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1. Naturalesa i multiplicació dels virus 
El món dels virus: aspectes cientifics i mediatics. Virus, elements genetics mbbils i éssers vius. 
Parasitisme estricte, multiplicació i transmissió. La partícula vírica: dimensions, cornposició 
química, morfologia i construcció. Paper de la cipside en la transmissió. Composició química i 
funcions del genoma víric: gens estructurals i no estructurals. La pol.laritat de l'icid nucleic. El cicle 
víric: fases extra- i intracel.lulars. Estratkgies de multiplicació vírica: Infeccions productives i no 
productives. Expressió de gens vírics. Lisi cel.lular. La malaltia vírica i la seva curació. 

2. La Virologia i els seus orígens 
Les hipbtesis sobre el manteniment .de la vida i la generació espontania. Els treballs d'en Pasteur. 
Agents infecciosos rnicroscbpics i els postulats de Koch. El segle XD(: el descobriment dels virus. 
Els treballs de Mayer, Ivanofsky i Beijerink sobre el mosaic del tabac: el concepte de verí filtrable. 
Descobriment dels virus animals. El segle XX: caracterització química, estructural i genetica dels 
virus. Fets relevants en la historia de la Virologia. La erradicació de la verola. La Virologia d'avui i 
les seves aplicacions; des del diseny floral a la terapia ghica. 

3. Metodologia virolhgica 
Obtenció de partícules víriques. El cultiu cel.lular. Cultius a petita i mitjana escala. Purificació. 
Criteris de puresa. Quantificació de partícules víriques i anilisi de components vírics. Metodes 
irnmunolbgics i sondes moleculars. Anilisi genetic. El laboratori de Virologia: irees i distribució. 
La seguretat biolbgica. Nivells de contenció: P1 a P4. Tractament d'aire. Tractament d'efluents. Les 
fabriques de vacunes: producció a escala industrial de partícules víriques. 

4. Estructura de les partícules víriques 
Morfologia de les partícules víriques. Elements estructurals: subunitat, unitats estructurals, 
d'ensamblatje i morfolbgiques, cipside, nucleocipside i envolta. Estudi de les partícules víriques: la 
microscbpia electrbnica i les reconstruccions tridimensionals. La difracció de raig X: requisits 
cristalogrifics i nivel1 de resolució. Estructura i disposició de subunitats i icid nucleic. Arquitectura 
molecular en les simetries helicoidal i icosahedrica. El principi de quasiequivalhcia de Caspar i 
Klug. Proteines trans-membrana en les envoltes víriques. Llocs d'unió a receptors. La neutralització. 

5. Genetica vínca 
El principi d'economia i complexitat dels genomes vírics. Estructura genbmica. Genomes 
segrnentats i partits. Seqüenciació de genomes vírics i predicció de funcions. Mutació espontania i 
mutagenesi. El clon infecciós. Recombinació, reorganització i mescla fenotípica. Tipus de mutants 
vírics. Virus defectius: genomes integrats, virus satelits i partícules defectives interferents. 
Complementació. Vectors virals; per transferencia genetica en marnífers, presentació de pkptids i 
antigens i clonació i expressió genica en bacteris, llevats i ckl.lules d'insecte. 

6. Principis de taxonomia vírica 
Primeres classificacions de virus: classificació de Bradley de bacteribfags i de Baltimore de virus 
animals. El Comite Internacional de Taxonomia de Virus i el sistema de classificació. Propietats 
víriques usades en la taxonomia. Famílies de virus animals i virus no classificats. Els principals 
patbgens humans i les seves malalties. Famílies de virus de plantes, invertebrats, bacteris i fongs. 

7. Origen i evolució dels virus 
Origen dels virus; teories regressives i a favor d'un origen cel.lular. Mecanismes de generació de 
diversitat. Superfarnílies. Conservació de replicases i de motius estructurals. Freqüencies de mutació 
i abundancia relativa de mutants. Fixació de mutacions. Replicases de virus DNA, RNA i retrovirus; 



fidelitat de cbpia. Extrema variabilitat i evolució ripida de virus RNA i retrovirus. Les quasiesp&cies 
víriques. Evolució i potencial evolutiu. Selecció danviniana i no darwiniana de mutacions. Efectes 
fundacionals i colls d'ampolla. Velocitat de divergencia genktica i antigenica; el virus de la grip. 
Filogknia virica. Evolució molecular dirigida. 

8. Noves malalties víriques i v i r u s  emergents 
Aparició de noves malalties víriques. Emergencia i reemergencia vírica. Factors mediambientals, 
culturals, i tecnolbgics deterrninants. Nous virus i virus emergents humans. Les febres 
hemodgiques hurnanes: el virus Ébola i els Hantavirus. El virus de la immunodeficihcia humana. 
Virus hepitics. Nous virus animals. 

9. Multiplicació vírica 
Entrada de les partícules víriques. Naturalesa i funció dels receptors. Internalització de partícules 
víriques. Decapsidació. 'Shut-down' cel.lular: transcripció i síntesi de DNA. Estimulació de funcions 
cel.lulars: papovavirus i adenovirus. Síntesi de RNA, DNA i proteines víriques: seqühcies 
temporals. Processat de prote'hes víriques. Factories víriques. Efectes citopitics: alteració 
d'estructures cel.lulars i cossos d'inclusió. Sortida de partícules víriques amb i sense lisi. Infectivitat 
dels virions. Apoptosi. Transfonnació cel.lular en virus RNA: oncogens cel.lulars; activació i 
transducció. Transformació cel.lular en virus DNA: oncogens i oncoproteines víriques. Dianes de 
fannacs antivírics. 

10. Patogenia de les infeccions Wiques 
Característiques de les infeccions víriques. Portes d'entrada. Infeccions localitzades i sistkmiques. 
Infeccions pol.laritzades. Invasivitat. Virkmia. Transrnissió nerviosa. Teixits diana: tropisme; 
deterrninants moleculars. Virulkncia; determinants. Reactivació de genomes vírics latents. El 
contagi: vies de transmissió. ~ e c t o i s  i reservoris. Les infeccions víriques persistents; rnecanismes de 
persistkncia. El virus del xarrampió. El virus Epstein-Barr. La hepatitis B. Infecció per HIV; els 
aspectes dinimics de la persistkncia. El diagnbstic de les infeccions víriques. 

11. Resposta a les infeccions víriques 
Mecanismes antivírics inespecífics. Inducció i activitat dels interferons. Inducció i perfil de la 
resposta irnrnune. Paper d'anticosos i cel.lules T. Processat i presentació d'antígens. Evasió vírica de 
la resposta immune. Profilaxi de les infeccions víriques: la vacunació. Tipus de vacunes; atenuades i 
inactivades; caractenstiques diferencials. Les vacunes de la polio. Bases molecular de l'atenuació. 
Vacunes de nova generació; disseny d'antigens. Antigens i irnrnunbgens. Prote'ines recombinants i 
peptids sintetics. Pseudo-capsides vacunals. La vacuna de la hepatitis B. Vacunació amb DNA. 

12. Prions 
Les prote'ines infeccioses: els prions. Historia i desenvolupament del concepte de prió. L'amiloid. 
Síntesi i processat de PrPc. Formació de PrP" i propagació dels prions. Malalties pribniques: 
herencia i contagi. Les prote'hes X i Y. Diversitat dels prions. El 'scrapie'. L'encefalitis 
espongioforme bovina. Les malalties prioniques hurnanes: el Kuru, el síndrome de Creutzfeldt- 
Jakob i malalties hereditanes. Els polimorfismes del gen PrP. 

13. Bacteridfags 
Breu historia; el descobriment i els treballs posteriors de Luria i Delbrück. Morfologies de les 
cipside. Els fags virulents. El T4: morfogknesi, genktica i regulació de l'expresió ghica. La lisi 
cel.lular. Els fags filamentosos. Els fags temperats. El fag lambda: morfologia i organització 
genktica. Regulació de l'expresió ghica en lisi i lisoghia. El repressor CI i el sistema SOS. Altres 
fags d'interks: Mu, P1, T7, MS2, 413 i P22. Utilització de promotors i altres elements genktics de 
bacteribfags en genktica molecular. Abundancia i distribució de bacteribfags. Mecanismes de 
resistencia. 



14. Virus vegetals i viroids 
Importancia dels virus de plantes. Transmissió. La infecció de plantes. Moviment de partícules 
víriques pel sistema vascular. Efectes sobre la planta. Sistemes de defensa de I'hoste. Inducció de la 
protecció. 'Vacunació' en plantes. Principals virus de plantes. Virus DNA. Virus RNA. Virus amb 
genoma partit. Els viroids: estructura i constancia de dominis. Possibles mecanismes de la 
patogenia. El virus de la hepatitis delta. 


