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Objectiu de l'assignatura
Proporcionar a l'alumne una visió amplia sobre la utilització de microorganismes, cdl.lules i
enzims per a l'obtenció de productes a nivel1 industrial. A partir de l'estudi de casos concrets,
com la producció d'alcohols, polisacarids o productes bioactius entre d'altres s'examinen els
principis que constitueixen els fonaments de la biotecnologia aplicada. Aquest estudi suposa
la utilització dels coneixements d ' k s tant diverses com la microbiologia, l'enginyeria
genbtica, la bioquímica o l'enginyeria de processos, adquirits prdviament per l'alumne en
altres assignatures de la titulació.

Programa de l'assignatura
1.- Introducció: Perspectiva histdrica dels processos biotecnologics. Productes principals i
camps d'aplicació: agricultura, productes terafiutics, tractament d'aigües i de productes
toxics. Modificació genktica de microorganismes: aspectes regulatoris. Diversitat microbiana.
2.- Productes auímics: Producció d'etanol: materies primeres, fermentació, microorganismes

més utilitzats, alternatives de procés, recuperació final. Altres exemples: fermentació acetonabutanol, 2,3-butanodiol, fermentació butíric-propionic.
3.- Biowlímers: Polisacarids: estructura i aplicacions, producció de xanta, dextra i pullullan.
Poliksters: estructura i aplicacions, producció de poli-@-hidroxibutirat.

4.- Antibiotics: Tipus d'antibiotics: agents antibacterians, agents antifongs, antibiotics
antitumorals. Desenvoluparnent d'antibiotics: cas de la Penicilina. Producció d'antibiotics:
cas de la Penicilina. Recuperació de l'antibibtic.
5.- Pesticides: Agents biologics i químics com a insecticides. Bacillus thuringiensis:
mecanisme d'actuació i procés de producció. Baculovirus: cicle d'infecció, cultiu de cel-lules
d'insecte.
6.- A~entsteraeutics: Tipus de productes i aplicacions. Cultiu de ckl.lules animals:

característiques metaboliques i sistemes de cultiu. Purificació de proteines.

Avaluació de l'assignatura
Nota d'exhen (85%) + nota de practiques (15%)
Les practiques consisteixen en visites a empreses, de les que l'alumne n'ha de fer un informe
posteriorment
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