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ESQUIVANT BALES MÀGIQUES
L’evolució de la resistència a antibiòtics en els bacteris

álvAro sAn MillánálvAro sAn Millán

Els bacteris resistents a antibiòtics representen un dels principals problemes actuals de salut pú-
blica i prediccions recents indiquen que prompte es convertiran en la primera causa de mortalitat 
al món. El funest recorregut des de la introducció dels antibiòtics en la pràctica clínica fins a l’actual 
amenaça d’una era postantibiòtica s’ha transitat en tan sols unes poques dècades. Així, l’evolució 
de la resistència als antibiòtics és probablement l’exemple més espectacular d’evolució d’innova-
cions en un sistema biològic que hem pogut observar en temps real. En aquest article discutim 
algunes de les claus evolutives i moleculars que han permès als bacteris recórrer aquest camí.

Paraules clau: innovació evolutiva, resistència a antibiòtics, bacteris, plasmidis, transferència genè-
tica horitzontal.

 ■ INTRODUCCIÓ

La capacitat dels éssers vius per a explotar noves oportu-
nitats ecològiques depèn de la seua habilitat per a inno-
var. L’evolució d’innovacions consisteix en l’adquisició 
de nous caràcters que permeten als organismes expandir 
el seu nínxol i afrontar nous reptes ambientals. Alguns 
exemples clàssics d’innovació evolutiva són l’aparició 
de les flors en les plantes o de la capacitat per a volar 
en els animals (Mayr, 1963). En molts casos aquestes 
innovacions són òbvies a nivell 
fenotípic, fins i tot espectaculars; 
només cal alçar la vista i obser-
var un esbart d’ocells travessant 
el cel per a comprovar-ho. No obs-
tant això, les bases moleculars 
que subjauen a aquestes adapta-
cions no són tan evidents. Com es 
generen les innovacions? Quines 
són les bases genètiques d’aquest procés? Aquestes pre-
guntes han estat objecte d’estudi durant dècades i conti-
nuen obertes malgrat tot el que hem après sobre aquest 
tema (per a més informació sobre l’origen de les innova-
cions, vegeu Wagner, 2015). En aquest article intentarem 
il·lustrar algunes de les claus del procés d’innovació 
evolutiva per mitjà d’un dels exemples més dramàtics 
de què disposem actualment: l’evolució de resistència 
a antibiòtics en els bacteris.

 ■ UN ADVERTIMENT DESATÈS

Els antibiòtics són sense lloc a dubte un dels descobri-
ments de major rellevància en la història de la humanitat. 
Aquestes «bales màgiques», com les va definir Paul 
Ehrlich ja a començament del segle xx (Tan i Grimes, 
2010), són molècules capaces d’inhibir específicament 
el creixement bacterià i han representat la base per al 
desenvolupament de la medicina i la cirurgia modernes. 
I és que, de fet, semblen bales màgiques; els antibiòtics 

són increïblement eficients en el 
tractament d’infeccions bacteria-
nes. Paradoxalment, aquesta gran 
efectivitat ha estat també l’origen 
del seu declivi, ja que durant dèca-
des s’ha fet un ús desmesurat i en 
molts casos inadequat d’aquest 
recurs tan preuat, i això ha pro-
mogut l’evolució de la resistència 

a antibiòtics en els bacteris. Aquest fenomen no hauria 
de sorprendre’ns, ja que, en el seu discurs d’acceptació 
del Premi Nobel en 1945, Alexander Fleming ja ens 
va avisar de l’habilitat dels microorganismes per a ad-
quirir resistència a antibiòtics i del perill que això re-
presentava (Fleming, 1945). Desgraciadament, aquest 
advertiment no ha estat atès, i l’abús dels antibiòtics 
des que es van introduir en la pràctica clínica a mitjan 
segle passat ha conduït a un increment constant de les 
freqüències de resistència en els patògens bacterians. 
De fet, la disseminació de la resistència a antibiòtics 
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entre patògens d’interès clínic s’ha convertit 
en un dels principals problemes actuals de sa-
lut pública (Figura 1), com reconeixen totes 
les organitzacions internacionals de salut, 
les Nacions Unides i fins i tot el Fons Mone-
tari Interna cional (CDC, 2013; ECDC, 2013; 
Jonas, Parry, Chisholm, Banatvala i Ladmi-
narayan, 2014; OMS, 2016). Per exemple, 
l’Organització Mundial de la Salut subratlla 
que «si no es prenen mesures urgents, el món 
es dirigeix cap a una era postantibiòtica en la 
qual moltes infeccions corrents i lesions me-
nors esdevindran de nou potencialment mor-
tals» (OMS, 2018). D’acord amb estimacions 
recents, aproximadament 700.000 persones 
moren cada any al món com a conseqüència 
d’infeccions resistents als antibiòtics (O’Neill, 
2016). Aquestes prediccions també indiquen 
que, si no es reverteix la tendència actual 
de disseminació de la resistència a antibiòtics, 
per al 2050 les infeccions resistents podrien 
convertir-se en la primera causa de mortalitat 
al món i provocar deu milions de morts anuals.

 ■ ADAPTANT-SE ALS ANTIBIÒTICS

L’evolució de la resistència a antibiòtics 
en els bacteris és un exemple simple i ele-
gant d’adaptació mitjançant selecció natural 
(Figura 2). Un bacteri adquireix un meca-
nisme de resistència que és seleccionat en presència 
de l’antibiòtic. En absència de l’antibiòtic, el mecanisme 
de resistència generalment produeix un cost biològic 
en termes d’una reducció del fitness o eficàcia biològica 
del bacteri (definida com una disminució de la seua 
taxa reproductiva). No obstant això, aquesta reducció 
d’eficàcia biològica es pot corregir mitjançant mutacions 
compensatòries que alleugen el cost associat amb la 
resistència. Considerant aquesta dinàmica, és fàcil com-
prendre que l’ús excessiu d’antibiòtics ha promogut 
la disseminació de la resistència a antibiòtics a escala 
global. 

La resistència a antibiòtics és, per tant, un exemple 
fascinant d’evolució d’innovacions, ja que un bacteri 
sensible a un antibiòtic necessita innovar per a ad-
quirir la resistència. El que és encara més fascinant 
és el fet que per a estudiar aquesta innovació evolutiva 
no necessitem investigar restes fòssils, ja que l’hem 
presenciada en temps real, durant les últimes dècades. 
És més, podem fins i tot reproduir parcialment aquest 
procés d’evolució en els nostres laboratoris, utilitzant 
l’anomenada «evolució experimental» (Buckling, Craig 
Maclean, Brockhurst i Colegrave, 2009). Finalment, 

«Per al 2050, les infeccions resistents 
podrien convertir-se en la primera causa 

de mortalitat al món»

Figura 1. En 2013, el Centre de Control i Prevenció de Malalties 
dels Estats Units (CDC en les seues sigles en anglès) va llançar un 
informe en què catalogava les principals amenaces per a la salut 
pública provocades per la resistència a antibiòtics entre patògens 
d’interès clínic (CDC, 2013). En la imatge, il·lustracions en 3D de 
l’estructura dels tres bacteris qualificats d’«amenaça urgent» en 
aquest informe (d’esquerra a dreta): A) Clostridium difficile (que 
pot causar colitis i diarrea de gravetat); B) clons pertanyents a la 
família Enterobacteriaceae ressistents a antibiòtics carbapenèmics, 
i C) soques resistents a antibiòtics de Neisseria gonorrhoeae (l’agent 
causal de la gonorrea).
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i aquest és un punt crucial, grà-
cies als avanços tecnològics, avui 

dia podem determinar exactament quines són les bases 
genètiques que subjauen a l’evolució de la resistència 
a antibiòtics en els bacteris. En definitiva, tot el que hem 
exposat anteriorment ens situa 
en una posició ideal per a respon-
dre algunes de les preguntes clau 
sobre l’evolució d’innova cions 
responsables de la resistència 
a antibiòtics, i així ho intentarem 
en les pròximes línies.

 ■ RUTES CAP A LA 
RESISTÈNCIA

L’adquisició de resistència a antibiòtics en els bacteris 
pot seguir fonamentalment dues rutes: a) mutacions cro-
mosòmiques i b) l’adquisició de mecanismes específics 
de resistència mitjançant transferència genètica horitzon-
tal (Figura 3). Aquests dos processos són fonamental-
ment diferents en diversos aspectes clau. Les mutacions 
cromosòmiques consisteixen en alteracions en els gens 
codificats pel bacteri que desemboquen en un fenotip 

de resistència als antibiòtics. Aquest 
és un poderós mecanisme adaptatiu, 
atesa l’alta taxa de mutació constitu-
tiva dels bacteris (que es veu, a més, 
incrementada en presència d’alguns 
antibiòtics) i la gran grandària de les 
poblacions bacterianes (que augmenta 
les probabilitats que almenys un indi-
vidu de la població adquirisca la muta-
ció adequada). 

Les mutacions que confereixen resis-
tència poden afectar les dianes cel·lulars 
dels antibiòtics, i modificar-les perquè 
aquests no les reconeguen. Per exemple, 
si el mecanisme d’acció d’un antibiò-
tic es basa en el bloqueig d’un enzim 
bacterià, les mutacions que alteren l’es-
tructura d’aquest enzim, i per tant eviten 
el reconeixement per part de l’antibiòtic 
(i idealment sense alterar significativa-
ment la seua activitat), conduiran a la 
resistència. Un altre tipus de mutacions 
que confereixen resistència són aquelles 
que produeixen la disminució de la con-
centració intracel·lular dels antibiò tics 
a través de de l’expulsió o de la reducció 
de la captació d’aquests. En aquesta 
categoria s’in clouen, per exemple, muta-
cions que produeixen la sobreexpressió 

de bombes d’eflux que retiren activament l’antibiòtic 
del compartiment intracel·lular bacterià. En definitiva, 
l’adquisició de resistència a través de mutacions cro-
mosòmiques es basa en l’alteració del material genètic 
preexistent en el bacteri i es transmeten de manera ver-

tical a la descendència. 
La segona ruta d’adquisició 

de resistència a antibiòtics és a 
través de transferència genètica 
horitzontal (TGH). La TGH és el 
moviment de material genètic 
entre organismes independent 
de l’herència vertical i consisteix 
bàsicament en l’intercanvi directe 
d’ADN entre individus. Aquest 
procés representa un paper crucial 

en l’evolució dels éssers vius i és particularment freqüent 
i rellevant en els bacteris, ja que alleuja la seua manca 
de reproducció sexual. La TGH en bacteris pot realit-
zar-se directament a través de la captació d’ADN nu del 
medi, que posteriorment es recombina amb el material 
genètic bacterià, en un procés conegut com a transforma-
ció. Més rellevant encara per a l’evolució d’innovacions 
en bacteris és la TGH vehiculada per elements genètics 

«L’evolució de la resistència 
a antibiòtics en els bacteris 

és un exemple simple i elegant 
d’adaptació mitjançant selecció 

natural»
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mòbils (EGM), que són estructures genètiques capa-
ces de transferir-se activament entre bacteris. Entre 
aquests elements destaquen els virus bacteriòfags 
(o fags) i els plasmidis, que medien els proces-
sos coneguts com transducció i conjugació, res-
pectivament (Figura 3). Els EGM porten els gens 
necessaris per al seu cicle biològic, però a més 
codifiquen múltiples gens accessoris amb elevat 
valor adaptatiu per als bacteris. D’aquesta manera, 
els EGM donen accés als bacteris receptors a un 
repertori de gens completament nous, de manera 
que els permet adaptar-se a nous nínxols ecològics 
i resistir diferents insults ambientals de manera 
pràcticament immediata. Imagineu poder adqui-
rir el color d’ulls de la persona asseguda al vostre 
costat, l’olfacte del vostre gos o fins i tot les ales 
d’un ocell, en qüestió de minuts? Aquest és el poder 
de la TGH en els bacteris. 

Els EGM de major rellevància en l’evolució de la 
resistència a antibiòtics en bacteris en els ambients clí-
nics són els plasmidis (San Millán, 2018). Els plasmidis 
són petites molècules circulars d’ADN que es repli-
quen independentment del cromosoma bacterià i que 
es transfereixen a través d’un túnel proteic que estableix 
contacte directe entre bacteris en un procés 
conegut com a conjugació. Aquests elements 
genètics codifiquen sofisticats mecanismes 
de resistència, molts dels quals adquirits a partir dels 
bacteris ambientals que fa milions d’anys que produeixen 
els antibiòtics que utilitzem actualment als hospitals. I el 
que és més preocupant: aquests plasmidis porten nor-
malment no un, sinó diversos mecanismes de resistència 
diferents, i confereixen així resistència a múltiples anti-
biòtics en un únic esdeveniment de conjugació. A més, 
els plasmidis es mantenen en múltiples còpies en els 
bacteris hoste i proporcionen un augment en la dosi dels 
gens que codifiquen, la qual cosa serveix de combustible 
per a l’evolució contínua d’innovacions a partir d’aquests 
(Rodríguez-Beltrán et al., 2018; San Millán, Escudero, 
Gifford, Mazel i MacLean, 2016). Per totes aquestes 
raons, la resistència a antibiòtics mediada per plasmidis 
ha emergit com un dels problemes de més difícil solució 
en els ambients clínics al llarg de les últimes dècades.

Figura 3. Esquema dels mecanismes d’adquisició de resistència a 
antibiòtics per part dels bacteris. Com s’observa en la Figura 2, els 
bacteris poden adquirir resistència a antibiòtics mitjançant muta-
cions cromosòmiques o mitjançant transferència genètica horitzontal 
(TGH). En la imatge poden observar-se les principals vies de la TGH: 
la conjugació (transferència directa de plasmidis entre bacteris), 
la transformació (captació d’ADN del medi ambient) i transducció 
(transferència d’ADN mediada per virus bacteriòfags).

Crèdit: Álvaro San Millán
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«La resistència a antibiòtics mediada 
per plasmidis ha emergit com un dels 
problemes de més difícil solució en els 

ambients clínics»

Figura 2. Esquema de l’evolució de la resistència a antibiòtics per 
part dels bacteris. Un bacteri sensible a antibiòtics (A) adquireix 
resistència mitjançant mutacions cromosòmiques o transferència 
genètica horitzontal (TGH). El mecanisme de resistència imposa un 
cost biològic o reducció d’eficàcia biològica (B), que es corregeix 
mitjançant mutacions compensatòries (C). 

Crèdit: Álvaro San Millán
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 ■ CONCLUSIÓ

L’estudi de l’evolució de la resis-
tència a antibiòtics ens està per-
metent comprendre algunes de les 
regles que governen l’evolució 
d’innovacions en els bacteris, i per 
extensió en la resta dels éssers 
vius. L’evolució de la resistència 
és testimoniatge de la increïble capacitat adaptativa dels 
bacteris, que normalment troben no una, sinó diverses 
solucions genètiques per a sobreviure als antibiòtics. 
Per tant, si volem continuar gaudint dels enormes bene-
ficis d’aquestes bales màgiques en el futur és necessari 
promoure un ús més racional dels antibiòtics que contri-
buïsca a disminuir la pressió selectiva sobre les poblaci-
ons bacterianes (Figura 4). Finalment, el més fascinant 
del tema objecte d’aquest article probablement és el 
fet que, durant els minuts que heu tardat a llegir-lo, tots 

els mecanismes genètics d’adaptació que descrivim 
han ocorregut en temps real en el vostre tracte 
intestinal, en alguns dels aproximadament trenta 
bilions bacteris que l’habiten.  
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«És necessari promoure 
un ús més racional dels 

antibiòtics si volem continuar 
gaudint dels enormes beneficis 

d’aquestes bales màgiques»

Figura 4. A més de la investigació en nous antibiòtics, es fa necessari 
promoure’n un ús més racional per a disminuir la pressió selectiva 
sobre les poblacions bacterianes. En aquest sentit, governs de tot el 
món estan llançant campanyes d’informació tant a la ciutadania com 
al personal mèdic per a acabar amb l’ús abusiu d’aquestes «bales 
màgiques». En la imatge, pòster de campanya del Pla Nacional 
davant de la Resistència als Antibiòtics, en actiu a Espanya des 
de 2014 i la segona fase del qual (2019-2021) acaba d’iniciar-se.
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