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1. Resistència plasmídica als antibiòtics 
Estructura i replicació dels plasmidis. Interaccions entre plasmidis. Conjugació plasmídica 
en cèl·lules Gram-negatives i Gram-positives. Mobilització del cromosoma bacterià. 
Mecanismes d’inactivació d’antibiòtics. Síntesi d’enzims alternatius. Impermeabilització de 
les cèl·lules als antibiòtics 

 
2. Mutagènesi de bacteris in vivo 
Estratègies de mutagènesi in vivo: utilització de mutàgens químics i d’elements genètics 
suïcides. Criteris i mètodes  de selecció de mutants bacterians. 

 
3. Transformació bacteriana 
Transformació de bacteris grampositius amb marcadors cromosòmics i amb replicons. 
Transformació de bacteris gramnegatius: Haemophilus influenzae i Escherichia coli. 
Transfecció. Transformació de protoplasts. Electroporació. Disseny d’estratègies de 
transformació en bacteris. 
 
4. Fusions gèniques en bacteris 
Fusions d’operons i de proteïnes. Mètodes de construcció. Vectors de fusió: característiques 
generals. Utilització de transposons i de bacteriòfags. Aplicacions de les fusions gèniques: 
anàlisi de l’expressió gènica, localització física de proteïnes, aïllament de mutants 
reguladors. 
 
5. Vectors de clonació en bacteris 
Requeriments dels vectors de clonació. Vectors d’expressió. Vectors mobilitzables. Vectors 
integracionals. Característiques genètiques de les cèl·lules receptores de vectors de 
clonació 
 
6. Estratègies de clonació en bacteris 
Clonació directa per complementació. Plasmidis “killer”: concepte, exemples i aplicacions. 
Clonació amb sondes. Clonació de promotors bacterians: “promoter probe vectors”. Altres 
sistemes de clonació 
 
7. Mutagènesi de gens bacterians clonats 
Mètodes d’introducció de mutacions puntuals. Mutagènesi insercional: utilització de 
transposons i interposons. Mutagènesi no polar d’unitats transcripcionals policistròniques. 
Sistemes de reintroducció de gens alterats en el bacteri d’origen. Inserció en el cromosoma 
de nous gens o construccions. 
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