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PART 1: BIOQUIMICA 

1. Organització molecular del bsers vius 
La bioquímica com a ciencia química i biologica. Elements químics 
a la materia viva. Jerarquia estructural de les biomolecules. La 
matriu de la vida: interaccions febles en un medi aqüós. 

2. Principis de bioenergktica 
Producció i consum d'energia metabolica. Les transfonnacions 
d'energia a organismes vius i les lleis de la termodinamica. Canvis 
d'energia lliure i equilibri químic. Fonts d'energia lliure als processos 
biologics.Transferencia de grups fosfat. Reaccions biologiqiies 
d'oxidació-reducció. 

3. Estructura i propietats de les biomol&cules. 
Aminoacids: estnictura, estereoquímica i classificació. Funcions 
biologiques de les proteines. L'enllaq peptídic. Nivells 
d'estructuració i estructura tridimensional de protei'nes. Forces que 
determinen el plegament. Relació funció-evolució a proteines. 
Monosacarids i polisacarids. Estructura i comportament dels Iípids. 
Propietats de les membranes biologiques. Els acids nucleics: 
molecules de I'herencia. La doble helix del DNA. Estructura de la 
cromatina. DNA recombinant: tecriiques basiques i aplicacions. 

4. Enzims i cinetica enzimhtica. 
Els enzims com a catalitzadors biologics. Energia d'activació i acció 
enzimatica. Especificitat de substrat. Cinetica de la catalisi 
enzimatica. Mecanismes d'acció enzimatica. Regulació. 

5. Introducció al metabolisme 
Les reaccions químiques a la materia viva. Estadis principals del 
metabolisme. Rutes metaboliques. Control metabolic. 

6. Generació d'energia metabhlica a partir de nutrients: I'exemple 
dels glúcids 
Estrategia global de la glicolisi. Keaccions de la glic~lisi i balaiq 
energetic. Regulació de la glicolisi. Catabolisme de polisacarids fins 
a glucosa. Oxidació del piruvat. JJacetil COA i el seii paper com 
intermediari. Descripció del cicle de l'acid cítric. Balanq energetic i 
regulació. 

7. Transduccions d'energia a la biosfera: fosforil.lació oxidativa i 
fotosintesi. 
Flux mitocondrial d'electrons. Fosforil.lació oxitiativa i formació 
d'ATP. Rendiment energetic. El cloroplast. La fotosíntesi col.lecta 
energia Ilumitiosa. La fase lluminosa de la fotosíntesi: fotoreceptors, 
fotosistemes, generació de NADPH i fotofosforilacio. Biosíntesi 
fotosintetica de carbohidrats. 
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PART 11: MICROBIOLOGIA 

8. El món dels microorganismes 
Descobriment dels microorganismes. Evolució historica de la 
Microbiologia. Carnps d'aplicació de la Microbiologia. 

9. Grups i denominació dels microorganismes 
Nivells d'organització. Organització procariotica i eucariotica. 
Diversitat microbiana. Virus, viroids i prions. 

10. Thcniques d'observació de microorganismes. 
Tamany i mesura dels microrganismes. Microscopia bptica: de camp 
clar, de cainp fosc, de contrast de fases i de fluorescencia. Fixació i 
tinció. Tincions simples, diferencials i específiques. Examen de 
microorganismes in vivo. Microscopia electronica de transmissió i 
d'escombratge. 

11. Aiilament i tkniques de cultiu. 
Importancia i significat dels cultius purs o axenics. Requeriments 
nutritius dels microorganismes. Tipus de medis de cultiu: definits, 
complexos, selectius, diferencials i d'enriquiinient. Tecniques de 
sembra i d'aillament de microorganismes. 

12. Tkniques d'esterilització i conservació dels microorganismes. 
Esterilització, tipus: calor seca i hurnida, agents químics i 
radiacions. Filtració. Tecniques de conservació de microorganismes. 

13. Estructura de la c6l.lula bacteriana. 
Forma, grandaria i agrupació. La membrana citoplasmatica. 
Ultraestructura del citoplasma. Ribosomes. Inclusions: funcionals i 
de reserva. Estructura i composició de la paret cel.1ular. Membrana 
extenia dels gramnegatius. Capsules i mucoses. A@ndix de la 
superficie cel.lular. Endospores. Divisió cel.lular i formes de 
diferenciació. 

14. Creixement bacteria i influencia dels factors ambientals sobre el 
creixement. 
Creixement ce:l.lular i creixement poblacional. Metodes de 
quantificació del creixement poblacional. Cinetica de creixement. 
Taxa específica de creixement i temps de duplicació. Factors 
ambientals i creixement. 

15. Agents antimicrobians 
Efectes dels agents antimicrobians. Tipus, usos i valoració. 
Quimioterapics. Agents quimioterapics sintktics i antibiotics. 
Mecanismes d'acció i tipus d'antibiotics. Resistencia als antibiotics. 
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16. El genoma bacteria i transferencia de material genhtic 
El nucleoid dels procariotes. Organització del geriofor. Material 
genetic extracromosomic: Plasrnidis. Mecanismes de transferencia 
genica bacteriana: conjugació, transfonnació i transducció. 

17. Elsvirus 
Concepte i característiques generals. Components químics. 
Relacions virus-cel.lula hosta: multiplicació vírica. Classificació 
dels virus. Virus animals, vegetals i bacteriogfags. 



INTRODUCCIO A LtECOI,OGIA MICROBIANA 

18 Els microorganismes en el seu ambient 
Arnbients terrestres i aquatics: tipus i característiques principals. 
Concepte de microambient. Métodes d'estudi. Relacions trofiques en 
microorgatiismes. 

19. Acció geoquímica dels microorganismes 
Els micrioorganismes i els cicles biogeoqiiímics. Cicles del carboni, 
nitrogen i d'altres. Utilització de residus i bioeliminació de 
contaminants. 

- Macligan, M.T. et a l ,  1997. Brock Biology of microorganisms (8" ed.). 
Prentice Hall. / Microbiologia (trad. 8" ed.). Prentice Hall Iberia, SRL. 
1997 

- Pelczar, M.J. et al., 1993. Microbiology. Conceps and Applications. 
McGraw-Hill, Inc. 

'rema 20. Lntroducció 
Per que estudiar genetica? La genetica i els problemes humans. 
Genetica i Biologia. Els gens i el medi ainbient: genotip i fenotip. 
Les tecniques de l'analisi genetica. 

Tema 21. Anhlisi mendeliana 
Ela experiments de Mendel. Principis de segregació i de transmissió 
independent. Genetica mendeliana en humans i agricultura. 

'rema 22. Determinació del sexe i la teoria cromosbmica de Irherencia 
Detenninació del sexe. Mitosi i meiosi. Els gens estan en els 
cromosomes. Cromosomes sexuals i lligament al sexe. 

Tema 23. Extensió de Itanhlisi mendeliana 
Les relacions de dominancia. Alelels múltiples. Gens letals. 
Diferents gens que afecten el mateix caracter. Penetrancia i 
expressivitat. 

Tema 24. Lligament: fonaments de cartografia cromosb.mica en 
eucariots 
El descobriment del lligament: 1.a recombinació. h4apes de 
lligament: calcul de la fieqüencia de recombinació entre dos punts. 
Mapes de tres punts. Interferencia. La prova chi quadrat. 
L'entrecreuament. 

Tema 25. La mutació 
Mutacions geniques: somatiques i germinals. InducciO de mutacions. 
Mutació i cancer. Els mutagens en l'analisi genetica. Mutacions 
cromosomiques: estmcturals i niimeriques. 



AVALUACI~ 
Tema 26. Estructura i replicació de I'ADN L'assignatura s'avaluara niitjancant un examen a les convocatories de 

Replicació semiconservadora. El mecanisme de replicació de 1'A.N: generlfebrer i junyljuliol. L'examen constara d'un nombre a determinar de 
origen de replicació. La replicació en eucariotes. preguntes de resposta múltiple. Cada pregunta tindra quatre possibles 

Tema 27. Funció de I'ADN: la transcripció respostes, de les quals només una sera la correcta. En el comput final de 

La transcripció d'una sola cadena. La complementarietat. L'ARN les respostes conectes s'aplicara una penalització per les incorrectes. 

polimerasa. Iniciació, elongació i finalització. Introns i exons. 
L'ARN missatger i el seu processament. 

Tema 28. Funció de I'ADN: la traducció 
La clau genetica. Concepte de codó. L'ARN transferent. La 
degeneració de la clau. La síntesi de proteines: el ribosoma. 
Iniciació, elongació i finalització. 

Tema 29. Genetica de poblacions. 
'La revolució de Darwin. La variació genetica i les seves fonts. La 
selecció. Polimorfismes equilibrats. El paisatge adaptatiu. La 
selecció artificial. L'atzar a les poblacions: deriva genetica i efecte 
fundador. Variació i divergencia a les poblacions. L'origen de les 
especies. 
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