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DEPARTAMENT DE PATOLOGIA 1 PRODUCCIO ANIMALS 

PROGRAMA DE MICROBIOLOGIA 1 

FACULTAT DE VETERINARIA 

1. OBJECJ'IUS DE L'ASSIGNA1URA 

L'assignatura de Miaobiologia 1 t~ com objectiu principal donar a l'alumnc els conceptes fonamentals que 
defineixcn la morfologia, la bioquímica, la fisiologia, la genetica i la capacitat patl>gena deis bacteris així com 
el coneixcment i l'aplicació deis mecanismes de control d'aqucsts microorganismes. 

2. CONTINGUT GENERAL 

L'assignatura de Microbiologia 1 s'imparteix durant el primer ICIDeslrO del segon any de la Llicenciatura de 
VeterinAria. Durant 30 hores de ~ocia toorica s'aprofundirl en els següents aspectes: 

- Introdu.c:ció a la Microbiologia. 
- Observació deis microorganismes. 
- Fonaments de la nutrició bacteriana. 
- Cultiu i ai11ament de bacteris. 
- La cel ~ula bacteriana i la seva organització. 
- Metabolisme bacteria 
- Creixcment bacteria 
- Gen~ca deis microorganismes. 
- Patogenicitat deis microorganismes. 
- Mecanismes de control deis microorganismes. 

3. PROGRAMA DE CLASSES TEORIQUES 

Tema 1. 
Concepte i evolució histl>rica de la Microbiologia. Microbiologia veterinaria: extensió i límits del seu estudi. 

Tema 2. 
Microorganismes procariotes i eucariotes: bacteris, fongs miceliars i llevats. Concepte de VICUS. 

Tema 3. 
Principis de microscOpia. MicroscOpia l>ptica: Camp dar. Camp fose. Contrast de fases. MicroscOpia de llum 
ultraviolada i de fluorescencia. MicroscOpia electrl>nica: Transmissió. Rastreig. 

Tema 4. 
Observació deis microorganisms en frese. FJXació i coloració. Tipus de colorants. M~todes de tinció. Tinció 
simple. Tmcions diferencials. Tmcions de diferenciació d'estructures. Tinció negativa. 

Tema 5. 
Nutrició bacteriana. Requeriments nutritius essencials. Funció de l'oxigen en la nutrició. Principals tipus trl>fics. 
Classificació fisioll>gica deis bacteris. 

Tema 6. 
Cultiu del& microorganismes. Factor& que influeixcn en el creixement del& microorganismes. Composició del& 
medis de cultiu. Tipus de medis de cultiu. 
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Tema 7. 
Anlameot deis microorganismes. Obtenció de cultius axenics. T~ques d'aü.lament de miaoorganismes 
acrobU. T=.iqucs d'aillament de miaoorganismes anaerobis. T~ques de conservació deis miaoorganismes. 

Tema l. 
Morfolosia deis bacteris: tamany i forma. Paret cel-lular. Caracteristiques diferencials entre .bacteria Gram 
positius i Gram ocgatius. El peptidglicA. Acids teicoics. Capa externa. Composició, biosíntesi i funcions. 
Micoplasmea i Formes L. 

Tema 9. 
Altres estructures externcs d'alguns bacteris. Opsula o capa mucosa: Tipus, funcions i biosíntesi. Glicoc:Alix. 
Pels o fimbries. Pro&teca. Altres tipus de aeixcment vegetatiu. 

Tema 10. 
Membrana c:el-lular: Composició i funcions. Transport de nutrients. Mesosomes. 

Tema 11. 
Regió nuclear. I>Msió cel-lular: rcplicació del DNA. Fonnació del septe transversal. Citoplasma bacteril. 
Caracterfstiques i composició. Ribo&omes. Altres estructures citoplasmltiques. 

Tema U. 
Mobilitat bacteriana. Flagels bacterians: composició i estructura. Biosíntesi. Distnoució. Mecanisme del 
moviment flagelar. Ouimiotaxi. Aerotaxi. Fototaxi. Moviment de les espiroquetes. Moviment llisc:ant. 

Tema 13. 
Espores bacterianes. Caracteristiques. Biosíntesi. Gen~ca i mecanismes reguladors de l'esporulació. Activació, 
germinació i aeixcment de les espores. Ecologia deis bacteris formadors d'endospores. 

Tema 14. 
Metabolisme. Caracteristiques generals. Metabolisme bacteriA. Reaccions de manteniment: Fermentació. 
Respiració aerbbica i anaerbbica. Fotosíntesi. 

Tema 15. 
Biosíntesi. Assimilació de carboni, nitrllgen i sofre inorpnics. Biosíntesi de nucleótids, aminoacids, lípids, 
polisacarids, proteines, Acids nucleics. Mecanismes de regulació del metabolisme. 

Tema 16. 
Creixcment bacteril. Creixcment d'una població bacteriana. Corba de aeixement. Mesura del aeixement. 
Creixement sinabnic. Cultiu continu. 

Tema 17. 
El genoma bacteria Variació i mutació. Mutag~nesi. Ttpus de mutacions. Detecció i selecció de mutants. 
ImportAncia de les mutacions en la patogenicitat deis miaoorganismes. 

Tema 18. 
Intercanvi gen~c: Transformació, Transducció i Conjugació bacteriana. 

Tema 19. 
Plasmidis. Elements ge~cs extraaomosbmics. Importancia deis plasmidis en la patogenicitat deis bact~ris. 
Recombinació gen~ca. 

Tema 20. 
Gen~tica en miaoorganismes eucariotes. Inter~ a Veterinaria. Her~ncia extraaomosbmica en 
miaoorganismes eucariotes. 

Tema 21. 
lngenieria gen~tica. T~ques. Aplicació de la ingenieria gen~tica a la Miaobiologia. Inter~ a Veterinaria. 

Tema 22. 
Aspectes gen~tics de la regulació. Tipus de me.canismes de control. Mecanismes de control de la transcripció. 
Control de la traducció postraducció. Me.canismes regulars. 
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Tema 13. 
Rclacioos microorganisme-hoste. Comensalisme. Colonització. lnfccció. Malaltia. F1ora normal 
Microorganismes patbgcns. Miaoorganismes oportunistes. 

Tema l4. 
Meanismes i estructures miaobianes implicades en la patogenicitat. Factors de colonització. Factors de difusió. 
Facton que intcrfereixcn en la fagocitosi. Toxincs miaobiancs. Natura i tipus de toxincs. Principals meaanismes 
d'acció. 

Tema 25. 
Activitat antimicrobiana. Terminologia. Esterilització. Agcnts flsics. Calor scc. Calor humit. F"altració. Radiacions. 
Agents quúnics. 

Tema 26. 
Quimioterlpia antibacteriana i antimiOOtica. Origen. Classificació deis quimioterlpic:s i antibi~c:s. Mecanismes 
d'ac:ció. Aasaip de valoració de la scnsibilitat deis miaoorganismes als anllbi~cs. 

4. PROGRAMA DE CL\SSES PRACI'IQUES 

Els temes de classcs prlc:tiqucs es dcscnvoluparan durant 12 scssioos de 2h 30' de durada. El contingut de les 
prlc:tiqucs anirl encaminat a familiaritzar a l'alumne de Miaobiologia 1 amb les scgüents t~ques i 
mctodologies: 

- Introducció allaboratori de Miaobiologia. 

- Observació deis miaoorganismcs. 

- Preparació de medís de cultiu, reac:tius i colorants. 

- T~ques de sembra, aillament i recompte de miaoorganismes. 

- T~ca de l'antibiograma. 

- Obtenció de soques mutants. 

- Producció i dctccció de mctabblits secundaris. 
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NORMfS D'AYAIJJACIO DE L'ASSIGNADJRA MICROBIOLQGIA 1 CUBS 1994-199$ 

L'assignatura MICROBIOLQGIA 1 consta de dues parts, una tebrica i una prlctica. 
Per a superar l'•ssignatura caldrA obtenir una nota igual o superior a S en cadascuna de les d~ parts. 
L'avaluació ea realitzarA de la segücnt manera: 

TEORIA 

La part tcOrica de l'assignatura s1La de superar mitjan~ la realització d'un examen. 

PRACDOUES 

L'assist~ncia a les c:1asses de prActiques & obligatbria per a aprovar l'aAAignatura. Les faltes d'assist~ncia 
repercutiran negativament en la qualific:ació de la part prActica podent ser motiu d'un suspens global de 
l'assignatura. 

Es realitzarA un examen de prktiquea. La nota mínima per a aprovar-lo & de S. 

La qnalificació final de les prActiques serA resultat de l'avaluació continuada de l'alumne durant la seva 
realització i de l'examen de prktiques. 

La nota final de prldiques en Jes d~ conwcatbries del curs a~mic (1994-1995) repercutirA en la nota 
final de l'•ssignatura, sempre i quan la nota de tcoria sigui igual o superior a S, de la segücnt manera: 

- Si la nota final de prActiques & igual o superior a 9, la nota de teoria es veurl incrementada en 1.5 punts. 

- Si la nota final de practiques estl entre el 7 i el 8.9, la nota de tcoria es veurl incrementada en 1 punt. 

- Si la nota final de prktiquca catA cDlrc el S.S i el 6.9, la nota de tcoria es veura incrementada en O.S punts. 

- Si la DOta final de prktiquca catl cDlrc el S i el S.4, la nota de tcoria no es veura modificada. 

Els alWilDCS repetidora aaab la prkdqua api'Oftdes, poden tomar a cursar-les si aiD ho comuniquen al 
profcssor respoosablc de l'•ssignatura. En aqueat cas, la nota de practiques sera l'obtinguda en la nova 
avaluació. Si DO " .m, lea prldiques es consideren aprovadcs, perb la nota final de l'assignatura sera la que 
s'obtingui en l'eDmen de tcoria. 

Els alumncs rcpctidon que 11aa1a fet lota la prkdqua, pero no s'bagiD praentat mal a l'namen de 
prlctlques o W l'lla¡la suspb, podrln aprovar-lea prescntant-se nom& a l'examen de prlctiqucs, perb la 
nota final de l'•Mignatura serA la que s'obtingui en l'examen de tcoria. Aquests alumnes també tenen l'opció 
de tornar a cursar lea practiques si am ho comuniquen al professor responsable de l'assignatura, en aqucst cas, 
la nota de practiques serll'obtinguda en la nova avaluació. 

EI.S EXAMENS NOMES ES BEALITZARAN EN LES DADES ESTABLER'J'ES. 

l,pi FITXES DE L'ASSIGNADJRA S'HAUBAN D'EN'fREGAB OBLIGATORIAMENT ABANS DEL DIA 28 
DE SE'J'EMBRE. L'AWMNE OVE NO ENTREGUJ LA FITXA DINS D'AOUESI TERMINI NO PODRA 
REALITZAR LES PRACDOUES. 

r 

-


	escanear0014
	escanear0015
	escanear0016
	escanear0017

