
Existen os antibióticos naturais? 

INTRODUCIÓN: 

Despois de falar coa avoa de Iago , Carme, quixemos levar esta antiga práctica aos laboratorios 

para obter máis coñecementos sobre isto. Ela contounos que cando ela era moza, 

empregábanse certos alimentos ou produtos de orixe natural como o allo, aloevera, mel ou 

tomiño, para evitar que as feridas ou queimaduras leves se infectasen e provocaran un dano 

maior. 

Para contrastar esta información, outra participante, Alba, preguntou aos seus avós sobre estes 

antigos remedios. Eles dous tamén confirmaron o uso destas prácticas para curar dores de 

garganta ou de ventre. Queremos demostrar se as costumes dos nosos avós (e de persoas que 

levan empregando estes métodos séculos) son certos.  

A súa vez tamén son estratexias menos contaminantes para o medio ambiente: os vertidos de 

antibióticos no medio natural danan seriamente aos organismos acuáticos e se aumentan os 

distintos tipos de antibióticos nas augas que nos rodean, aumenta tamén o nivel de toxicidade. 

PROCEDEMENTO: 

Para a preparación das placas, comezamos collendo 5 vasos de precipitados en enchéndoos de 

auga. A continuación, engadímoslle a cada vaso unha lámina de xelatina e deixámolas repousar 

durante 5 minutos. Despois, sacámolas e estendémolas sobre un papel hixiénico previamente 

estendido; á súa vez, engadimos outras 5 láminas máis aos vasos, e realizamos o proceso outra 

vez, e deixámolas en repouso. 

Collemos un soporte, cunha noz dobre, un aro e un enreixado de porcelana e montámolo, de 

forma que a noz suxeite o aro co enreixado de porcelana. Enchemos unha pota de auga e 

colocámola por enriba do enreixado. Despois collemos un acendedor Bunsen e acendémolo, 

poñéndoo por debaixo do enreixado de maneira que a auga da pota se quente, ata chegar a 

ferver. Unha vez observemos que comeza a ferver, será o momento de introducir as placas 

Petrina pota ( de maneira que queden separadas e non fagan baleiro) e unhas pinzas para 

retiralas posteriormente. Con isto buscamos a súa esterilización, deixándoas entre 3 e 5 

minutos. 

Unha vez estean esterilizadas, dispoñémonos a colocar uns anacos de papel para deixar as placas 

e así evitar que se contaminen, ademais de engadir un chisqueiro de alcohol. Collemos as placas 

con coidado da pota e pómolas sobre o papel. 

Para completar a preparación do contido das placas, non so fai falta a xelatina, senón tamén o 

caldo. Para a súa preparación, collemos dous vasos de precipitados, botando 100 e 400 mililitros 

de auga respectivamente. No vaso que contén os 400 mililitros, disolvemos as 10 láminas da 

xelatina previamente preparada. A continuación, poñémonos a quentar os 100 mililitros de auga 

nunha placa. Cando comece a ferver, botamos a pastilla de Caldo de polo, e coa axuda dunha 

variña, previamente esterilizada, removémolo ata que se disolva por completo. 

Unha vez obteñamos o caldo colado, engadimos os 100 mililitros coa xelatina e removemos 

todo. Unha vez obtida esta mestura, botámola con coidado sobre as placas Petri, sen chegar a 

cubrir de todo, xa que se o enchemos moito, este pode acabar pegándose na tapa da placa, de 

maneira de despois seranos imposíbel despegalo. Unha vez estean todas as placas enchidas, 



tapámolas e colocámoslle a tapa. Despois colocámolas sobre unha bandexa e deixámolas 

repousar ata o día seguinte. 

Logo procedemos a sacar as placas da neveira e deixámolas nunha mesa, onde previamente 

puxemos un chisqueiro de alcol para evitar que así se poidan contaminar. Abrímolas e 

observamos que están  nas condicións axeitadas para sementalas. A continuación, collemos un 

bastonciño de algodón e frotámolo sobre unha superficie onde estamos seguros de  que existen 

numerosas bacterias, como pode ser un pano, o chan ou o pomo dunha porta. Para proceder a 

sementar as bacterias, collemos o bastonciño de algodón, e desprazamos a parte do algodón 

contaminada pola superficie da xelatina. O movemento farémolo en liñas horizontais, de arriba 

a abaixo, e despois en liñas verticais, de esquerda a dereita. Este proceso repetirémolo tantas 

veces coma placas teñamos. 

No caso do emprego do allo, a primeira vez o xenxibre e a cebola nos creemos que son 

antibióticos naturais e teñen unha preparación semellante ás demais. Primeiro collemos un 

coitelo e cortamos un anaco do alimento previamente pelado. Coa axuda do morteiro e un 

mazo, triturámolo e vertémoslle auga. Isto deixarémolo repousar unha hora e media 

aproximadamente. Unha vez o deixemos repousar, collemos o contapingas e absorbemos unhas 

gotas deste, e dispómolas sobre a superficie da xelatina de outra placa. 

Outros alimentos que empregamos foron o tomiño, ourego e o romeu. Empregamos tamén a 

mel. Debido a que é un alimento líquido espeso, axudámonos cunha variña, coa esquina desta, 

collemos un pouco de mel e deixámola caer sobre a xelatina de outra placa. 

RESULTADOS 

Cando  observamos as placas Petri coa xelatina sempre estaban infectadas, pero o uso de certos 

produtos naturais podía evitar a súa proliferación.  

As placas que empregamos como control, con antibióticos sintéticos coma a Amoxicilina, o 

Sprectracef e o Minocin,  foron necesarias para ver como se comportaban as bacterias ante a 

súa presenza. Nestas, non aparecían bacterias ou se aparecían, os antibióticos sintéticos 

evitaban a súa  

Guiándonos pola táboa de resultados, os antibióticos naturais máis eficaces son a cebola, o allo, 

o tomiño, o xenxibre e a mel, que evitaron o crecemento das colonias das bacterias nas placas 

do traballo. As placas de Petri nas que empregábamos a cebola e o allo frotándoos (sen coller o 

seu xugo) tardaban máis en licuar. 

CONCLUSIÓNS 

Os mellores antibióticos naturais para evitar a proliferación de bacterias son o aloevera, o allo, 

a mel e o xenxibre; que, a parte de realizar a súa función coma antibiótica, tamén evitaba a 

destrución do medio no que se encontraba (a xelatina). 

Os outros antibióticos, coma o romeu, o tomiño, a cebola e o ourego, tamén evitan o 

crecemento das bacterias, pero aparecían moitos máis microbios nas placas. 

1º ALLO 

2º ALOE VERA 

3º MEL 

4º XENXIBRE 

5º TOMIÑO 



6º CEBOLA 

7º ROMEU 

8º OUREGO 

PROBLEMAS DOS ANTIBIÓTICOS SINTÉTICOS 

Actualmente, o uso indiscriminado de antibióticos, tanto nos animais coma en humanos, 

permite que as bacterias desenvolvan unha resistencia, muten e vólvanse moito máis resistentes 

a estes medicamentos. (ademais de que se soe abusar deles cando os HUMANOS receitan un 

antibiótico aos seus fillos, SEN CONSULTAR AOS MÉDICOS e a doenza é moi probable que sexa 

a causa dun virus)  

Tamén, os vertidos de antibióticos ao medio é unha das causas da contaminación medio 

ambiental. Estes afectan principalmente aos medios acuosos (chegando ata augas 

subterráneas), dado que non só se empregan para tratar infeccións nos humanos, senón tamén 

para prever danos en medios vexetais por culpa das bacterias. (empréganse antimicrobianos de 

amplo espectro, o que facilita a resistencia a un número maior de bacterias) 

ADEMÁIS Estes antibióticos, malia actuar contra as bacterias, tamén actúan contra organismos 

non diana coma as algas ACABANDO CON ELAS 

NOTICIAS 

Nestas noticias, fálase sobre o uso indebido destes antibióticos. Son os problemas ditos 

anteriormente. 

CURIOSIDADES 

 

 Se as placas estaban do revés, tardaban máis en degradarse, pero estas tiñan buratos, e 
ao pasar 5 días, desprendían un líquido ennegrecido. (o cal pensamos que tiña moitas 
bacterias, por iso a cor).  

 Se as placas permanecían de pé (sen darlle a volta), estas desfacíanse rapidamente, e 
semellaba auga. 

 Se se colocaban cerca dunha fonte de calor (coma pode ser un radiador), degradábanse 
moi rapidamente. 

 Se se colocaban no refrixerados, desfacíanse en auga e convertíanse en auga conxelada. 

 Se se botaban grandes cantidades de xelatina (desproporcionadas coa cantidade de auga) 
non callaban, senón que se licuaban moi rápido. 

Grazas a este proxecto de investigación, puidemos comprobar as propiedades benefactoras 

destes produtos tan comúns na cociña. Creemos que se poderían crear antibióticos a base 

destes antimicrobianos naturais, pois é necesario a constante creación de antibióticos pola 

resistencia das bacterias. 

 

 

 


