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ASSIGNATURA: MICROBIOLOGIA 

Credits teorics: 4.5 
Credits practics: 1.5 

Objectius: 
Aportar a l'alumne coneixements fonamentals sobre els 

microorganísmes: tecníq u es de laboratorí, estructura, funció, 
metabolisme, creíxement í control, virología, ecología aíxí com fer 
esment de les seves aplicacíons. Es pretén donar una base sobre la 
qual puguin desenyolupar-se assignaturs més específiques. 

Els objectíus de la part practica pretenen familíaritzar a 
l'alumne en les tecníques mícrobiologíques basiques. 

TUTORIES: 
DIMARTS 1 DljOUS DE 10:00 A 12:00 
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MICROBIOLOGIA 
CURS 1996-97 

L'assignatura de Microbiologia consta de una part teorica i una de 
practica. 

PRACTIQUES 
- Les practiques tenen una durada de 15 hores. Aquestes es 

realitzaran intensivament durant 3 di es. 
- L'assistencia a les practiques és obligatoria així com el 

cumpliment de la normativa de treball .en el laboratori. Le~ faltes 
d'assistencia o incompliment de la normativa redundaran negatlvament 
en la nota final de l'assignatura. 

AVALUACIO DE L'ASSIGNATURA 
- La part teorica de l'assignatura s'avaluara mitjan<¡:ant un examen 

tipus test on s'inclouen aspectes relacionats a~b les practiques. . 
- Per aprovar l'assignatura la nota de l examen ha de ser supenor 

o igual a 5. . . 
- La valoració del treball realitzat per cada alumne allaboraton 1 

de les respostes al questionari practic poden modificar la nota final de 
l'assignatura. 

OBSERV ACIONS 
- Les fitxes de l'assignatura degudament complimentades s'han 

d'entregar obligatoriament durant els primers quinze dies de classe, al 
professor de l'assignatura. . 

-Pera la realització de les practiques cal que l'alumne porh: 
- rotulador per vidre 
-bata 
- encenedor o llumins 
-Manual de practiques (es podra adquirir al Iaboratori) 

PROGRAMA DE TEORIA 

Professorat: Dra. N. Gaju i Dr. J, Mas 

INTRODUCCIO 1 METODES 

Lli<¡:ó l. La ciencia microbiologica,. El món deis ~~ro~rg_a~ismes 
Oescobriment deis microorgamsmes. EvoluciO h1stonca de la 
Microbioloo-ia. Desenvolupaments recents de la Microbiología. 

e> • • • 
Nivells d'organització. Principals diferencies entre vuus 1 orgamsmes 
cel.lulars. Organització procariotica. Organització eucariotica. Grups i 
denominació deis microorganismes. 

Lli<¡:ó 2. Tecnigues d'observació de microorganismes 
Microscopia optica: microscopia de camp clar, de camp fose , de contrast 
de fases i de fluorescencia. Fixació i tinció. Tincions diferencials: 
metode de Gram. Examen de microorganismes in vivo. Microscopia 
electronica de transmissió i d'escombratge. 

Lli<¡:ó 3. Medis de cultiu i tecn~gues d'es.terilització .. , . 
Requeriments nutritius deis m1croorgamsmes. Compos1c1o deis med1s 
de cultiu. Cultiu en medi salid i en medí líquid. Medís d'enriquiment. 
Medís selectius i diferencials. Esterilització. Tipus: calor seca i humida. 
Agents químics. Radiacions. Control de l'esterilització. 

Lli<¡:ó 4. Aillament i conservació deis microorganismes 
Importancia i significat deis cultius axenic~. Tecniq~es d'a'illam~nt. de 
microoro-anismes aerobics. A'illament de m1croorgamsmes anaerob1cs. 

e> • 
Tecniques de conservació. Col.leccions de microorgamsmes. 



ESTRUCTURA DE LA CEL.LULA BACTERIANA 

Llic;ó 5. La cei.lula bacteriana 
Membrana citoplasmatica. Ultrastructura del citoplasma. Ribosomes. El 
mesosoma. Inclusions funcionals: Vesícules de gas, Clorosomes , 
Carboxisomes, Magnetosomes. Inclusions de reserva: Glicogen, PHB, 
Cianoficina, Polifosfat, Sofre. 

Llic;ó 6. Envoltes cel.lulars 
Composició química de la paret. Estructura macromolecular. 
Diferencies entre eubacteris Gram-positius , Gram-negatius i 
arqueobacteris. Acció d'enzims i antibiotics en l'estabilitat de la paret 
cel.lular. Materials extracel.lulars. Capsula i capes mucoses. 

Llic;ó 7. Apendixs de la superfície cel.lular. Adhesió i moviment 
Prosteques i fímbries. Flagels: estructura i funció. Distribució dels 
flagels en la superfície cel.lular. Moviment bacteria. Moviment 
d'espiroquetes i reptació. Tactismes. 

Llic;ó 8. Divisió cel.lular i formes de diferenciació en bacteris 
Divisió cel.lular. Tipus. Pluricel.lularitat en bacteris. Divisió asimetrica. 

Espores bacterianes. Tipus. Estructura i funció. Esporulació i 
germinació. Altres formes d'anabiosi: cists i exospores. Diferenciació 
morfológica. 

METABOLISME BACTERIA 

Llic;ó 9. Esquema metabolic global 
Fonts d'energia, de poder reductor i de carboni. Acceptors d'electrons. 
Tipus de microorganismes segons el seu comportament fisiologic. 
Estrategia biosintetica. Precursors metabolics. 

Llic;ó 10. Metabolisme guimioheterotrofic 
Degradació de carbohidrats: via d'Entner-Doudoroff, via de les pentoses, 
via d'Embden-Meyerhof-Parnas; relació entre elles. Degradació d'acids 
organics, hidrocarburs, compostos aromatics i aminoacids. 

Llic;ó 11. Fermentació 
Característiques de la fermentació. Fosforilació a nivell de substrat. La 
fermentació com a reacció d'oxidació-reducció. Reducció del piruvat: 
productes finals. Fermentació de compostos nitrogenats. 

Lli9ó 12. Respiració 
Sistemes de transport d'electrons. Components de les cadenes 
respiratories: flavoproteines, quinones, proteines de Fe-S i citocroms. 
Acceptors externs d'electrons. Cadenes respiratories bacterianes. 
Reducció assimilatoria i desassimilatoria. 

Lli c;ó 13. Metabolisme guimiolitotrofic 
Obtenció d'energia per oxidació de compostos inorganics. Flux invers 
d'electrons. Bacteris de l'hidrogen. Oxidadors de compostos de sofre. 
Bacteris nitrificants. Bacteris del ferro. Metilotrüfs. Paper dels 
quimiolitotrüfs en el reciclatge dels elements. Fonts de carboni. 



Lli9ó 14. Metabolisme fototrofic 
Fotosíntesi anoxigenica. Bacterioclorofil.les. Carotens. 
Fotofosforil.lació cíclica. Donadors d'electrons. Diferencies entre la 
fotosíntesi anoxigenica i la oxigenica. Fotosíntesi en cianobacteris. 
Fonts de carboni. 

CREIXEMENT I CONTROL DELS MICROORGANISMES 

Lli9ó 15. Creixement bacteria i cultiu continu de microorganismes 
Creixement cel.lular i creixement poblacional. Metodes de quantificació 
del creixement poblacional. Cinética de creixement. Temps de 
duplicació. Taxa específica de creixement. Rendiment del substrat. 
Cultiu continu de microorganismes: principis basics de funcionament, 
tipus de cultiu continu. Camps d'aplicació. 

Lli9ó 16. Agents antimicrobians 
Desinfectants i antiseptics. Tipus i metodes de valoració. Quimoterapia. 
Tipus de substancies utilitzades i acció específica. Concepte d'antibiotic. 
Valoració de la seva activitat: CMI. Espectre d'acció. Tipus químics 
d'antibiotics. Oianes i mecanismes de resistencia als antibiotics. 

Lli9ó 17. Influencia deis factors ambientals sobre el creixement 
Temperatura. Activitat hídrica. Potencial redox i pH: modificació per 
microorganismes. Radiacions. Pressió hidrostatica. 

ECOLOGIA MICROBIANA 

Lli9o 18. Els microorganismes en el seu ambient 
Ambients terrestres i aquatics , característiques principals. Concepte de 
microambient. Colonització de superfícies. Metodes d'estudi. 

Lli9ó 19. Relacions trofigues en microorganismes 
Interaccions en una mateixa població. Interaccions entre poblacions de 
diferents microorganismes. Evolució de la simbiosi. Teoría de 
l'endosimbiosi seriada. Paper deis microorganismes en les xarxes 
trafiques. 

Lli9ó 20. Acció geoquímica deis microorganismes 
Els microorganismes com a agents de canvi geoquírnic. Cicle del fosfor. 
Cicles del carboni i de l'oxigen. Cicle del nitrogen. Cicle del sofre. 

VIRO LOGIA 

Lli9o 21. Morfologia, estructura i composició química deis virus 
Descobriment i naturalesa deis virus. Estructura de les partícules 
víriques. Components químics. Criteris de classificació deis virus. Virus 
vegetals. Virus animals. Bacteriofags. Viroids i prions. 

Lli<;o 22. Relacions virus-cel.lula hospedadora 
Adsorció deis virus. Multiplicació deis virus: fase de latencia i fase 
d'eclipsi. Replicació del material genetic víric. Muntatge i alliberament. 
Efecte de la multiplicació vírica en la cel.lula hospedadora. Metodes 
d'estudi. 



GENETICA BACTERIANA 

Lli<;o 23. El genoma bacteria 
Estructura del genoma: protei"nes tipus histones. Mida, topología i 
número de cromosomes. Material genetic extracromosomic: Plasmidis. 
Tipus i estructura molecular dels plasmidis. Caracters codificats per 
plasmidis. 

Lli<;o 24. Mutag(mesi 
Mutacions, selecció de mutants i expressió fenotípica. Tests bacterians 
de detecció d'agents genotoxics i mutagenics. 

Lli<;o 25. Mecanismes de transfrerencia genica 
Conjugació. Transformació. Transfecció. Transducció especialitzada i 
generalitzada. Conversió fagica. 

DIVERSITAT MICROBIANA 

Lli<;o 26. Diversitat microbiana 
Concepte d'especie. Problematica de la sistematica bacteriana. 
Taxonomía morfológica i bioquímica. Taxonomía molecular i genetica. 
Taxonomía numerica. Classificacions bacterianes utilitzades. El Manual 
de Bergey de Bacteriología Determinativa. El Manual de Bergey de 
Bacteriología Sistematica. Filogenia bacteriana. 
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