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ORGANITZACI~ 
L'assignatura consta de tres parts: teoria, practiques d'aula i practiques de laboratori. Les prictiques de laboratori s'impartiran 
en dos blocs de 15 hores. Cada bloc s'impartirh de forma intensiva durant una setmana. L'assistencia a les practiques és 
obligatoria així com el cumpliment de la normativa de treball en el laboratori. Les faltes d'assistencia o I'incumpliment de la 
normativa redundaran negativarnent en la nota final de l'assignatura. 

AVALUACI~ DE L'ASSIGNATURA - Els examens seran tipus test i inclouran un 30% de preguntes de les parts practiques (aula i laboratori) de l'assignatura. 
- 1 :aran dos examens finals per curs academic, convocatones de febrer i de juny 

OBSERVACIONS 
- La h a  de l'assignaaira degudament cumplimentada s'ha d'entregar obligatoriament durant els primers 15 dies de classe al 
professorat de l'assignatura. 
- Per a la realització de les practiques cal que l'alumne porti obligatoriament: 
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El Manual de PrActigues es repartira als alumnes a l'aula de teoria. 

1 PROGRAMA DE TEORIA 

BIOLOGIA CEL.LULAR MICROBIANA 

LlbÓ l. El mdn dels microorganismes 
La ciencia microbiologica Els microorganismes cel-lulars. Virus i entitats relacionades. 

Lli~ó 2. Metodes d'estndi dels microorganismes. Tamany i morfologia dels microorganismes. 
Microsujpia i microorganismes. Importancia i significat dels cultius purs o axenics. Conservació i 
manteniment dels rnicroorganismes. Cultius de col.lecció. 

Lli$i 3. La membrana cel-lular i el material genetic dels procanotes. 
Composició, estructura i funcions de la membrana citoplasmhtica dels Bacteria i dels Archaea. El 
nucleoid dels procariotes. Organització del genofor. Material genetic extracromosornic. 

10Llicó 4. La paret cel.lular dels procariotes 
La paret cel.lular i les seves funcions. El peptidglica. Els acids teicoics dels grarnpositius. La membrana 
externa dels gramnegatius. La paret dels Archaea. 



~omposició i estrÜctura del flagel procariotic. Creixement dels flagels i tipus de microorganismes segons 
la localització dels flagels. Tactismes. 

Lliqó 6. Estrnctures de la superñcie ceLluiar procdtica i inclusions cel.1uh-s 
Fímbries i pili. Capsules i capes mucoses: el glicocalix. Substancies de reserva i altres inclusions: 
Glicogen, PHB, Polifosfat i sofke. Magnetosomes. Vesícules de gas. 

Lliqó 7. Formes de diferenciació procarihtica 
Endospores bacteria us. Estructura i funció. Formació de I'endospora i germinació. Creixement mes. Tip 

Irmes pl micel& i espores. Fc uricel.l.ulars bacterianes. ., 

' 1 CONTROL DELS MICROORGANISME 
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GE~V~TICA MICROBIANA . 3  

Llip6 13. ~utag&nesi 
Mutacions espontaneas i indddes. Selecció de mutants i expressió fenotipica Reparació' del DNA. 
Detecció d'agents mutagenics. 

Lliq6 14. Transformació 
Transfonimció naturai. Estat de competencia i entrada del DNA. Transfomació plasddica i h f e c c i ó .  -. ,I , .' 

- : Transformaci6 artificial. , . -. . , ; S '  1 ,  

Ll* 15. Transducció 
Concepte de bacteriofags vidents i atenuats. Cicles Iític i lisogenic. Transducció generalitzada i 
especialitzada. Conversió fagica. 

Lliqó 16. Plasmidis 
~st&ctura molecular i tipus de plasmidis. Replicació. , Incompatibilitat entre plasmidis. Cadcters 
codificats per plasmidis. Conjugació plasmídica Transposons i seqihcies d'inserció. 

Lleó 17. Conjugació bacteriana i mobilització del cromosoma 
El plasmidi F. Transferencia del genofor mitjangant el plasmidi F. Altres sistemes de conjugació. Mapa 
genetic i mapa fisic. 



Lliqó 18. Genetica de UevatsCicle biologic. Tipus de conjugació. Plasmidis de ilevats. 

Llbó 19. Genetica microbiana i Biotecnologia 
Enzims microbians. Plasmidis i bacteriofags com a vectors. Tipus de vectors. Soques hoste. Mutagenesi 
in vitro i dirigida. Aplicacions. 

NUTRICIÓ 1 DIVERSITAT METABOLICA 

Lliqó 20. Esquema metabhlic global 
Fonts d'energia, de carboni i de poder reductor. Estrategia biosintetica. Processos d'obtenció d'energia. 
Tipus de microorganismes segons la seva nutrició. 

Lliqó 21. La fotosíntesi 
Composició i estructura de les membranes fotosintetiques en la fotosintesi anoxigenica. Fotofosforilació 
cíclica i obtenció d'energia. Flux invers d'electrons. Heterotrbfia i autotrofia. Cicle de Calvin i d'altres 
vies alternatives. 

Lliqó 22. . La quimiolitotrofia 
Obtenció d'energia per oxidació de compostos inorganics. Flux invers d'electrons. Oxidadors de 
I'hidrogen. Oxidadors de compostos de sofre. Bacteris nitrificants. Oxidadors del ferro. Paper dels .. 

quirniolitotrofs en el reciclatge dels elements. 

Llicó 23. La respiració 1 
Components de les cadenes respiratories. Acceptors extems d'electrons. Grups fisiologics de 
microorganismes segons el tipus de respiració. Metabolisme assirnilatiu i desassimilatiu. La 
desnitrificació. 

Lli@ 24. La respiració 11 
La reducció de sulfats. La metanogenesi i l'acetogknesi. Autotrofia i heterotdfia. Altres acceptors extems 
organics i inorghics. 

Lliq6 25. La fermentació 1 
Característiques generals d'un procés fekentatiu. Productes finals i classificació de les fermentacions. 
Exemples: fermentacions lactiques i fermentacions dels clostridis. 

Lliqó 26. La fermentació 11 
Fermentacions sense fosforilació a nivel1 de substrat. ~introfia. Paper del metabolisme anaerobic en la 
reducció del carboni. 

Lliqó 27. Vies degradatives 1 
Degradació d'hexoses, pentoses i polisacarids. Metabolisme d7kids organics. 

Lli@ 28. Vies degradatives 11 
Utilització de Iípids i d'hidrocarburs. Oxidacions incompletes. Metabolisme de compostos C 1. 

Lliqó 29. Metabolisme del nitrogen 
Assimilació del nitrogen. Fixació del nitrogen. Regulació. Organismes fixadors de nitrogen. Fixació lliure 
i simbiotica. 



I PROGRAMA DE PRACTIQUES. . . .  1 
PRACTICA 1. El Laboratori de Microbiologia. Normativa de treball. Equipament bhic . 

PRACTICA 2. Preparació de medis de cultiu i de solucions. 

PRACTICA 3. rganismes. Tkniques de tinció.. vació de microoi 
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