un món globalitzat on les persones, els aliments i els animals viatgen arreu del món 
amb els seus ecosistemes microbians associats. Per aquest motiu la OMS, la Unió Europea i 
nombrosos professionals han indicat que l’única manera de fer front a les resistències és de 
manera global i unificada i aconsellen que aquest intercanvi d’informació i col·laboració no es 
limiti només a nivell nacional, sinó que sigui impulsat amb projectes europeus i internacionals 
com ESAC-net, EARS-net i TATFAR(40, 43, 44). La investigació dels mecanismes, 
desenvolupament, transmissió i difusió de les resistències han de ser una prioritat i s’ha de 
promoure una estratègia global i coordinada per adquirir el coneixement necessari arreu del 
món, per tal de poder controlar l’expansió de les resistències. L’ús òptim de cada antimicrobià 
ha de ser investigat i adaptat per a cada sector i situació, per així aconseguir el millor resultat 
amb el menor risc possible. Juntament amb les línies d’investigació comentades, s’ha 
d’impulsar la investigació epidemiològica i socioeconòmica per tal d’avaluar el problema de 
forma correcta i mesurar les pèrdues associades a la mala gestió dels antimicrobians(43, 44).  
 

Augmentar la higiene i el sanejament de l’entorn 
 

Disminuir el nombre d’infeccions és la manera més simple per a reduir el consum dels fàrmacs 
i a la vegada allargar la vida útil dels antibiòtics. Els reservoris infecciosos més problemàtics 
són els centres sanitaris a causa de la gran quantitat de consum focalitzat(43) i la indústria 
agropecuària on una multitud d’animals conviuen en un espai reduït envoltats d’unes 
condicions que en la majoria de casos no són les adequades(40). Per aquest motiu és necessari 
millorar la prevenció de les infeccions i de l’ús d’antibiòtics amb una higiene i sanejament 
òptim i continuat de tot el personal i instal·lacions(44, 45, 47). Les pràctiques higièniques 
personals com rentar-se les mans o la indumentària pareixen senzilles però moltes de les 
campanyes iniciades durant els darrers anys no aconsegueixen assolir aquest objectiu, ja que 
modificar el hàbits i costums del comportament humà requereix un control rutinari i 
exhaustiu. Aquest fet demostra la necessitat de col·laborar amb experts en ciències socials i 
del comportament, per evitar el que probablement és la via de transmissió més comú dins 
l’àmbit sanitari(48). La falta de sanejament i control de les instal·lacions és un problema més 
al qual ens hem d’enfrontar, ja que les aigües residuals de la comunitat, hospitals i granges 
tenen les condicions idònies per a propiciar la transferència horitzontal del resistoma bacterià 
i augmentar la selecció de bacteris resistents. Per aquest motiu, és necessari un compromís 
mediambiental a l’altura del risc que representen aquests ecosistemes contaminats per l’ús 
excessiu dels antimicrobians(46). Per a millorar les condicions actuals de forma eficient és 
necessari que a nivell nacional s’estableixin recomanacions i controls sobre pautes de 
precaució i mesures higièniques per a tots els sectors implicats(44). En aquesta mateixa línia, 
és necessari que tots els països i organitzacions impulsin programes per millorar l’accés a 
l’aigua potable i lluitar contra les condicions insalubres a les zones amb menys recursos del 
món(36, 40). 
 

Utilitzar de forma òptima els antimicrobians 
 

Actualment la presència dels antibiòtics arreu de món és molt desigual. Grans quantitat 
d’antimicrobians són malgastats amb animals i pacients que realment no els necessiten, 
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mentre que una part de la població no aconsegueix tenir accés a n’aquests(40). És necessari 
acabar amb l’automedicació, la venta lliure d’antibiòtics i els medicaments falsificats amb 
baixes dosis del fàrmac(36) i, a la vegada, s’ha d’implementar una actitud solidària i coherent. 
Aquesta actitud ha de consistir amb un compromís ferma de fer ús dels antibiòtics només en 
cas de necessitat i utilitzar el tractament adequat administrat amb les dosis i amb la duració 
correcte(47).  
 
Dins l’àmbit de la salut animal, sobretot a nivell industrial, s’ha de limitar l’ús dels 
antimicrobians a situacions definides i clares, per així evitar l’ús indiscriminat com a profilàctics 
i com estimuladors del creixement(43, 44). Per tal d’aconseguir aquests objectius es recomana 
la creació de pautes d’acció i impulsar la col·laboració entre la indústria, centres de referència 
i les organitzacions pertinents per tal d’aconseguir un ús responsable i adequat (46). També 
és necessari establir normes estrictes en referència als antibiòtics considerats com a crítics per 
la OMS. Aquests són indispensables per el tractament de les infeccions i es necessari limitar 
el seu ús dins l’àmbit de la salut animal i formar i sensibilitzar als professionals per a que 
puguin contemplar altres opcions en els casos que en sigui possible(40, 44). També és 
necessari actualitzar les informacions relatives als antibiòtics més antics per a millorar la seva 
eficàcia mitjançant la regulació de les dosis i limitar el seu espectre en el casos que en sigui 
pertinent. Una altre estratègia de consens que s’hauria d’aplicar als professionals de tots els 
sectors i a les comunitats més vulnerables és la vacunació. Mitjançant aquesta pràctica es pot 
evitar la infecció per a determinats agents i disminuir el consum de la medicació. També és 
necessari impulsar la vacunació enfront dels virus ja que en molts de casos aquestes infeccions 
són tractades de forma incorrecta amb antibiòtics i aquestes podrien ser previngudes amb la 
immunització evitant el consum derivat d’aquestes situacions(43, 45). 
 

Invertir en nous medicaments, mètodes diagnòstics i vacunes  
 

Les grans empreses farmacèutiques han abandonat les investigacions dins aquest àmbit ja que 
el mercat no és suficientment atractiu i els costos són molt alts. Durant els primers any l’ús 
del antimicrobià sol estar limitat per tal de preservar el fàrmac i quan entra completament 
dins l’àmbit sanitari el temps per a rendibilitzar la inversió és curt ja que les resistències 
apareixen ràpidament(40, 43, 44). Per aquest motiu, la responsabilitat final recau actualment 
en mans dels països més desenvolupats. Per això, és necessari crear un fons d’innovació global 
per a solucionar un problema que només pot ser minvat si es treballa per a beneficiar al màxim 
nombre de persones. Així, la inversió i investigació pública ha de garantir l’existència, l’ús i la 
longevitat dels antibiòtics i el desenvolupament de proves de sensibilitat i mètodes diagnòstics 
ràpids per evitar la utilització errònia i inútil d’antimicrobians tan a la salut humana com 
animal(40, 43). La promoció d’antimicrobians moderns més efectius i dels programes 
d’immunització han de ser recolzats i s’ha d’intentar impulsar la investigació d’antibiòtics 
exclusius pel sector agropecuari, sempre i quan el resultat final no siguin indispensable per la 
salut humana o suposi un risc per aquesta(44). Per tal d’aconseguir la inversió pertinent, els 
arguments econòmics han de reflectir la situació real del problema, s’ha de realitzar una 
comparació dels costos a llarg termini, tant econòmics com humanitaris(43, 45), i garantir la 
sostenibilitat tan de les investigacions com dels entorns amb recursos limitats, facilitant la 
producció i adquisició del material sanitari necessari per impulsar la creació de laboratoris i 
reforçar els sistemes de salut(45). 
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Conclusions 
 

Arrel de la informació exposada a n’aquest treball de recerca es poden derivar les següents 
conclusions: 

 

• Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii i la família 
Enterobacteriaceae són els patògens amb més rellevància clínica en referència a les 
resistències. 
 

• La majoria del gens de resistència provenen del reservori edàfic i de les mutacions 
causades per la pressió ambiental dels antibiòtics, però el principal mètode de 
propagació del resistoma bacterià és la conjugació plasmídica.  
 

• El problema principal que presenten els mecanismes de resistència és la diversitat  
d’estratègies que permeten fer front a una varietat de fàrmacs molt diferents i el gran 
espectre d’acció d’algun d’ells.  

 

• El diagnòstic de les resistències bacterianes posseeix una gran dificultat intrínseca, a 
causa de la gran variabilitat de resultats i la necessitat de realitzar identificacions 
concretes per a cada tipus de resistència.  
 

• Actualment la presència de múltiples resistències simultàniament dificulta la 
identificació d’aquestes i aboca a la utilització de mètodes moleculars per a confirmar el 
diagnòstic. 
 

• Les BLEE i les CRE de la família Enterobacteriaceae i la presència  dels gens mecA, mecC 
i vanA  a Staphylococcus aureus són les resistències més complicades de combatre dins 
l’àmbit clínic.   
 

• L’aparició i propagació de les resistències és derivada de l’ús irresponsable i desmesurat 
des del descobriment dels antibiòtics.  
 

• L’única manera de millorar les previsions de futur actuals és realitzant un pla d’acció 
mundial basat amb la formació de tota la població i la inversió en programes de vigilància 
i investigació.  
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