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Curs 200112002 

1. Composició i organització de la c8l.lula bacterlana 
Composició quimica. Aspectes dinamics dels components cel.lulars al llarg del creixement. Mida cel.lular. 
Composició macromolecular. Diversitat i numero de molecules. Organització cel.lular. 

2. Estructura i formació de les envoltes cel.lulars 
Membrana plasmatica. Tipus de lipids en la membrana plasmatica. Biosintesi i transport dels 
lipids. Estructura i biosintesi del peptidglica. Estructura i funció de la membrana externa. Unions de Bayer. 
Biosintesi del lipopolisacarid. Lipoproteines. Proteines de I'espai periplasmatic. Sintesi i secreció de 
proteines extracitoplasmatiques. Formació de capsules i polimers extracel.lulars. 

3. Estructura i formació del citoplasma 
Polisomes: Tipus de RNA: Caracteristiques i sintesi. Nucleoid: Estructura i sintesi del DNA bacteria. 
Analisi del cost de formació deles principals macromolecules del citoplasma. Inclusions cel.lulars. 

4. Analisi global del cost energetic de la construcció cel.lular 
Esquema general de la formació d'estructures. Transport i assimilacib de nutrients. Vies biosintetiques. 
Generació de precursors metabolics. Formació de monomers. Polimerització. Cost biosintetic. Despeses 
de creixement i despeses de manteniment. 

5. Creixement cel.lular i poblacional 
Mesura del creixement. Creixement en cultiu tancat. Taxa especifica de creixement. Rendiment del cultiu i 
creixement maxim teoric. Relació entre la taxa específica de creixement i la concentració de substrat. 
Creixement en cultiu continu. Teoria del quimiostat. Estat estacionari. Canvis d'estat: Efecte de D i Sr. 
Determinació de p,,,. Deterrninació del rendiment. Deterrninació de la constant de saturació. 

6. Composició cel.lular i taxes metabbliques 
Analisi de la composició cel.lular. Variació de la composició cel.lular amb I'estat fisiolbglc. Balanq de 
materials. Deterrninació de taxes metabóliques a partir de cinetlques en cultius tancats. Determinació de 
taxes metabóliques a partir d'estats estacionaris en un quimiostat. Balanc de carboni i de poder reductor. 
Analisi de les discrepancies. Perturbació experimental de I'estat estacionari. 

7. Aspectes bioenergetics del creixement microbia 
Energia lliure i potencial quimic. Potencial electroquímic. Rendiment energetic de reaccions biolbgiques. 
Calcul del rendiment a partir de les energies iliures de formació. Calcul del rendiment a partir dels 
potencials d'oxidació-reducció. 

8. Degradació de substrats organics 
Catabolisme de la glucosa. Degradació de sucres diferents de la glucosa. Degradació de 
polimers. Creixement en amino&cids. Creixement en acids organics. Creixement en hidrocarburs 
alifatics.Utilitzaci6 de compostos aromatics. Biodegradació de contaminants organics. 

9. Metabolisme fermentatiu 
Caracterlstiques de la fermentació. Tipus de fermentació segons els productes finals: Alcohólica, Iactica, 
butlrica. butanol-acetona, acid mixta, butanodioica, propibnica i succinica. Rendiment energetic. Balanc de 
carboni i de poder reductor. 

10. Metabolisme respiratori 
Components de les cadenes respiratories. Cadenes respiratbries bacterianes. Disposició espaial dels 
diferents components. Control de la respiració bacteriana. Respiracions anaerbbiques: Reductors de nitrat. 
Reductors de sulfat i sofre. Respiració de fumarat. Metanogenesi. Regulació del metabolisme 
aerobilanaerobi 

11. Metabolisme fototrbfic 
Pigments fotosintetics. Estructura i organització dels complexes captadors de Ilum. Composició i 
organització dels centres de reacció. Organització espaial dels transportadors d'electrons. Fotosintesi 
oxigenica i anoxigenica. Donadors d'electrons i flux invers d'electrons. 

12. Oxidació de substrats inorganics 
Obtenció d'energia per oxidació de compostos inorganics. Obtenció de poder reductor: Flux invers 
d'electrons. Oxidacions de compostos inorganics. Rendiment energetic de les reaccions metabbliques 
implicades. 



13. Autotrbfla vs. heterotrbfia. Assimilació de compostos C l  
Concepte d'autotrbfia. Assimilació de compostos C1: Cicle de Calvin. via de la serlna, cicle reductiu dels 
acids tricarboxilics, cicle de la ribulosa monofosfat, cicle de la xilulosa monofosfat. Regulació del 
metabolisme autotrbfic. Mixotrofia. Autotrofia obligada. 

14. Regulació de les funcions cel.lulars 
Respostes a estimuls externs: Sistemes sensorials i mecanismes de reculació. Respostes a estimuls 
intems: Ritrnes circadians. ComunicacM intercel.lular: Detecció de quorum. Respostes de fase 
estacionaria. Processos de diferenciació en bacteris 


