
PROGRAMA DE FlSiOLOGlA 1 BlOLOGlA 
MOLECULAR DE LES PLANTES 

PROGRAMA DE TEORIA 

1. Espais de cornpartimentació en la &l.lula vegetal. 

2. Pmcessos d'absorció i de transport. Regulació de soluts i del pH. 

3. Fotobiologia vegetal. Sistemes de fotorreceptors. Diversitat de processos. 

4. Transducció d'energia fotosintetica. Estructura i operació dels fotosistemes de les plantes. 

5. Models de wmpartimentació, metabolisme i regulació de I'assimilació fotosintentica de les 
plantes. 

6. Factors que regulen la fotosíntesis de les plantes. Respostes en plantes CQ, C4 i CAM. 

7. Pmcessos metab6lics i energetics en la fotosintesi del N i del S. Metabolisme autotdñc 
dels aminohcids. 

8. Caraderístiques dels lipids vegetals: estrudura, localització i signficació biolbgica. 

9. Metabolisme lipidic de les plantes: vies metabdliques, compartimentació, regulació i 
funcions. 

10. Relacions generals i wnnexió del metabolisme autotrofic i heterotrofic en les dl.lules 
vegetals. 

11. Metabolisrne secundan de les plantes: caradenstiques, diversitat de wmpostos i 
diversificació de les vies metaboliques. 

12. Alcaloides: car'aderístiques, distribució, significacid per a les plantes i aplicacions. 

13. Metabolisme dels alcaloides en plantes. 

14. Terpens: caraderístiques, distribució i funcions a les plantes. 

15. Metabolisme dels terpens en plantes. 

16. Fenols: caractenstiques, distribució i funcions a les plantes. 

17. Metabolisme dek fenols en plantes. 

18. Regulació del creixement i desenvolupament de les plantes: pautes de creixement i 
control. 

19. Fisiologia del cide ontogenic a les plantes. 

20. Mecanisme molecular de I'acció homonal a les plantes. 

21. Missatgers secundaris a les plantes. 



22. Mecanismes moleculars i regulació de la fotomorfagenesi. 

23. Ritmes biol6gics a les plantes. 

24. Fisiologia i mecanismes dels moviments de les plantes. 

25. Mecanismes de rewneixement de les plantes. Elicitors, oligosacarines, fitoalexines, etc. 

26. Expressió genica a les plantes. Plantes transgeniques.. 

27. Bases i aplicacions de la biotecnologia vegetal. 

BARCELÓ, J.; NICOIÁS, G.; SABATER, B.; SÁNCHU, R.: Fisiología Vegetal. 7a edictij 
€d. Pirámide, Madrid (1 995) 
GRIERSON, D.; COVERY, S.N.: Biología Moleculv de las Plantas. Ed. Auibia. Zaragoza 
(1991). 
HESS, D.: Fisiolagía Vegetal. Ed. Omega. Barcelona (1980). 
SERRANO, M.; PIÑOC, W.T.: Biotecno~ía Vegetal. Ed. Síntesis. Madrid (1 991). 

PROGRAMA DE PRACTIQUES 

2. Estudi de I'activitat amilasica de llavors germinades. 

3. Detecció d'alcaloides vegetals. 

4. Estudi de la wmposició teMnica d'un olí essencial, 

6. Efede de la llum en la producció d'antocians en la germinació de Sinapis alba. 

OWECTIUS GENERALS 

Curs avanqat de Fisiologia vegetal amb emfasi especial en els mecanismes moleculan que 
regulen el metabolme i el desemluparnent de les plantes. 

L'avaluació es fad per un examen global per exrit. 

L'examen te un cafider global dels diferents wntinguts de I'assignatum. 

Per poder-se examinar de I'assignatura es requerek superar pkviament les pfddiques. 

J. Barceló (Despatx C2-528). Horari Tutoria: dilluns 12-1 3H i de 15-1 6H 


