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PART 1: BIOQUIMICA 

1. Organització molecular del éssers vius 
La bioquúnica com a ciencia quimica i biolbgics. Elenients químics a la mat&ia viva. Jerarquia estructural de 
les biomol&cule~. La matriu de la vida: interaccions febles en uu medi aqnos. 

2. Principis de bioenergkbica 
Producció i cnnsum d'energia metabblica. Les transformacions d'energia a orpanismes vius i les lleis de la 
tmoclinAmioa. Canlis d'energia hure i equilihi quimic. Fonts d'energia liiure als pmcessos 
biolbgics.Transfer&ncici de p p s  fosfat. Reaccions biolbgiques d'oxidac;iS-reduwió. 

3. Estructura i propietabs de les biomolhies. 
Amindcids: estructura, estereoquímica i classiñcacib. Furicions holbgiques de les protmes. 1,'dlap 
peptidic. Nivells d'estructuració i estructura tridirnensional de protemes. Forces que detclminen el plegament. 
Relaci6 funci6-evoluciti a protebm. Monosacilrids i polisadnds. Estructura i comportamtnt dels iípids. 
Propietats de les membranes biolbgiques. Els Acids nucleics: mol&cules de l'hdncia. La doble Mlix del DNA. 
Estmchua de la cromatina. DNA recombinant: tecniques basiques i aplicacions. 

4. Enzims i cinhtica emimhtica. 
Els enzims con1 a catalitzadors biolbgics. Energia d'activaciú i ami6 enzhltica. Especificirat de substrat. 
Cinkticn de la mtalisi enzidtica. Memismes d'acció enzknatica. Regulació. 

5. Introducció al inetabnlisme 
Les mccions químiq~xs a la materia viva. Estvdis principals del metaboiisme. Rutes inetabbliques. Control 
metak\iic. 

6. Generació d'energia inetabbllca a partir de nutrients: l'exemple dels glúcitls 
Estrategia global de la glidiisi. Reaccions de la glicblisi i balan(: energ&tic. Regidació de la glidiisi. 
Catabolisrne de polisaciuids ñns a glucosa. Oxidació del piruvlit. L'aced COA 1 el seu pper  com intemiediari. 
Descripció del cicle de l'ilcid citric. Balan? energbtic i regulacib. 

7. Transduccionr d'energia a la hiosfera: fosforiLlació oxidati~a i fotosintesi 
Flux mitocondnal d'electrons. Fosforil.laci6 oadativa i formació d'A1'P. Rendiment energetic. El olomplast. 
La fotosintesi col.lectii energia llumll~osa. La fase lluminosa de la fotosíntesi: fotoreceptors, fotosisternes, 
generació de NADPH i fotofosforilació. Biosíntesi fotosintetica de carbohidrats. 
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PART 11: MICROBIOLOGIA 

8. El món deb micrcrorganismes 
DIscobrin~ent dels microorganismes. Evolució histbricil de la Microbiologia. Camps d'aplicació dc 
Microbiologia. 

9. Gmps i dewminnció deis microorganismes 
Nivells d'organitzaci6. Organitzaciú procaribtica i eucaribrica. Dikxrsitat niicrobiam. Virus, viroidj: i prior 

10. Tkniques d'obsewació de mkroorganismes. 
Tamany i niesura dels micmrganismes. Microsd$ bptica: de cainp clar, de camp foso, de contrast de fa: 
de flwresdncia. Fixació i tincib. 'Cincions simples, diferencials i especifiques. Exanien de tnicroorgruiisme 
vivo. Microsdpia electrbnica de transmissió i d'escombratge. 

Iniportsncia i sigiuficat dels cuitius purs o axenics. Requeriments nutritius dels rnimrganismes. Tipu: 
medis de cultiu: definits, cornplexos, selectius, difmcials i d'enriquiment. Thniques de sembra i d'alllan 
de microo~ganismes. 

12. T W q w  d'esteriUízaci0 i consewació dela microorganlsmes. 
Esterilitzaoió, tipus: calor seca i humida, agents químics i radiacions. Filtració. Tecniques de conservacic 
microorganismes. 

13. Esirucíura de la &Lluia bacteriana 
Forma, grsndana i agrupació. La membrana citJplasdtica. 'Cntraestructura del citoplasma. Ribosor 
Inclusions: funcionals i de reserva. Estructura i composició de la paret cel.lular. Menibrana externa m 

gramnegatius. CBpsuies i mucosa. Aphdix de la superficie cel.lular. Endospores. Divisi6 cel.lular i for 
de diferenoiació. 

14. Cmixement bacteris i inmiencia dels factor8 ambientais sobre el creirement. 
Creixemait cel.luiar i creixement poblacional. Metudes de quantidcació del creivement poblacional. C i d  
de creixenlent. Taxi especifica de aeixemait i tem.ps de diiplicaci6. Factors arnbientals i creixement. 

15. Agents antimicrobiana 
Efectes dels agents antimicrobians. Tipus, usos i valoraci6. Qumoterilpics. Agents quirniotertipics sintet. 
antibibtics. Mecanismes d'acció i tipus d'antibibtics. Resistbncia als antibibtics. 

GEN~TICA B.4CTERlANA 1 VIRUS 

16. El genoma bacteRH i transfedncia de material genhtic 
El nucleoid dels proanotes. Orpnització del genbfor. Material genetic extracromosbmic: Plasmi 
Mecanisu~ea de tnuisfenincia genica bacteriana: conjugació, transformació i transducció. 

17. Els virus 
C o n q t e  i característiques generals. Components quimcs. Relacions virus-&l.lula hosta: multiplicació vii 



Classificació d.els viru:;. Virus animals, vegetals i bactmibgfags. 

INTRODUCCIO A L'ECOLOGU MICROBLiNA 

18 Els microorganismes en el seu ambient 
Ambients terrestres i a e t i c s :  tipu. i caracteristiques principals. Conoepte de niicroambient. kfetodes 
d'estucii. Relacions trbl'iques en microorganismes. 

19. Acció geoquímica dels micmrganismes 
Els micrioorganismes i els cicles biogeqúnics. Cicles del c a r M ,  nitrogen i d'altres. Utilitzeció de residus i 
bioelimmcicí de c o n t a n k t s .  
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I'aniilisi genftica. Mutacions c.romosbmiques: estructurals i num&ques. 

; Tema 26. Estnichus i repUcació de I'ADN 
Replicacib semiconservadora. E1 meoiuiisme de replicació de I'ADN. origen de replisoció. La replicncif 
eucanotes. 

Tema 27. h c i ó  de I'ADN: la transcripcib 
La transcnpció d'um sola cadena. La wmplementarietat. L'ARY polimerasa. IniciaciS. elongaci 
finaliD.aci6. introns i exuns. L'ARN missatger i el seu pcessament. 

Tema 23. h c i b  de I'ADN: la tradiicció 
La clau genbtica. Concepte de codó. L'ARN transferent. La degeneracid de la clau. La síntesi de proteme: 
ribosoina. iniciació, elongació i ñnalitlació. 

Tema 29. Genhtica de poblacions. 
La revolució de Dmui. La variaci6 genftica i les seves fonts. La selecció. Polirnc~rfismes equilibints 
paisatge adaptatiu. La seleccib artificial. L'a- a les poblaciom: deriva genftica i efffite fundador. Vanai 
divergkncia a les poblacions. L!origen de les espbcies. 
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PART III: GEN~TICA 

Tema 20. Intmduccih 
Per qu& estudiar genktica? bi genbtiw i els problemes hurnans. Genbtica i Biologia. Els gens i el medi 
ambient: genotip i fenotip. Les tEcniqucs de I 'd l i s i  genftica. 

Tema 21. AniiUsi mendeliann 
Ela experimenb; de Mendel. Principis de segregació i de tnincmissió independent. Genftica mendeiiana en 
humans i agricultura. 

Tema 22. Detcrminació del sexe i la teoria cromosumica de I'hedcia 
Detemiuiació del sexe. Mitosi i meiosi. Els gens estan en els cromosomes. Croniosomes sexuals i iiigment al 
sexe. 

Tema 23. Extenslb de I'adlisi mendeüana 
Les relacions de domixhcia. ~U.lels m~iitiples. Gens letals. Diferents gens cpe afecten el mteix cariicter. 
PenetrSncia i expressi\itat. 

Tema 24. Liigament: fonamcnts de cartografia cromosbmica en eucariots 
El descobriment del lligament: la recombinaci6. Mapes de Iligament: cBlcul de la freq%ncia de remmbinació 
entre dos punts. Mapes de tres punts. Lntderfricia. La prova chi quadrat. L'entrecreuament. 

Tema 25. La mutaeió 

PROFESSORAT 

Dr. Jot~ep Vendrell (Bioquímioa) 

Dr. Isidre Gibert (Miorobiologia) 

Dr. Antonio Fontdevila (Genftica) 
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L'assiptura s'avalwni mitjanpant un examen a les convmtbries de gener;febrer i junyljuliol. L'examen m 

d'un nombre a determinar de preguntes de resposta múltiple. Cada pregunta t i n a  qmíre possibles respostes, & 
quals nomes uiui seni la correcta. En el dmput ñnal de les respostes comtes  s'aplicaril una penalització ~ e r  
incmmtes. 

Mutacions gbniques: somiitiques i germinals. hducci6 de nii~tacions. Mutació i dncer. Els mutagens en 
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