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PART 1. MICROBIOLOGIA 

TEORIA 

1. La ciencia microbioldgica 
La microbiologia i els inicroorganismes. Tipus, dirnensions i organització cel.lular 
dels rnicroc!rganismes. Els .virus; naturalesa j rnulti licació. El descobriment dels 
mcroorganlsmes. Breii histbna de la .microbio ogia Present i futur de la 
microbiologia. Els pmcipals gmps inicrobians. 

f 

2. T&cniques d'observació de-mi~roor~anismes 
Micrctscopia optica: microsujpia de camp clar, de c q p  fosc, de contrast de fases i 
de fluoreschcia. La microsc6pia confocal. Fixació i bnció. 'Tincions difeencials; el 
metode de Gram. Observació de microorganisnies in vivo. Microdpia electronica 
de transmissió i d'escantiallatge. 

6. A h d i x  de la superfície cel.lular; Adhesió i moviment 
Pels. F h$riq. Adhesió bacteriana i colonització de siiperfícies. Flagels: estructura i 
funcio. Distribució dels flagels en la superficie cel.lular. Mownent bacteria. 
Tropisme. 

7. El citoplasma bacteria 
Ultraespuctura del citoplasma. Inclusions funcionals: vesícules de as clorosomes, 
carbousomes i magnetosomes. Inclusions de reserva: glidgni, P&, cianoficma, 
pohfosfat i sofie. Formació d'endosyores. 

. . 

8. Es uema metabdlic global 
Fonts 3 energia, de poder rductor i de &ni. .Acczptors d'electrons. Estratkgies 
fisiologiques dels mcroorganismes. La fotosíntesi bactenana 

9. Fermentació 
Característi ues de la fmentació. Vies d P v ves. Fosfonl.lació a nivel1 de 
sustrat. La ennentació c e  a reacció doxi ió-reclucció. Rediicció del pimvat: 
prodwtes finals. Fennentacio~is secundaria. Formació de composios nibogenats. 

3. Medis de cultiu i tecniqiies d'esterilikació 
RequLlirnents nutncionids dels microorganisrnes. Composició dels medis de cuitiu. 10. Res iracib 

9 B M&o,jes de manipulació. La contarninació. Cultiu en medi dlid i en m& li uid. SiStemeS e IiaIl~poI? d'de~tf011~. Comp~nenP de l a  cadenes respuatones. Cadenq 
Estenlització per calor: i humida. g e n t s  quúnics i radiaclons, contra de re "ones bactenpes. Respiracio aerobica Respiracions aaeroblques 1 

l'esterilització. r 3 ccions assimilatones. 

4. Aillament i conservació dels microor anismes K, 
11. Metabolisme quimiolitotr~fic 
Oxidació de cornpostos inorganics. Bactexjs de I'hidro en. Bacteris del sofie. 

Impoitbcia del cultiu axhic. Medis d'enriquiment. edis selectius i diferencials. Bacteris nitriñcants. Bacteris del fmo. Oxidadors ,de C% . Metofils. Paper dels Tecniques d'aillainent de microor~:anismes aerobics i anaerobics. Tecniques de quifiolitokofs en el recicla~e dels elements. I ~ W  niven aelectrons. ,4utotrofia i 
conservació: resembra periodica, crioconcervació i liofilització. heterotrofia 

5. Envoltes cel.lulars 12. Metabolisme fototrhfic 
Fotosíntesi anoxigenica Bactefioclorofíl.les. Carotep. Fopfosfor$.lació .cíclica. Estructura. i com sició química de la iret ~el . lult~.  Diferhcies entre eubacteris ~~~~d~~~ aelectrom. ~ i f ~ ~ k , ~ ~ ~  entre la fotosíntesl aoMghca la, omghca Gom-posihus &n-negatius i arqueogactens. Biosintesi i consmicció. Maierials 



Fotosintesi en ciaiiobacteris. Fonts de carboni. Fotofosforil.lc?ció en Halobacterium. 

13. Creixement bacteria 
Creixement cel.lular i pblacional. Mesura del creixement blacional. Temps de 

sustrat limitant. Cultius continus i di:;contiiius. 
P" duplicació. Taxa específica de creixement. Rendiment de susirat. Concepte de 

14.Influ6nci:r dels factors ambientails sobre el crcixement 
Temperahira. Activitat hídrica. Potencial redox i .pH: modificació pels 
rnicroorganrsmes. Radiacions. Pressió ludrostatica. Mecanismes de resposta davant 
fluctuacions de factors ambientals. Microorganisines extreinbfils. E~xobiologia 

-Thiques mimbiologiques bkiques 
- R ~ m p e  % micmorganisnes 
-Aillament i c o ~ a c i ó  de.microor@smes 
-0bsavaci6 de microorgani~ies. Tincions 
-0bsavaci6 de la motilitat microbiana 
-1dentificació de microorganismes 
-Ubiqüitat i diversitat microbiqna 
-Creixement poblacional de mcroorganisrnes 

15. Substancies antimicrobianes 
Desinfectants i anti tics. Tipus i metodes de valoració. Conservants. Agents 
microbicides i mic%aiostatics. Quiinioterhpia Sulfarnids. Altres w b ~ k c i e s  
antimicrobi;mes d'us clíiiic. Qiinioterapics antivíiics. 

BIBLIOGRAFIA 

am CA. 1998. Introducci6n a la Microbiología Ed. Reverté. :zit=!?g. 1991997. Brock biology of microorganims. 8th ed. Prentice 
16. Mutació, recombinacid i transformació HA. 
La rnutació. Mutants bacterians. La recombinació. Descobriment de la -Davis BD i altres. 1990. Microbiolo .4th ed. Li pincott. 

transfonnació en el laboraton. La transformació en la naturalesa. Transfmió. 
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17. Transducció i con ugació I La multiplicació de bacteno %s. Bacteriofags kinilents i atenuats. Cicle lisogenic i 
lisogenització. Transducció especiditzada, preferenc i meralitzada. Conversió 
fGca. El plasinidi F. So ue:s HFi i F. Transferhcia 8 el. genofor mitjancant el PROFESSOR RESPONSABLE 
plasmidi F. Altres plasmi$s conjugaíius. Conjugació a la na- Consmicció de 
mapes genetics. Dr. A. Vyaverde. Unitat de Microbiologa Departament de Genetica i 

Microbiologm 

18. I'rincipis de sistematica bacteriana 
Conu te d'espkie. I'roblematica de la sistematica bacteriana. Taxonofia 
morfc;))qeiui i bioquímica. Taxonornia molmular i enetica. Taxonornia nurnhca 
Classificacions bacterianes utilitzades. El rnanuaf de Bergey de bacteriologia 
detenninativa. El inanual de Bergey de bacteriologia sistematica. Filogenia 
bacteiiana. 


