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Introducció i metodes 

La ciéncia microbiologica. El món dels microorganismes. 
Descobriment dels microorganismes. Evolució historica de la Microbiologia. 
Desenvolupaments recents de la Microbiologia.Nivells d'organització. Principals 
diferencies entre virus i organismes cel.lulars. Organització procariotica. Organització 
eucariotica. Grups i denominació dels microorganismes. 

Tecniques d'observació de microorganismes. 
Microscopia optica:microscopica de camp clar, de camp fosc, de contrast de fases i de 
fluorescencia. Fixacio i tinció. Tincions diferencials: metode de Gram. Examen de 
microorganismes in vivo. Microscopia electronica de transrnissió i d'escombratge. 

Medis de cultiu i tecniques d'esterilització. 
Requeriments nutritius dels microorganismes. Composició dels medis de cultiu. Cultiu en 
medi solid i en medi líquid. Medis d'enriquiment. Medis selectius i diferencials. 
Esterilització. Tipus: calor seca i hurnicía. Agents químícs. Radiacions. Control de 
l'esterilització. 

Aillament i conservació dels microorganismes. 
Importancia i significat dels cultius axenics. Tecniques d'aillament de microorganismes 
aerbbics. Aillament de microorganismes anaerobics. Tecniques de conservació. 
Col-leccions de microorganismes. 

Estructura i funció 

El citoplasma bacteria. 
Membrana citoplasmatica. Uitrastructura del citoplasma. Ribosomes. El mesosoma. 
Inclusions funcionals: Vesícules de gas, Clorosomes, Carboxisomes, Magnetosomes. 
Inclusions de reserva: Glicogen, PHB, Cianoficina, Polifosfat, Sofre. 

Envoltes cel*lulars. 
Composició química de la paret. Estructura macromolecular. Diferencies entre eubacteris 
Gram-positius, Grarn-negatius i arqueobacteris. Accio d'enzims i antibiotics en 
I'estabilitat de la paret cel-lular. Materials extracel.lulars. Capsula i capes 
mucoses.Ap&ndix de la superfície cel.lular. Adhesio i moviment. 
Prosteques i fimbries. Flagels: estructura i funció. Distribució dels flagels en la superficie 
cel.lular. Moviment bacteria. Moviment d'espiroquetes i reptacio. Tactismes. 

Divisió celslular. 



Estrucutura del cromosoma bacteria: proteines tipus histones. Material genetic 
extracromosomic. Divisió cel-lular. Tipus. Pluricel.lularitat en bacteris. 

Formes de diferenciació en bacteris. 
Divisió asim6trica. Espores bacterianes. Tipus. Estructura i funció. Esporulacib i 
germinació. Altres formes d'anabiosi: cists i exospores. Diferenciació morfologica. 

Meta bolisme bacterih 

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

Vies degradatives. 
Degradació de carbohidrats: via dtEntner-Doudoroff, via de les pentoses. via d'Embden- 
Meyerhof-Parnas; relació entre elles. Degradació d'acids organics, hidrocarburs, 
compostos aromatics i aminoacids. 

Fermentació. 
Característiques de fermentacib. Fosforil.lació a nivel1 de substrat. La fermentació com a 
reacció d'oxidació-reducció. Reducció de p i m t :  productes finals. Fermentació de 
compostos nitrogenats. 

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

Metabolisme quimiolitotrofic. 
Obtenció d'energia per oxidacib de compostos inorganics. Flux invers d'electrons. 
Bacteris de l'hidrogen. Oxidadors de composots de sofre. Bacteris nitrificants. Bacteris 
del ferro. Metilotrofs. Paper dels quimiolitotrofs en el reciclatge dels elements. 

Metabolisme fototrofic. 
Fotosíntesi anoxigenica. Bacterioclorofil~les. Carotens. Fotofosforil~lació cíclica. 
Donadors d'electrons. Diferencies entre la fotosíntesis anoxigenica i la oxigenica. 
Fotosíntesis en cianobacteris. Fonts de carboni. Cicles de Calvin i Amon. 

Metabolisme de nitrogen. 
Assimilació del nitrogen. Fixació de nitrogen. Regulacib. Organismes fixadors de 
nitrogen. Fixació lliure i simbiotica. 

Creixement i control dels microorganismes 

Creixement bacteria. 
Creixement cel-lular i creixement poblacional. Metodes de quantificació del creixement 
poblacional. Cinetica del creixment. Temps de duplicació. Taxa específica de creixement. 
Rendiment del substrat. 

Cultiu continu de microorganismes. 
Principis basics de funcionament d'un continu. Taxa de dilució. Autoregulacib. Tipus de 
cultiu continu: Quimiostats i turbidostats. Camps d'aplicació. 



Influencia dels factors ambientals sobre el creixement. 
Temperatura. Activitat hídrica. Potencial redox i pH: modifícació per microorganismes. 
Radiacions. Pressib hidrostatica. 

Agents quimioterapics. 
Desinfectants i antiseptics. Tipus i metodes de valoracib. Quimiotedpia. Tipus de 
substancies utilitzades i acció específica. Concepte d'antibiotic. Valoració de la seva 
activitat: CMI. Espectre d'accib. Tipus químics d'antibiotics. Dianes i mecanismes de 
resistencia als antibiotics. 

Virologia 

Descobriment i naturalesa dels virus. Estructura de les partícules viriques. C'omponents 
químics. Criteris de classificació dels virus. Virus vegetals. Virus animals. Bacteriofags. 
Viroids i prions. 

Analisi quantitativa de virus. 
Metodes d'observació directa: microscopia electronica de partícules víriques. Assaigs 
d'infectivitat. Enumeració de virus. Característiques generals de les relacions virus- 
ckl-lula hospedadora. 

Genetiea bacteriana 

Mutagenesi. 
Mutacions, selecció de mutants i expressió fenotípica. Tests bacterians de detecció 
d'agents genotoxics i mutagenics. 

Plasmidis. 
Tipus i estructura molecular de plasmidis. Incompatibilitat entre plasmidis. Caracters 
codifícats per plasmidis. 

Mecanismes de transferencia genica. 
Conjugació. Transfonnació. Transfecció. Transducció especialitzada i generalitzada. 
Conversio fagica. 

Ecologia microbiana 

Els microorganismes en el seu ambient. 
Ambients terrestres i aquhtics, característiques principals. Concepte de microarnbient. 
Colonitzacib de superficies. Metodes d'estudi. 

Relacions trofiques en microorganismes. 
Interaccions en una mateixa població. Interaccions entre poblacions de diferents 
microorganismes. Evolució de la simbiosi. Teoria de l'endosimbiosi seriada. Paper dels 
microorganismes en les xarxes trofiques. 

Accib geoquímica dels microorganismes. 
Els rnicroorganismes com a agents de canvi geoquímic. Cicle del fosfor. Cicles del 
carboni i de l'oxigen. Cicle del nitrogen. Cicle del sofre. 

Diversitat i aplicacions dels microorganismes 

Sistematica bacteriana. 
Concepte d'esp6cie. Problematica de la sistematica bacteriana. Taxonomia morfologica i 
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bioquimica. Taxonomia molecular i genetica. Taxonomia numeria. Classificacions 
bacterianes utilitzades. El Manual de Bergey de Bacteriorlogia Determinativa. El Manual 
de Bergey de Bacteriologia Sistematica. Filogenia bacteriana. 

Microbiologia aplicada. 
Elaboració de derivats lktics, carnics i de cereals. Elaboració de begudes alcoholiques. 
Producció de vinagre. Producció d'antibibtics. Lixiviació. Biopolímers microbians 
d'interés industrial. Utilització de residus i bioeliminació de contaminants. 


