
MICROBIOLOGIA 

CURS 1998-99 

Professors: Dra. M. Llagostera, Dr. 1. Gibert i Dra. M. Luquin 

L'assignatura de MICROBIOLOGIA consta de una part tebrica i una de 
prictica. 

ORGANITZACI~ 
- L'assignatura s'impartira en dos semestres. El primer semestre incloura 

la part teorica corresponent a les lliqons 1 a 21 i un primer bloc de 
practiques. El segon semestre incloura la resta del programa teoric i un 
segon bloc de practiques. 

- L'assistencia a les practiques és obligatoria així com el cumpliment de la 
normativa de treball en el laboratori. Les faltes d'assistencia o 
l'incumpliment de la normativa redundaran negativament en la nota final 
de l'assignatura. 

AVALUACIÓ DE L'ASSIGNATURA 
- Els examens seran tipus test i inclouran un 20% de preguntes de la part 

practica de l'assignatura. 
- Es convocaran dos examens finals per curs academic, convocatories de 

juny i setembre. A més, els alumnes que ho desitgin podran presentarse 
a un examen parcial eliminatori de materia al Febrer (coincidint amb la 
resta d'examens del primer semestre). Si es supera aquest examen 
parcial s'elimina materia només a la convocatoria de juny. 

- Si es supera l'assignatura al juny, es convocara als alumnes que puguin 
optar a modificar la nota final a un examen especial que consistira en 
desenvolupar un tema general de l'assignatura, a escollir entre tres 
proposats. La realització d'aquest examen és voluntaria i la nota que 

s'obtingui modificara positiva. o negativament la nota final de 
l'assignatura 

OBSERVACIONS 
- Les fitxes de l'assignatura degudament cumplimentades s'han d'entregar 

obligatoriament durant els primers 15 dies de classe al professor de 
l'assignatura. 

- Per la realització de les practiques cal que l'alurnne porti: 
- rotulador per vidre 
- encenedor 
- bata 
- Manual de practiques. 

Lliqó 1. La ciencia microbiolh~ica. El món dels microor~anismes 
Descobriment dels microorganismes. Evolució historica de la 
Microbiologia. Desenvolupaments recents de la Microbiologia. 
Nivells d'organització. Principals diferencies entre virus i organismes 
cel.lulars. Organització procariotica. Organització eucariotica. Grups i 
denominació dels microorganismes. 

Lliqó 2. Tecniaues d'observació de microor~anismes 
Microscopia optica: microscopia de camp clar, de camp fosc, de contrast 
de fases i de fluorescencia. Fixació i tinció. Tincions diferencials: metode 
de Gram. Examen de microorganismes in vivo. Microscopia electronica de 
transmissió i d'escombratge. 

Lliqó 3. Medis de cultiu i tecniaues d'esterilització 
Requeriments nutritius dels microorganismes. Composició dels medis de 
cultiu. Tipus de medis de cultiu. Medis d'enriquiment, selectius i 
diferencials. Esterilització. Tipus: calor seca i humida. Agents químics. 
Radiacions. Control de l'esterilització. 

Lliqó 4. Aillament i conservació dels microornanismes 
Importhcia i significat dels cultius axenics. Metodes de sembra de 



microorganismes. Cultius en medi solid i en medi líquid. Tecniques 
d'aillarnent de microorganismes aerobics i anaerobics. Metodes per a la 
identificació de microorganismes. Tecniques de conservació: de 
microorganismes. Col.leccions de microbianes. 

Lliqó 5. El citoelasma bacterih 
Membrana citoplasmatica. Ultraestructura del citoplasma. Ribosomes. El 
mesosoma. Inclusions funcionals: Vesícules de gas, Clorosomes, 
Carboxisomes, Magnetosomes. Inclusions de reserva: Glicogen, PHB, 
Cianoficina, Polifosfat, Sofre. 

Llicó 6. Envoltes cel,lulars 
Composició química de la paret. Estructura macromolecular. Diferencies 
entre eubacteris Gram-positius, Gram-negatius i arqueobacteris. Acció 
d'enzims i antibiotics en l'estabilitat de la paret cel.lular. Esferoplasts i 
protoplasts. Materials extracel.lulars. Capes mucoses i substancies 
adhesives. 

Lliqó 7. Adndixs de la suaerfície cel.lular. Adhesió i moviment 
Flagels: estructura i funció. Distribució dels flagels en la superficie cel.lular. 
Moviment bacteria. Moviment d'espiroquetes i reptació. Moviment 
colonial. Tactisme. Prosteques i fimbries. 

Lliqó 8. Divisió cel.lular 
Estructura del cromosoma bacteria: proteines tipus histones. Material 
genetic extracromosomic. Divisió cel.lular. Tipus. Ramificació. Creixement 
miceliar. Formes bacterianes atípiques. 

Lliqó 9. Formes de diferenciació en bacteris 
Espores bacterianes. Tipus. Estructura i funció. Esporulació i germinació. 
Altres formes d'anabiosi: cists i exospores. Diferenciació morfologica. 
Pluricel.lularitat en bacteris. 

Lliqó 10. Esauema metabblic plobal 
Fonts d'energia, de poder reductor i de carboni. Acceptors d'electrons. 
Estrategia biosintetica. Precursors metabolics i principals rutes 
biosintetiques. Biosíntesi de monomers. Polimerització de macromolecules 
i muntatge d'estructures.Tipus de microorganismes segons el seu 
comportament fisiolbgic. 

Lliqó 1 1. Vies denradatives 
Vies centrals. Vies anapleurotiques. Vies periferiques. Obtenció d'energia, 
de poder reductor i de carboni. Degradació de compostos organics de 6 o 
menys carbonis. Metabolisme de compostos C 1. Degradació de polímers, 
d'acids organics, hidrocarburs alifatics, compostos aromatics i arninoacids. 
Oxidacions parcials: aplicacions. 

Lliqó 12. Res~iració 
Sistemes de transport d'electrons. Acceptors externs d'electrons.. 
Components de les cadenes respiratories: flavoproteines, quinones, 
proteines de Fe-S i citocroms. Grups fisiologics. Conceptes de reducció 
assimilatoria i desassimilatoria. 

Lliqó 13. Fermentació 
Característiques de la fermentació. Fosforil.lació a nivel1 de substrat. La 
fermentació com a reacció d'oxidació-reducció. Parts d'una via 
fermentativa. Productes finals i classificació de les fermentacions. 
Exemples: fermentacions lactiques i fermentacions d'enterobacteris. 
Fermentació de compostos nitrogenats. Balanq. Paper del metabolisme 
anaerobic en la reducció del carboni. 

Lliqó 14. Metabolisme auimiolitotrdfic 
Obtenció d'energia per oxidació de compostos inorganics. Flux invers 
d'electrons. Bacteris de l'hidrogen. Oxidadors de compostos de sofre. 
Bacteris nitrificants. Bacteris del ferro. Paper dels quimiolitotrofs en el 
reciclatge dels elements. 

Lliqó 15. Metabolisme fototrdfic 
Fotosíntesi oxigenica i anoxigenica. Gmps fisiologics. Fonts de carboni. 



Cicles de Caivin i Arnon. Membranes fotosintktiques. Components: 
Bacterioclorofil.les i carotens. Fotofosforil.laciÓ cíclica. Donadors externs 
d'electrons. 

Lliqó 16. Metabolisme del nitroaeq 
Assimilació del nitrogen. Fixació de nitrogen. Regulació. Organismes 
fixadors de nitrogen. Fixació lliure i simbiotica. 

CREMEMENT 1 CONTROL DELS MICROORGANISMES 

Lliqó 17. Creixement bacterih 
Creixement cel.lular i creixement poblacional. Metodes de quantificació del 
creixement poblacionai. Cinética de creixement. Taxa específica de 
creixement. Temps de duplicació. 

Lliqó 18. Cultiu continu de microorpanismes 
Concepte de substrat limitant. Dependencia entre la concentració del 
substrat limitant i la taxa específica de creixement. Principis basics de 
funcionament d'un cultiu continu. Taxa de dilució. Estat d'equilibri. 
Autoregulació. Tipus de cultiu continu. 

Lliqó 19. Influencia dels factors ambientals sobre el creixement 
Temperatura. pH. Activitat hídrica. Relacions amb I'oxigen. Radiacions. 
Pressió hidrostatica. 

Lli@ 20. Substhncies antimicrobianes 
Efectes dels agents antimicrobians. Valoració de la activitat antimicrobiana. 
Desinfectants i antiskptics: tipus i usos i valoració. Quimioterapics. Agents 
quimioterapics sintetics. 

Lliqó 21. Antibibtics 
Origens i concepte. Mecanismes d'acció. Antibibacterians: tipus químics. 
Antivírics. Antifungics. Resistencia ais antibiotics. 

Lliqo 22. Mutagenesi 
Mutacions. Agents mutagenics. Selecció de mutants i expressió fenotípica. 
Reparació del DNA. Tests bacterians de detecció d'agents genotoxics i 
mutagenics. 

Lliqo 23. Plasmidis 
Estructura molecular i tipus de plasmidis. Replicació. Incompatibilitat entre 
plasmidis. Caracters codificats per plasmidis. Seqüencies d'inserció i 
transposons. 

Lliqo 24. Coniueació 
Coniugació plasmídica. El plasmidi F. Soques Hfr i F'. Transferenica del 
genofir rnitjanqant el pla&nidi F. ~ons tkcc ió  de mapes genetics per 
conjugació. 

Lliqo 25. TransformaciQ 
Transformació natural. Estat de competencia i entrada del DNA. 
Transformació plasmidica i transfecció naturals Transformació artificial. 

Lliqo 26. -8 
Bacteriofags virulents i atenuats. Cicles Iític i lisogenic: regulació. 
Transduccio generalitzada i especialitzada. Mapatge per transducció. 
Transducció abortiva. 

Lliqo 27. DNA recombinant 
Enzims de restricció. Tecniques d'unió de fragments de DNA. Vectors de 
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TAXONOMIA BACTERIANA 

Lliqo 38. Princi~is de sistemhtica bacteriana 
Concepte d'especie. Probledtica de la sistematica bacteriana. Taxonomia 
morfoldgica i bioquímica. Taxonomia molecular i genetica. Taxonomia 
numerica. Classificacions bacterianes utilitzades. El Manual de Bergey de 
Bacteriologia Determinativa. El Manual de Bergey de Bacteriologia 
Sistemhtica. Filogenia bacteriana. 

Lliqo 39. Araueobacteris 
Característiques diferencials dels arqueobacteris: genetiques, bioquímiques, 
morfologiques i ecoldgiques. Bacteris metanogens. Bacteris halofils. 
Bacteris depenents del sofie. 

Lliqo 40. Eubacteris fotosint&tics 
Grans grups i característiques diferencials. Bacteris vermells i verds del 
sofie i no del sofie. Els cianobacteris: fotosíntesi i fixació de nitrogen. 
Paper ecologic dels eubacteris fotosintetics. 

Lliqo 41. Eubacteris auimioautotrbfics i metbfils 
Oxidadors de l'amoni i del nitrit: Nitrosomones i Nitrobacter. Oxidadors 
del sofie: Thiobacillus i Beggiatoa. Bacteris del ferro. Metofils: 
caracteristiques metaboliques. Principals grups. 

Lliqo 42. Eubacteris eramneeatius de morfoloeia es~iral o corba, 
Eubacteris re~tants 
Bacteris espirals i corbats: característiques generals. Spirillum, 
Campylobacter i Helicobacter. Els mixobacteris. Citofags. 
Quimioheterotrofs filamentosos. Principals hhbitats dels bacteris reptants. 
Importancia ecologica. 

Lliqo 43. Eubacteris ~ramneeatius aerbbics 
Família Pseuubmonadaceae: metabolisme del grup. Patogens. Família 
Legionellaceae: patogknia i epidemiologia. Els generes Bordetella i 
Brucella. Família Neisseriaceae: patogenia. Família Acetobacteraceae: 
importhcia industrial. Producció de tumors en vegetals per 

Agrobacterium. 

Lliqo 44. Eubacteris anaerbbics facultatius eramne~atius (I) 
Família Enterobacteriaceae. Divisió. Fisiologia. Escherichia, Salmonella i 
Shigella: grups antigenics. Principals alteracions intestinals. Detecció en 
aigües i aliments. Altres generes d'interés. 

Lliqo 45. Eubacteris anaerbbics facultatius eramne~atius (II) 
Família Yibrionaceae: Patogenia. Bacteris luminiscents. Família 
Pasteurellaceae. Haemophilus y Pasteurella. 

Lliqo 46. Eubacteris ~ramneeatius anaerbbics 
Família Bacteroidaceae: metabolisme fermentatiu. 
Bacteris reductors del sofie i del sulfat: Generes Desulfoomonas i 
Desulfovibrio. Importhcia ambiental. 

Lliqo 47. Es~iroauetes. rickettsies i clamidis 
Espiroquetes: ultrastructura i motilitat. Família Spirochetaceae. Genere 
Treponema: sífilis. Família Leptospiraceae. Genere Leptospira: 
leptospirosi. Rickettsies i clarnidis. Característiques diferencials, 
metabolisme i patogenia. 

Lliqo 48. Eubacteris ~ram~osit ius  formadors d'endos~ores 
Bacillus: grups. Patogenies en l'home i en animals. Clostridium: grups. 
Metabolisme. Toxines. Gangrena gasosa. Botulisme. 

Lliqo 49. Eubacteris ~ram~osit ius  no es~orulats 
Família Micrococcaceae: Micrococcus i Staphylococcus. Importancia 
clínica. Família Deinococcaceae. Bacteris de l'acid lactic: homo i 
heterofermentació. Importhcia industrial. Genere Streptococcus: Tipus 
d'hemolisi i característiques antigeniques. Patogenia. 

Lliqo 50. Actinomicets i omanismes afins 
Característiques generals. Morfologia i distribució. Els corinebacteris. 
Ecologia i interés clínic. El genere Actinomyces. Els micobacteris. 



Mycobacterium. Característiques morfologiques, fisiologiques i 
ecologiques. El gnip nocardia. Estreptomicets. Streptomyces. 

Llico 5 1. Mico~lasmes i endosimbiontg 
Classe Mollicutes: metabolisme, morfologia i patogbnia. Generes 
Mycoplasma, Acholeoplasma, Spiroplasma i d'altres. Problemhtica de 
l'estudi i taxonomia dels microorganismes simbionts. Diferents tipus 
d'endosimbionts. 

Llico 52. Per aue s'utilitzen els microowanismes? 
Camps d'aplicació. Exemples. Microbiologia alimentaria. Microbiologia en 
la indústria química i farrnaceutica. Utilització de residus i bioeliminació de 
contaminants. Biotecnologia microbiana. 
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