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PART 1. Microbiologia 

1. La ciencia microbiol&gica. La microbiologia i els microorganismes. Tipus, dimensions i organització 
cel.lular dels microorganismes. Els virus; naturalesa i multiplicació. El deswbriment dels 
microorganismes. Breu histdria de la microbiologia. Present i Mur de la microbiologia. Els principals 
grups microbians. 

2. Thiques d'observació de microorganismes Microsdpia bptica: microscdpia de camp dar, de camp 
fosc, de contrast de fases i de fluoresdncia. La microsc6pia confocal. Fixació i tinció. Tincions 
diferencials; el metode de Gram. Observació de micrmrganismes in vivo. Microswpia electrdnica. 

3. Medis de cultiu i th iques d'esterilització Requeriments nutricionals dels microorganismes. 
Composició dels medis de cultiu. Metodes de manipulació. La contaminació. Cultiu en medi solid i en 
medi Iíquid. Esterilització per calor: seca i humida. Agents químics i radiacions. Control de I'esterilització. 

4. Aillament i conservació dels microorganismes Importancia del wltiu axhnic. Medis d'enriquiment. 
Medis selectius i diferencials. Thiques d'aillament de microorganismes aerdbics i anaerdbics. 
Th iques de wnservació: resembra periddica, crioconservació i liofilització. 

5. Envoltes cel.lulars Estructura i composició química de la paret cel.lular. Difer&ncies entre eubacteris 
Gram-positius, Gram-negatius i arqueobacteris. Biosíntesi i wnstrucció. Materials extracel.lulars. Capes 
mucoses i subst4ncies adhesives. Estructura i funcions de la membrana plasmatica. Permeabilitat i 
transport de substancies. 

6. ANndix de la superficie cel.lular: Adhesió i moviment Pels. Flmbries. Adhesió bacteriana i 
colonització de superfícies. Flagels: estructura i funció. Distribució dels flagels en la superfície cel.lular. 
Moviment bacteria. Tropisme. 

7. El citoplasma bacterie Ultraestructura del citoplasma. lnclusions funcionals: vesícules de gas, 
ciorosomes, carboxisomes i magnetosomes. Inclusions de reserva: glicbgen, PHB, cianoficina, polifosfat 
i sofre. Formació d'endospores. 

8. Esquema metabolic global Fonts denergia, de poder reductor i de carboni. Acceptors d'electrons. 
Estrategies fisiologiques dels microorganismes. La fotosíntesi bacteriana. 

9. Fermentació Caracteristiques de la fermentado. Vies degradatives. Fosforil.lació a nivel1 de sustrat. 
La fermentació com a reacció d'oxidació-reducció. Reducció del piruvat: productes finals. Fermentacions 
secundaries. Formació de compostos nitrogenats. 



10. Respiració Sistemes de transport d'electrons. Components de les cadenes respiratories. Cadenes 
respiratories bacterianes. Respiració aerobica. Respiracions anaerobiques i reduccions assimilatbries. 

11. Metabolisme quimiolitotrofic Oxidació de compostos inorganics. Bacteris de I'hidrbgen. Bacteris del 
cofre. Bacteris nitrificants. Bacteris del ferro. Oxidadors de CO. MetMls. Paper dels quimiolitotrofs en el 
reciclatge dels elements. Flux invers d'electrons. Autotrof~a i heterotrofia. 

12. Metabolisme fototrofic Fotosíntesi arioxi@nica. Bacterioclorofil.les. Carotens. Fotofosforil.laci6 
cíclica. Donadors d'electrons. Diferencies entre la fotosintesi anoxigenica i la oxigenica. Fotosíntesi en 
cianobacteris. Fonts de cartroni. Fotofosforil.lació en Halobaderium. 

13. Creixement bacteria Creixement cel.lular i poblacional. Mesura del creixement poblacional. Temps 
de duplicació. Velocitat de creixement. Rendiment del sustrat. Concepte de sustrat limitant. Cultius 
continus i discontinus. 

14. Influencia dels factors ambientals sobre el creixement Temperatura. Activitat hídrica. Potencial redox 
i pH: modificació pels microorganismes. Radiacions. Pressió hidrostatica. Mecanismes de resposta 
davant fluctuacions de factors arnbientals. Microorganismes extrem6fils. Exobiologia. 

15. Substancies antimicrobianes Desinfectants i antiseptics. Tipus i metodes de valoració. Conservants. 
Agents microbicides i microbiost&tics. Quimioterapia. Sulfamides. Altres substAncies antimicrobianes 
d'ús clinic. Qimioterapics antivirics. 

16. Mutació, recombinació i transformació La mutació. Mutants bacterians. La recombinació. 
Descobriment de la transformació. Fases i mecanismes moleculars de la competencia. Els protocols de 
transformació en el laboratori. La transformació en la naturalesa. TransfBCCió. 

17. Transducció i conjugació La multiplicació de bacteribfags. Bacteribfags virulents i atenuats. Cicle 
lisogenic i licogenització. Transducció especialitzada, preferent i generalitzada. Conversió fagica. El 
plasmidi F. Soques HFr i F'. Transferhncia del ggnofor mitjanpnt el plasmidi F. Al!res plasmidis 
conjugatius. Conjugació a la natura. Construcció de mapes genetics. 

18. Aplicacions dels microorganismes Processos microbians controlats. Biotransformacions. Producció 
d'antibiotics i altres metabolits. Producció de microorganismes per a vacunes i biomassa. Modificació de 
bacteris, virus i Ilevats. Manipulació genética i producció de proteínes recombinants; aplicacions en 
biomedicina. 

PART 2. Genetica 

1. Introducció Definició de Genetica. Genotip i fenotip. Les arees generals de la Genetica. 

2. Cicles cel.lulars i biol6gics Cromosomes. Mitosi. Meiosi. Cicles bioldgics. Teoria cromosomica de 
I'herencia. 

3. Principis mendelians Els experiments de Mendel. Principi de la segregació. Relacions de dominancia. 
Segregació independent. 

4. Ampliació de I'analisi mendeliana Al.lelisme múltiple. Gens letals. lnteraccions genotípiques. Epistasi. 
Penetrancia i expressivitat. Influencia de factors ambientals. 

5. Determinació del sexe i lligament al sexe Deteminació del sexe. Herencia lligada al sexe. He&ncia 
influenciada pel sexe. Herencia limitada a un sexe. Compensació de dosi. 

6. Lligament i mapes en eucariotes Lligament. Encreuament de dos punts. Encreuament de tres punts. 
Demostració citologica de I'entrecreuament. Mapes en humans. 



7. Citogenetica Variacions de I'estructura cromosbmica. Les inversions. Delecions i duplicacions. 
Translocacions. Aberracions cromosbmiques en &ncer. Variacions en el nombre de cromosomes: 
euploidia i aneuploidia. Mosaicisme. Aneuploidia a I'home. Poliploidia: auto i alopoliploidia. 

8. Estructura del material genetic Propietats esperades del material genetic. Els Acids nucléics. 
Estructura del DNA. Superenrotllamnet i topoisbmers. 

9. Organització del DNA en cromosomes El concepte de cromosoma. El cromosoma bacteria. 
Cromosomes de virus i d'orgAnuls cel.lulars. El cromosoma eucarotic: motfologia i composició. 
Cestructura de la cromatina. Centrbmers. Telomers i telomerases. Matriu nuclear. Cromatina interfasica 
i mitotica. 

10. La replicació del material gedtic Replicació del DNA Enzimologia de la replicació del DNA La forca 
de replicació. Corigen de replicació. Finalització de la replicació. Estnictures replicatives diverses. La 
replicaci6 en eucariotes. 

11. Transuipció La transcripció. RNA polimerasa. Promotor. Finalitzador. La transuipció en eucariotes. 
El mRNA Modificacions postranscripcionals del mRNA eucaridtic. Gens eucaribtics intemimputs: 
processament de! mRNA 

12. Traducció Els ribosomes i el rRNA tRNA La traducció: iniciació, allargament i finalització. El codi 
gen8tic. 

13. Regulació genica Gens constitutius i gens regulats. El model de I'operó en bacteries. Regulació a 
wrt i a llarg temini. Regulació de la transcripció. Metilació. Modificació d'histones. Regulació 
postranscripcional. El desenvolupament: diferenciació i totipotencia. 

14. Mutació La mutació. Mutació esponthnia i mutació induida. Taxes de mutació. Mutacions puntuals i 
cromosdmiques. Mutagenesi química i física. Mutació i dncer. Elements genetics transposables. 

15. Reparació i recombinació Fotoreparació. Reparació per escissió. Reparació acoplada a transcripció. 
Reparació postreplicativa. Síndromes humans deficients en reparació. Recombinació: model de 
Holliday. 

16. Herencia quantitativa CarActers regulats per diversos loci: poligens. Significat de I'herencia 
poligenica. Heretabilitat. Partició de la variancia. Herencia quantitativa en humans 

17. Genetica de poblacions i evolució Equilibri Hardy-Weinberg. Factors d'evolució: selecció, mutació, 
migració, efecte de la mida de la població. Deriva genetica. Selecció natural: concepte i tipus. Equilibri 
mutació-selecció. 

18. Repercusions socials de la Genetica Enginyeria genhtica. Predisposiüó genetica al dncer. Terapia 
genica. Genetica i medicina forense. Aspectes genetics de la clonació. Diagnbstic prenatal i 
preimplantacional. Manipulació genktica d'embrions: animals transgenics. Ewolucio humana i grups 
etnics. Aspectes bioetics de la Genetica. 
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Th iques microbioldgiques bhsiques 

Recompe de microorganismes 

Aillament i conservació de microorganismes 

Observació de microorganismes. Tincions 

Observació de la motilitat microbiana 

Identicació de microorganismes 

Ubiqüitat i diversitat microbiana 

Creixement poblacional de microorganismes 


