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• “Microbiologia’ – estudi dels microorganismes  

• organismes massa xicotets per poder-se observar 

directament  

– excepcionalment quan viuen en grans grups  

• Els seus efectes, quan proliferen, sí que son visibles!  

– p.e., reaccions químiques al sol  

– p.e., producció de toxines i gas en llandes esterilitzades 

incorrectament  

– p.e., malalties en animals (humans) i plantes  

 

 

 

Ciència bàsica: aporta coneixements que augmenten la nostra 

comprensió dels microorganismes i del conjunt dels éssers vius.  

 

Ciència aplicada: Els microorganismes juguen un paper important 

com elements imbricats en la naturalesa, són origen de 

patologies infeccioses i base de multitud de processos industrials.  
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Beneficis 

Manteniment del balanç mediambiental (ecologia microbiana)  

Base de la cadena alimentària  

Fixació del nitrogen  

Fotosíntesi  

Digestió i síntesi de vitamines  

Producció d'aliments i begudes  

Enginyeria genètica  

Síntesi de productes químics  

Reciclat d'aigües residuals  

Bioremediació: ús de microbis per a l'eliminació de productes tòxics (abocaments)  

Ús de microbis per al control de plagues en cultius  

Microbiota normal en l'ésser humà  

Perjudicis 

• Malalties 

• Deteriorament d’aliments 
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2. CURIOSITATS HISTÒRIQUES relacionades amb la Microbiologia 
 

• Les connexions entre malaltia i higiene i altres factors eren conegudes des 
de temps remots pels éssers humans.  

• L'associació entre la contaminació de l'aigua potable d'embornals i la 
malaltia es fa evident en les excavacions arqueològiques.  

• Excusats i embornals van ser inventats i utilitzats cap a 2800 AEC a Creta, 
l'Índia, Pakistan i Escòcia.  

• Les primeres ciutats en utilitzar canonades d’argila s'han localitzat en la vall 
d'Indus al Pakistan (2700 AEC) 

• Les canonades de metall van ser utilitzades a Egipte 2450 AEC. 
• 600 AEC els romans construïen aqüeductes i tenien un “delegat per al 

control de l'aigua”  
• La contaminació dels proveïments d'aigua (probablement per 

microorganismes) eren castigats amb pena de mort.  
• La fermentació va ser utilitzada pels antics egipcis i babilonis, per a elaborar 

cervesa, pa vi i formatges.  
• Els leprosos s'aïllaven de la resta de la població per a prevenir la seua 

extensió (colònies de leprosos) 
AEC: abans de l’era comuna 



3. Desenvolupament històric 

Etapes en el desenvolupament de la Microbiologia 

 

Primera etapa  període especulatiu. Des de l’antiguitat fins als 
primers microscopistes (s. XVII) 

Segona etapa  lenta acumulació d’observacions. Des de 1675 
(primera observació de microorganismes) fins al segle XIX 

 Leeuwenhoek (1632-1723) és el primer en observar 
microorganismes (“animàlculs”)     



Antonie van Leeuwenhoek, Nl (1632-1723)  

Lents amplificaven de 300X-500x 

Va descriure les seves observacions a la "Royal 
Society of London" en 1676, incloent nombrosos 
dibuixos 

Va sorprendre a tothom proclamant que moltes 
de les coses minúscules que va veure amb el seu 
lent estaven VIVES perquè les va veure nedant 
vigorosament. Això va causar gran sorpresa i 
estupefacció, i moltes persones van anar a Delft 
per veure si aquest estava "en el seu seny" o si 
realment havia descobert una cosa nova i 
meravellosa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Jan_Verkolje_-_Antonie_van_Leeuwenhoek.jpg




     Controvèrsia sobre la generació espontània (alguns éssers vius es 
poden originar espontàniament a partir de matèria inanimada, l’aire o matèria 
orgànica en descomposició) 

1688 →Redi publica el seu treball sobre generació espontània en invertebrats 

1765-76 → Spallanzani refuta la teoria de la generació espontània 

1861 → Experiments de Pasteur.  



Louis Pasteur (1822-1895), Fr 

 Fermentació làctica (1857) 

 Pasteurització (1864) 

Vida anaeròbia 

 Vacunes, en especial la de la ràbia 

 Refuta la generació espontània 

 Teoria de la causa microbiana de les 

malalties 

 Tècniques asèptiques per prevenir malalties 

 Director de l’Institut Pasteur (1894) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tableau_Louis_Pasteur.jpg


Conclusions i aportacions: 

•  Descobriment de la distribució aèria dels 

m.o. 

•Els m.o. són els causants de la putrefacció 

(activitats degradatives dels m.o.) 

•Tècniques d’esterilització i aplicacions 

(asèpsia) 

 



    Els m.o. són responsables de malalties 

1798 → Jenner prepara una vacuna contra la verola 

1835-44 → Bassi descobreix que una malaltia dels cucs de seda està causada 

per un fong 

1876-77 → Koch demostra que l`àntrax (carboncle) està causat per un bacteri: 

Bacillus anthracis 

1882 → Koch descobreix el bacil de la tuberculosis 

1884 →  Publicació dels postulats de Koch 

 Postulats de Koch 

1. El microorganisme causal ha d’estar present en els individus malalts però no 

en els sans 

2. El microorganisme causal s’ha d’aïllar en cultiu pur a partir dels individus 

malalts 

3. La inoculació del microorganisme aïllat en un individu sa i susceptible ha de 

reproduir els símptomes de la malaltia 

4. El mateix microorganisme s’ha d’aïllar en cultiu pur a partir dels individus 

infectats experimentalment 



Els microorganismes són els causants de les malalties infeccioses 

A partir d’aleshores es descriuen nombrosos microorganismes patògens 

1892 → Iwanovsky prova la relació entre un virus (i de pas els descobreix) i una malaltia 

de la planta del tabac 

Conclusions i aportacions: 

Els microorganismes són responsables de les malalties infeccioses 

Tècniques de cultiu pur 

Aïllament i caracterització de microorganismes patògens: asèpsia, higiene, antibiòtics, etc 

Desenvolupament de la immunologia 

Descobriment de virus 



Tercera etapa  cultiu de microorganismes. Fins el final del segle XIX. Koch i 

Pasteur encapçalen la creació de la Microbiologia com a ciència experimental 

  

1885 → Pasteur prepara la vacuna contra la ràbia 

1887-90 → Winogradsky estudia bacteris sulfato-reductors i fixadors de 

nitrogen 

  

Quarta etapa  els microorganismes s’estudien des de diferents aspectes: 

fisiològic, bioquímic, taxonòmic, ecològic, etc. Des de principis del segle XX 

fins ara. 

 



I. Concepte de Microbiologia.  
II. Desenvolupament històric.  
III. Natura del món microbià. 
 4. Introducció 
 5. Diversitat microbiana 
IV. Les divisions primàries entre microorganismes: 
aproximació històrica 
V. Diferències bàsiques entre microorganismes: virus, 
bacteris, fongs i protistes 



Organisme Mides 

Organismes acel·lulars (virus, viroids i prions) 0,01-0,02 m  

Procariotes  0,1-15 m*  

Fongs 2 m-20 cm  

Algues 1 m-  

Protozous 2-200 m  

* S’han aïllat bacteris molt grans, més grans que els protozous: Thiomargarita namibiensis 

(100x700m) i Epulopiscium fishelsoni ( 80x600 m, 1000 voltes més gran que E.coli). 

Epulopiscium fishelsoni 
Thiomargarita namibiensis 



5. Diversitat microbiana 

• Prions 

• Virus 

• Bacteris (eubacteris) 

• Arqueus 

• Eucariotes 

– Fongs (llevats) 

– Protozous 

– Algues microscòpiques 
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Virus i prions 

• Entitats acel·lulars  
 

• Formats per àcids nucleics i 
proteïnes 
 

• Bacteriòfags: virus que infecten 
bacteris 
 

• Viroides: àcids nucleics sense 
coberta proteica 
 

• Prions:  partícules de natura proteica 
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Bacteris 

• Organismes unicel·lulars 

 

• Procariots 

 

• Formes: 

  1. Esfèriques 

  2. Bacil·lars 

  3. Espirals 



Arqueus 

• Organismes unicel·lulars 

 

• Procariotes 

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=www-micrbiol.sci.kun.nl/gallery/large/barkeri.jpg&imgrefurl=http://www-micrbiol.sci.kun.nl/gallery.html&h=376&w=389&prev=/images?q=methanobacterium&svnum=10&hl=es&lr=&ie=UTF-8&sa=N


Fongs 

• Unicel·lulars (llevats) 

• Pluricel·lulars (floridures) 

 

• Amplament distribuïts per diferents ambients 

 



Protozous 

• Unicel·lulars 

• Eucariotes 

• Posseeixen nucli i altres estructures 
envoltades de membrana  

 

 

 

Plasmodium malariae Trypanosoma gambiense 



Algues 

• Unicel·lulars 

 

• Eucariotes 

 

• Nucli i  orgànuls rodejats de 
membranes 

 

• Fotosintètiques 

 

• Ambients aquàtics 
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Sistemes de classificació dels essers vius i lloc dels microorganismes 

Sistema  Divisions  Organismes inclosos  

Linneo (1753) 2 regnes: 

Plantae 

Animalia  

 

Plantes, algues, fongs, bacteris 

Animals, protozous  

Haeckel (1865) 3 regnes: 

Plantae 

Animalia 

Protista  

 

Plantes i algues pluricel·lulars 

Animals 

Bacteris, protozous, algues unicel·lulars, fongs i llevats  

Whittaker 

(1969) 

5 regnes: 

Plantae 

Animalia 

Fungi 

Protista 

Monera  

 

Plantes i algues pluricel·lulars 

Animals  

Fongs i llevats 

Protozous i algues unicel·lulars 

Bacteris  

Woese (1977) 3 dominis: 

Eucarya 

Bacteria 

Archaea  

 

Animals, plantes, protozous, algues, fongs 

Eubacteris 

Arqueus  



Evolució dels esquemes de classificació dels organismes 

Plantes Animals 
Plantes Animals 

Plantes Animals Protistes 

Plantes 
Protozous 

Animals 

Procariotes Eucariotes 

Bacteris 
Protozous 

Monera Protista Fungi Plantes Animals 

Archaea Bacteria Eukarya 

Linneo, 

1753 

Haeckel, 1866 

Chatton, 

1937 

Whittaker, 

1959 

Woese, 1990 

Fongs 

Algues 

Bacteris 

Protozous 

Fongs 

Algues 
Bacteris 

Fongs 

Algues 

Plantes 
Animals 

Bacteris 
Protozous 

Algues Fongs Plantes Animals 



CLASSIFICACIÓ DE WHITTAKER 



ELS MICROORGANISMES EN LA CLASSIFICACIÓ DE WOESE 





I. Concepte de Microbiologia.  
II. Desenvolupament històric.  
III. Natura del món microbià. 
IV. Les divisions primàries entre microorganismes: 
aproximació històrica 
V. Diferències bàsiques entre microorganismes: virus, 
bacteris, fongs i protistes 



CARACTERÍSTICA BACTERIS ARQUEUS EUCARIOTES 

Morfològiques: 

Estructura cel·lular  

Paret cel·lular 

Lípids de membrana 

Vesícules de gas 

Ribosomes 

 

Procariòtica 

Mureïna 

Àc. grassos, éster 

Si 

70 S 

 

Procariòtica 

Sense mureïna 

Poliisoprenoides, éter 

Si 

70 S 

 

Eucariòtica 

Sense mureïna 

Àc. grassos, éster 

No 

80 S 

Genètiques: 

ADN circular 

ARNm policistrònic 

ARN polimerasa 

 

Maduració de missatgers 

 

Si 

Si 

Una (4 subunitats) 

 

No 

 

Si 

Si 

Varies (8-12 

subunitats) 

No 

 

No 

No 

Tres (12-14 

subunitats) 

Si 

Fisiològiques: 

Metanogènesi 

Fixació de N2 

Fotosíntesi basada en la 

clorofil·la 

Quimiolitotrofia 

Respiració anaeròbia 

Creixement > 80ºC 

 

No 

Si 

Si 

 

Si 

Si 

Si 

 

Si 

Si 

No 

 

Si 

Si 

Si 

 

No 

No 

Si 

 

No 

No 

No 
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Cocs 
 

Bacils 
 

Espirils 
 

Espiroquets 
 

Tija 
 

Hifa 
 

Bacteria en gemmació  
o en peduncle 

Bacteris filamentosos 
 

1. Morfologia cel·lular 



Cocs 

 

• Diplo:  Parelles 

• Strepto:  Cadenes 

• Tètrades:  Grupo de 4 

• Sarcina:  Grups cuboidals 

• Staphylo:  Clusters 

Neisseria 
gonorrheae 

Streptococcus 
pyrogenes 

Micrococcus 
luteus 

Sarcina  
maxima 

Staphylococcus 
aureus 

Agrupacions de bacteris 



• La morfologia típicament no prediu la fisiologia, 
ecologia, filogènia, etc d'una cèl·lula procariota 

• Forces selectives que poden estar involucrades 
en l'establiment de la morfologia 

– Optimització de l'absorció de nutrients (cèl·lules 
petites i aquelles amb alta relació superfície-
volum) 

– Motilitat de natació en ambients viscosos o prop 
de superfícies (en forma d’hèlix o d'espiral) 

– Motilitat per lliscament (bacteris filamentosos) 

 



2. Mida de la cèl·lula i la importància de ser menuda 

• Mesures típiques: 0.2 µm a >700 
µm de diàmetre 
– La majoria de cultius en forma de 

bacil fan entre 0.5 i 4.0 µm 
d’ample i <15 µm de llarg 

– Exemples de procariotes molt 
grans  
• Epulopiscium fishelsoni (a) 
• Thiomargarita namibiensis (b) 

• La mesura de les cèl·lules 
eucariotes va de 10 a >200 µm 
de diàmetre 
 



– Els avantatges de ser 
menuda 

 

• Les cèl·lules petites tenen 
una major superfície en 
relació amb el volum cel·lular 
de cèl·lules grans (és a dir, 
l'augment de S / V) 

• suport a un major intercanvi 
de nutrients per unitat de 
volum cel·lular 

• tendeixen a créixer més ràpid 
que les cèl·lules més grans 

 

 r = 1 m   
 

 r = 2 m   
 

 r = 1 m   

 

 r = 2 m   

 

Surface area (4r2) = 12.6 m2 
 

Volume (   r3) = 4.2 m3 
 

Surface area = 50.3 m2 
 

Volume = 33.5 m3 
 

3 
4 

Surface 
 Volume 
 

= 3  

 

Surface 
 Volume 
 

= 1.5  

 





I. La cèl·lula procariòtica: forma i grandària. 
II. Membrana citoplasmàtica: estructura i composició en 
arqueus i bacteris.  
 3.1 Bacteris 
 3.2 Arqueus 
III. Funcions associades a la membrana procariota. 

http://www.youtube.com/watch?v=4uliYqX4j6M&feature=related


– Estructura prima que envolta la cèl·lula 

– 6-8 nm de gruix 

– Barrera vital que separa el citoplasma del medi 
ambient 

– Barrera permeable altament selectiva, permet la 
concentració de metabòlits específics i l'excreció 
dels residus 

 

3.1. La membrana dels bacteris 



• Composició de les 
membranes 

Fatty acids 

 

Glycerol 

 

Phosphate 

 Ethanolamine 

 

Fatty acids 

 

Glycerophosphates 

 

Hydrophilic 

 region 

 

region 

 

region 

 

Hydrophobic 

 

Hydrophilic 

 

Fatty acids 

 



Phospholipids 

 

Integral 

 membrane 

 proteins 

 

6–8 nm 

 

Hydrophilic 

 groups 

 

groups 

 

Hydrophobic 

 

Out 
 

In 
 

Phospholipid 

 molecule 

 
– Amb proteïnes embegudes 

– Estabilitzada per ponts d'hidrogen i interaccions hidrofòbiques  

– Mg2+ i Ca2+ ajuden a estabilitzar la membrana mitjançant la formació 
d'enllaços iònics amb càrregues negatives dels fosfolípids 

– una mica de líquid 



• Proteïnes de Membrana 
– La superfície externa de la membrana 

citoplasmàtica pot interactuar amb moltes 
proteïnes que s'uneixen a substrats o que 
processen molècules de grans dimensions per al 
transport 

– La superfície interna de la membrana 
citoplasmàtica interacciona amb proteïnes 
involucrades en reaccions de generació d'energia i 
altres funcions 

– Proteïnes integrals de membrana  
• Fermament arrelada a la membrana 

– Les proteïnes perifèriques de membrana 
• Una part ancorada en la membrana 

 



• Agents d’enfortiment de les membranes 

 
– Esterols 

• Lípids rígids, plans que es troben en les membranes 
eucariotes  

• Les enforteixen i les estabilitzen 

 

– Hopanoids 
• Estructuralment similars als esterols 

• Presents en les membranes de molts bacteris 
 



3.2. La membrana dels arqueus 

a) enllaç éster, en els lípids de membrana de bacteris i eucariotes 

b) enllaç éter, en els lípids de membrana d’arqueus 



– Els lípids principals son diéters de glicerol i 
tetraeters 

Phytanyl 

 

CH3 groups 

 Glycerol diether 

 

Isoprene unit 

 

Biphytanyl 

 

Diglycerol tetraethers 

 



– Poden tindre monocapes, bicapes lípídiques o una 
mescla 

Crenarchaeol 

 

Lipid bilayer 

 

In 
 

Out 
 

Membrane protein  

 

Glycerophosphates 

 Phytanyl 

 

Out 
 

In 
 

Lipid monolayer 

 

Biphytanyl 
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• Barrera permeable 

– Transport de molècules polars i carregades 

– Transport de proteïnes en contra de gradient 

• Ancoratge de proteïnes de transport 

• Conservació de l’energia 

4. Funcions de la membrana citoplasmàtica 

Permeability barrier: 
Prevents leakage and functions 
as a gateway for transport of 
nutrients into, and wastes out 
of, the cell 

Protein anchor: 
Site of many proteins that 
participate in transport,  
bioenergetics, and chemotaxis 

Energy conservation: 
Site of generation and use of the 
proton motive force 



R
at

e
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f 
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n

tr
y 

 

Transporter saturated 
with substrate 
 

Transport 

Simple diffusion 

External concentration of solute 
 

5. Transport i sistemes de transport 



Out 
 

In 

Transported 
substance 

 

Simple transport: 
Driven by the energy 
in the proton motive 
force 

Group translocation: 
Chemical modification 
of the transported 
substance driven by 
phosphoenolpyruvate 

ABC transporter: 
Periplasmic binding 
proteins are involved 
and energy comes 
from ATP 

1 

2 

3 



Uniporter       Antiporter     Symporter 
 

Out 
 

In 
 

• Events possibles: uniport, simport i antiport 



• Transport Simple:   

– Lac Permeasa d’Escherichia coli  

• Lactosa (simport dirigit per energia)  

• Altres 

Out 

 

In 

 Sulfate 
symporter 
 

Potassium 
uniporter 
 

Phosphate 
symporter 
 

Sodium-proton 
antiporter 

Lac permease 
(a symporter) 



• Translocació de grup (sistema fosfotransferasa d’E. coli)  

– Translocació de grup: la substància transportada es modifica 
químicament durant el transport 

– Transport de glucosa, fructosa i manosa  

– Intervenen cinc proteïnes 

– Energia provinent del fosfoenolpiruvat 

PE 

 

Pyruvate 

 
Direction of P transfer 

 

Enz 

 
HPr 

 

Nonspecific components 

 

Enz 

  IIa 

 

Enz 

  IIb 

 

Specific components 

 

Cytoplasmic 
membrane 

 
Enz 
  IIC 

 

Out 

In 

Glucose 6–P 

Direction 
of glucose 
transport 

Glucose 



• Sistema ABC (ATP-Binding Cassette) 
 
– >200 sistemes diferents identificats en 

procariotes 

– Involucrats en l’entrada de: 
• Compostos orgànics (sucres, aminoàcids, …) 

• Nutrients inorgànics (sulfat, fosfat, …) 

• Metalls traça 

– Solen tindre gran especificitat pel substrat 

– Contenen proteïnes d’unió periplàsmiques 



Periplasm 
 

Out 
 

In 
 

Peptidoglycan 
 

Periplasmic 
binding protein 
 
Transported 
substance 
 

Membrane- 
spanning 
transporter 

ATP- 
hydrolyzing 
protein 

http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ch/8/bc/vlu/transport/abc_transporter.vlu/Page/vsc/de/ch/8/bc/transport/abc_einleit.vscml.html


• Exportació de proteïnes 

 

– Translocases: responsables de l’exportació de  
proteïnes i inserció de proteïnes a la membrana 
dels procariotes) 

• Sistema translocasa Sec: exporta proteïnes i insereix 
proteïnes integrals de membrana dins la membrana 

• Sistem de secreció Tipus III: comú en bacteris 
patogènics; les proteïnes es secreten directament 
dins l’hoste 



Translocació de proteïnes a través de la membrana citoplàsmica 

Sistema Sec: secreció/exportació de 
proteïnes  A 

B 

A: Exportació de proteïnes a través de la 
membrana a l’entorn de la cèl·lula 
secA: proteïna que reconeix la seqüència 
senyal 
secB: xaperona específica per a proteïnes 
a exportar 
secY, E, G: proteïnes que formen un canal 
hidrofílic en la membrana 
Lep: peptidasa que elimina la seqüència 
senyal 

B: Exportació de proteïnes de 
membrana 
SRP: partícula que reconeix la 
seqüència senyal. Formada per una 
proteïna (Ffh) i una molècula de RNA 
(ffs)  
FtsY: Receptor de membrana de SRP 

ATP 

Fts Y 



Paret cel·lular de bacteris i arqueus 
 

A. Bacteris 
I. Diferències estructurals i químiques entre bacteris.  
II. Mureïna o peptidoglicà: estructura, composició i biosíntesi.  
III. Creixement de la paret i agents que l'afecten. 
IV. Paret de gram-negatius.  
V. Paret de gram-positius.  
VI. Paret dels àcido-resistents. 
VII. Paret de micobacteris.  

 

B. Arqueus  
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La membrana cel·lular bacteriana es pot 
alterar per la presència de detergents o de 
pressions osmòtiques intracel·lulars elevades  



Paret cel·lular de bacteris i arqueus 
 

A. Bacteris 
I. Diferències estructurals i químiques entre bacteris.  
II. Mureïna o peptidoglicà: estructura, composició i biosíntesi.  
III. Creixement de la paret i agents que l'afecten. 
IV. Paret de gram-negatius.  
V. Paret de gram-positius.  
VI. Paret dels àcido-resistents. 
VII. Paret de micobacteris.  

 

B. Arqueus  



I. Diferències estructurals i químiques entre bacteris  

• Gram-positius 

• Gram-negatius 

• Àcido-resistents 

• Micoplasmes   

 

A. Bacteris 



Gram-positius 

Gram-negatius 

• La diferent composició 
bioquímica de les parets de dos 
grups de bacteris és responsable 
del seu diferent comportament 
enfront d'un colorant format per 
violeta de genciana i una solució 
iodurada (coloració Gram). 
 

• Es distingeixen els bacteris 
grampositius (retenen el Gram 
després de rentar-les amb 
alcohol) i els gramnegatius 
(perden la seva coloració). 

 

gram2.html


Hans Christian Joachim Gram (1853 - 
1938) fou un bacteriòleg danès, que 
va desenvolupar la tinció de Gram, 
d'ampli ús en microbiologia. 

Graduat en medicina a 
Copenhaguen el 1878, va 
viatjar per diversos 
països d'Europa entre 
1878 i 1885 estudiant 
farmacologia i 
bacteriologia.  
 
Mentre es trobava a 
Berlín el 1884, va 
descobrir el mètode per 
tenyir els bacteris que 
porta el seu nom i que es 
fa servir àmpliament per 
classificar els bacteris. 





Peptidoglicà 

– Capa rígida que li dona consistència a la paret 
cel·lular 

– Polisacàrid format de  
• N-acetilglucosamina i àcid N-acetilmuràmic 

• Aminoàcids  

– Gly (Gram +) 

– Àcid meso-diaminopimèlic (DAP) (Gram -) 

– D-Glu, D-Ala 
 

NO EXISTEIXEN A LES PROTEÍNES 

II. Mureïna o peptidoglicà. Estructura, composició i 
biosíntesi.  



http://www.youtube.com/watch?v=SicrDfLgqB0&feature=related


N-Acetylglucosamine 
 

N-Acetylmuramic acid 

N-Acetyl  
   group 
 

Peptide 
cross-links 
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sensitive 
bond 

L-Alanine 

D-Glutamic acid 

Diaminopimelic 
acid 

D-Alanine 
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Polysaccharide 
backbone 

Peptides 

Escherichia coli 
(gram-negative) 

Staphylococcus aureus 
(gram-positive) 

Interbridge 

P
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Glycosidic bonds 
X 

Y 

• L’entrecreuament és 
diferent entre 
bacteris gram-
negatius i bacteris 
gram-positius 



III. Creixement de la paret i agents que l’afecten 

Lisozim: hidròlisi de l’enllaç entre l’àcid N-acetilmuràmic i la 
N-acetilglucosamina 

 

Penicil·lina: inhibició de la síntesi del peptidoglicà 

 



IV. Paret de gram-negatius  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Gram_negative_cell_wall.svg




Model químic de la membrana externa d’E. coli 



• El contingut en peptidoglicà és ~10% 
 

• La membrana externa (majoritàriament una capa 
de lipopolisacàrid LPS) 
– LPS format per:  

• polisacàrid central 
• cadena lateral (O-polisacàrid) 
• Lípid A 

– LPS substitueix la majoria dels fosfolípids a la part 
externa de la membrana externa 

– Endotoxina: component tòxic del LPS 





• Porines: canals que permeten el moviment de 
substàncies hidrofíliques amb un pes molecular 
baix  < 1500 Da (sucres, ions, aminoàcids)  



• Periplasma: espai localitzat entre el citoplasma i 
les membranes externes 

– ~15 nm d’ample 

– Contingut amb consistència de gel 

– Conté moltes proteïnes 

Periplasma 

Membrana citoplasmàtica Membrana externa 



Peptidoglycan 
cable 

 

Ribitol 

Wall-associated 
protein 

Teichoic acid Peptidoglycan 

Lipoteichoic 
acid 

Cytoplasmic membrane 

– Pot tenir fins un 
90% de peptidoglicà 

– Sol tenir àcids 
teicoics incrustats a 
la paret cel·lular  

• Àcids lipoteicoics: 
àcids teicoics 
units a lípids de 
membrana de 
manera covalent 

V. Paret de gram-positius
  





• Amb una membrana lipídica bilaminar formada per 
ceres (àcids micòlics) lligats covalentment a la mureïna  

• Mycobacterium tuberculosis, Rhodococcus, Nocardia, 
Criptosporidium 

• Tinció Ziehl-Neelsen 

VI. Paret dels àcido-resistents (AAR)  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Mycobacterium_tuberculosis_Ziehl-Neelsen_stain_02.jpg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Mycobacterium_tuberculosis_MEB.jpg?uselang=es


• Àcids micòlics: cadenes curtes β-hidroxi amb cadenes 
laterals α-alquil. 

• Cada molècula te 60-90 àtoms de C, variable segons 
l’espècie. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Mycobacterium_mycolic_acids.svg


• Sense paret cel·lular (sense mureïna) per la qual cosa 
no estan afectats per molts antibiòtics com la 
penicil·lina o altres que tenen l’objectiu d’atacar la 
paret cel·lular. Poden ser paràsits o sapròfits.  

– Thermoplasma (arqueu) 

VII. Paret de micobacteris  



– Micoplasmes, bacteris patogènics pleomòrfics 
(Mycoplasma pneumoniae) amb esterols 
adquirits de l’hoste 



Paret cel·lular de bacteris i arqueus 
 

A. Bacteris 
I. Diferències estructurals i químiques entre bacteris.  
II. Mureïna o peptidoglicà: estructura, composició i biosíntesi.  
III. Creixement de la paret i agents que l'afecten. 
IV. Paret de gram-negatius.  
V. Paret de gram-positius.  
VI. Paret dels àcido-resistents. 
VII. Paret de micobacteris.  

 

B. Arqueus  



• No tenen peptidoglicà 

• Típicament no tenen membrana externa 

• Posseeixen pseudomureïna 
– Polisacàrid similar al peptidoglicà  

– Compost de N-acetilglucosamina i àcid N-
acetiltalosaminurònic 

– Present en partes cel·lulars d’alguns arqueus 
metanogènics 

• Les parets d’alguns arqueus no posseeixen 
pseudomureïna 



Lysozyme-insensitive 

N-Acetylglucosamine 

N-Acetyltalosaminuronic 
acid 

N-Acetyl 
    group 

Peptide 
cross-links 



Methanobacterium 

Thermoproteus 



Capes de superfície cristal·lina 
(Capes S) 

 
– És el tipus més freqüent de 

paret cel·lular als arqueus 
– Format per proteïna o 

glicoproteïna 
– Estructura paracristal·lina 

(quadrada, hexagonal o 
obliqua) 

– Pot representar el 10-15% 
del total de proteïnes de la 
cèl·lula 



Funcions biològiques de la capa S 
 

• Com que per molts bacteris la capa S és la part més externa que 
interacció amb l'ambient, les seues funcions són molt diverses i varien 
depenent de l'espècie. Als arqueus Gram-, la capa S és l'únic 
component de la paret cel·lular i per tant és important per a 
l'estabilització mecànica. Altres funcions addicionals associades a la 
capa S inclouen: 
 

• Protecció contra els bacteriòfags i la fagocitosi. 
• Resistència a pH baixos. 
• Barrera per a les substàncies d'alt pes molecular (p.e, enzims lítics). 
• Adherència. 
• Estabilització de la membrana. 
• Proporciona zones d'adherència per a les exoproteïnes. 
• Proporciona un compartiment periplasmàtic en els procariotes Gram+, 

juntament amb el peptidoglicà i la membrana citoplasmàtica. 
 



Electron micrographs of thin sections of (A) an archeon (Sulfolobus acidocaldarius), (B) a 
Gram- bacterium (Aeromonas salmonicida), and (C) a Gram+ bacterium (Bacillus 
thuringiensis).  
 
Abbreviations: CW, cell wall; OM, outer membrane; PG, peptidoglycan layer; PM, plasma 
membrane; S, S-layer. Scale bar = 50 nm.  



http://2011.igem.org/File:Bielefeld-Germany2011-S-Layer-Geometrien.jpg
http://2011.igem.org/File:Bielefeld-Germany-TEM.jpg


Aplicacions en nanobiotecnologia 



I. Estructures relacionades amb la motilitat. Flagels 

bacterians: estructura i mecanisme de motilitat. Motilitat 

per lliscament. Tactismes: bases moleculars. Motilitat en 

espiroquetes. 

II. Magnetosomes. Vesícules de gas.  

III. Estructures d'adherència: Càpsules, fímbries.  

IV. Materials de reserva i altres inclusions citoplasmàtiques. 
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I. Estructures relacionades amb la motilitat.  

1. Flagels bacterians: estructura i mecanisme de 

motilitat.  

2. Motilitat per lliscament.  

3. Tactismes: bases moleculars.  

4. Motilitat en espiroquetes. 

II. Magnetosomes. Vesícules de gas.  

III. Estructures d'adherència: Càpsules, fímbries.  

IV. Materials de reserva i altres inclusions citoplasmàtiques. 

 



Bacteria move by a range of 
mechanisms 
Swarming is multicellular surface 
movement powered by rotating 
helical flagella. 
Swimming is individual 
movement in liquid powered by 
rotating flagella.  
Twitching is surface movement 
powered by the extension and 
retraction of pili.  
Gliding is active surface 
movement that does not require 
flagella or pili and involves focal 
adhesion complexes. 
Sliding is passive surface 
translocation powered by growth 
and facilitated by a surfactant. 
The direction of cell movement is 
indicated by a gray arrow and the 
motors that power the movement 
are indicated by colored circles. 

http://www.youtube.com/watch?v=q27Jn3h4kpE


1. Flagels bacterians: estructura i mecanisme 
de motilitat 

• Flagel: estructura helicoidal que ajuda en la 
natació 

– Diferents disposicions:  

• A) polar monotrica 

• B) lofotrica 

• C) polar amfitrica 

• D) peritrica 

 

 





Rod 
 

C Ring 

MS Ring 

Mot 
protein 

Mot protein Mot protein Fli proteins 
(motor switch) 

45 nm 

Cytoplasmic 
membrane 

Basal 
body 
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C Ring 
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P Ring 

Periplasm Peptidoglycan 
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Hook Outer 
membrane 
(LPS) 
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MS 
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15—20 nm  

• Estructura flagel·lar 

– Molts components 

– Els filaments son de 
flagel·lina 

– Moviment per rotació 

http://www.youtube.com/watch?v=Ey7Emmddf7Y&feature=related


P ring 

Peptidoglycan Cytoplasmic membrane 

Outer 
membrane 

Motor (Mot) 
proteins 

MS/C 
ring L ring 

Early hook Cap 

Late 
hook 

Hook- 
filament 
junction 

Filament 
synthesis 

Filament 

• Síntesi de flagels 
– Es necessiten diferents gens per la síntesi del 

flagel i la motilitat 

– L’anell MS es sintetitza primer 

– Les altres proteïnes i el ganxo, després  

– El filament creix des de la base 

http://www.youtube.com/watch?v=Jno9DqbVDdY


Polars  

Peritrics 

Rotació horària 

Rotació antihorària 

Flagels unidireccionals  

Cèl 
S’atura i 
es reorienta 

Flagels reversibles  

Flagels agrupats 
Rotació antihorària 
Movient línia recta 
 

Flagels separats.  
Rotació horària.  
Moviment rotatori) 

Rotació horària 

Rotació horària 

Flagels agrupats 
Rotació antihorària 
Movient línia recta 
 



2. Motilitat per lliscament 

– Motilitat independent dels flagels 

– Més lent i suau que la natació per flagels 

– El moviment típicament ocorre al llarg de l’eix 
cel·lular 

– Requereix contacte amb una superfície 

– Mecanismes  
• Excreció d’un lipopolisacàrid (motilitat aventurera –

individus aïllats) 

• Pili Tipus IV (motilitat social) 

• Proteïnes específiques del lliscament 



Exterior 

Moviment de la cèl·lula 

Interior 

Superfície  Moviment de les  
proteïnes de la  
membrana externa 

Peptidoglicà  

Membrana citoplàsmica  

Membrane externa  

http://www.youtube.com/watch?v=y0QCkObJIto


3. Tactismes: bases moleculars 

• Taxi: moviment dirigit en resposta a gradients químics o físics 

– Quimiotaxi:  resposta a quimioefectors (atraients o repel·lents) 

– Fototaxi:  resposta a la llum (relacionada amb fotopigments 
bacterians) 

– Aerotaxi:  resposta a l’oxigen 

– Osmotaxi:  resposta a la força iònica 

– Hidrotaxi:  resposta a l’aigua 

– Tactisme al pH: resposta al pH 

– Termotaxi: resposta a la T 

– Magnetotaxi: moviment al llarg de línies geomagnètiques 



• Quimiotaxi (E. coli) 

– Respostes temporals, no espacials, a diferent 
concentració química 

– Moviment en “cursa i caiguda”  

– Atraients i receptors detectats pels quimioreceptors 

 

Sense atraient.  
Moviment a l’atzar 

Amb atraient: 
Moviment dirigit 

Atraient 



Time 

Repellent 

Control  

Attractant  

Repellent 

Control  
Attractant  
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 Mesures de quimiotaxi  

 Inserint un capilar amb un atraient o un repel·lent en 
un medi amb un bacteri amb motilitat 

 Visualització amb microcopi 



Fototaxi en bacteris fotòtrofs 

Fototaxia d’una colònia de 

Rhodospirillum centenum.  

Les cèl·lules es desplacen 

simultàniament cap a la font 

de llum 

Escotofobotaxi. Les cèl·lules 

s’acumulen on la longitud d’ona 

coincideix amb l’absorció 

màxima dels seus pigments 



Secció transversal d’una 

espiroqueta 

endoflagels 

4. Espiroquetes 

• Flagels localitzats entre la paret cel·lular i l’embolcall 

extern; estan units a un extrem de la cèl·lula i produeixen 

el moviment per contracció. 

 

../multimedia/Spiro1.mov
../multimedia/borelmov.mov


Resum 

Ampliar espiroquetes 

http://www.youtube.com/watch?v=dtDSqZr3QCY


I. Estructures relacionades amb la motilitat.  

II. Magnetosomes. Vesícules de gas.  

5. Magnetosomes 

6. Vesícules de gas 

III. Estructures d'adherència: Càpsules, fímbries.  

IV. Materials de reserva i altres inclusions citoplasmàtiques. 

 



5. Magnetosomes 



• Cadenes de 5-40 partícules magnètiques de 
magnetita (Fe3O4) i greigita (Fe3S4) que permeten 
orientar l’espiril Magnetospirillum 
magnetotacticum al llarg de les línies 
geomagnètiques. 

http://www.youtube.com/watch?v=gbywXYgcxh4
http://www.youtube.com/watch?v=uV13UTMNDYw&feature=related




6. Vesícules de gas 

– Confereixen 
flotabilitat a les 
cèl·lules 
planctòniques 

– Estructures 
proteiques en forma 
de fus 

– Impermeables a 
l’aigua 



Micrografia electrònica d’un bacteri 

mostrant vesícules de gas 
Vesícules de gas aïllades 

Estructura de la coberta que envolta les vesícules de gas 

(97%) 



I. Estructures relacionades amb la motilitat.  

II. Magnetosomes. Vesícules de gas.  

III. Estructures d'adherència 

7. Càpsules 

8. Fímbries 

9. Pili  

IV. Materials de reserva i altres inclusions citoplasmàtiques. 

 



7. Càpsules i capes mucoses 
 
– Capes de polisacàrids 

• Primes o gruixudes, rígides o 
flexibles  

– Intervenen en l’adhesió a 
superfícies  

– Protecció front a la fagocitosi 

– Resistència a la dessecació 
Cell  Capsule 



A. Càpsula de Azotobacter. Microscopi 

electrònic 

B. Càpsules de Klebsiella pneumoniae. Tinció 

negativa, microscopi òptic 

C.     Cèl·lules de E. coli adherides per la càpsula 

a cèl·lules intestinals 

D.    Càpsules de Bacillus sp. Tinció negativa, 

microscopi òptic 

 

A B C 

D 



Colònies de enterobacteris en medi general sense 

càpsula (A) i amb càpsula (B) 

A B 



Composició de les càpsules 

A. Polisacarídiques: 

-Heteropolisacàrids aniònics: (sucres, aminosucres, àcids urònics). 

La síntesi de la càpsula no depèn del medi 

-Homopolisacàrids neutres: 

   Dextrans: poliglucoses. La síntesi depèn del medi. 

Streptococcus mutans 

   Levans: polifructoses. La síntesi depèn del medi. Zymomonas 

  Cel·lulosa. Acetobacter 

-Alginat: (àcids urònics). Pseudomonas aeruginosa 

B. Polipeptídiques: 

Bacillus anthracis 



8. Fímbries 
 

– Estructures filamentoses proteiques 

– Permeten adhesió a superfícies o formació de pel·lícules 

– Tipus: 

• I, II, III: Adhesió bacteriana (factor de virulència) E.coli, 
Corynebacterium,... 

• IV: Motilitat 

• VII: pel sexual 

 

Fímbries 
 



9. Pili   

– Estructures filamentoses proteiques 

– Mes llargues que les fímbries 

– Intervenen en l’adhesió a superfícies 

– Permeten l’intercanvi genètic entre cèl·lules 
(conjugació) 

– Pili Tipus IV intervenen en la motilitat per espasmes  

 Pili recobert de fags 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=O-EdX4MaMFE


I. Estructures relacionades amb la motilitat.  

II. Magnetosomes. Vesícules de gas.  

III. Estructures d'adherència 

IV. Materials de reserva i altres inclusions citoplasmàtiques 

10. PHB 

11. Acumulacions de fosfat i sofre 

12. Prosteques 

13. Carboxisomes 

14. Enterosomes 

 

 



10. Polímers d’emmagatzemament de carboni 

 

– Àcid poli--hidroxibutíric (PHB): lípid  

– Glicogen: polímer de glucosa 



11. Acumulacions de 
fosfat i sofre 
 
– Polifosfats: acumulacions 

de fosfat inorgànic 
 
 

– Globuls de sofre: 
compostos de sofre 
elemental 

Polifosfat 
 

Sofre 
 



12. Prosteques 

 
• Extensió filiforme o cònica de la cèl·lula limitada per la capa de 

mureïna i la membrana externa. 

• Té diverses funcions: retardar la sedimentació de les cèl·lules, 
augmentar la superfície de la cèl·lula amb l'objectiu d'incorporar-
hi els nutrients amb major eficiència, reproducció. 



Hyphomicrobium 



13. Carboxisomes 
 

• Inclusions citoplasmàtiques de forma polièdrica presents en 
alguns bacteris. Contenen l’enzim Ribulosa-1,5-bisfosfat-
carboxilasa-oxigenasa (RuBisCO), encarregat de la fixació del 
diòxid de carboni durant la fotosíntesi.  

• Presents en cianobacteris, bacteris nitrificants, bacteris 
fotosintètics i bacteris quimiolitotròfics. 
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14. Enterosomes 

 
• Estructures similars als carboxisomes presents en bacteris 

heteròtrofs (Salmonella, E. coli). No contenen RuBisCo, però sí 
propandiol o etanolamina, necessaris per al metabolisme 
d’alguns substrats com p.e. la fucosa 

A. Carboxisomes en un 

cianobacteri 

B. Carboxisomes en un 

quimioautòtrof 

C. Enterosomes en 

Salmonella 



I. Diferenciació estructural i/o funcional en procariotes. 
Bacteris unicel·lulars: creixement i divisió cel·lular: 
processos implicats.  

II. Bacteris filamentosos i micelials.  
III. Alternança d'estats cel·lulars: endòspores bacterianes.  
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I. Diferenciació estructural i/o funcional en procariotes. 
Bacteris unicel·lulars: creixement i divisió cel·lular: 
processos implicats.  

II. Bacteris filamentosos i micelials.  
III. Alternança d'estats cel·lulars: endòspores bacterianes.  



Creixement cel·lular i fissió binària 

• Creixement: increment en el nombre de cèl·lules 

• Fissió binària: divisió cel·lular i duplicació de la seva 
mida 

• Temps de generació: temps requerit per una població 
per duplicar el seu nombre 

Fisió binària Creixement bacterià 

binary_fission.html
bacterial_growth.html


MODELS DE DIVISIÓ CEL·LULAR 

FISSIÓ BINÀRIA 

Una generació 

DNA 

Replicació del DNA 

Formació del septe 

Terminació del septe, incloent paret i  membrana 

Separació de les cèl·lules 

1) Selecció del lloc de formació del 

septe 

2) Formació de l’anell Z  

3) Unió de l’anell Z a membrana 

4) Divisoma 

5) Constricció de l’anell Z 

 



MinCD 

MinE 

Divisoma 

nucleoide 

0 

20 

40 

60 

80 

Minuts 
Com es forma el plànol de divisió 
cel·lular enmig de la cèl·lula? 

En E. coli, les proteïnes MinC, MinD i 
MinE actuen determinant el plànol de 
divisió. Estan situades baix la membrana 
cel·lular i  formen estructures en espiral 
que oscil·len movent-se d’un pol a 
l’altre.  

MinC i MinD inhibeixen la formació del 
complex de divisió. Com aquestes 
proteïnes es troben més temps als pols 
cel·lulars, l’anell de divisió es forma al 

centre de la cèl·lula.  

MinE dirigeix la localització de MinCD als 
pols i assenyala el lloc de formació del 
septe. 
 



a) Tall d’un bacil mostrant l’anell de la 

proteïna FtsZ 

 

 

 

b) Cicle de divisió cel·lular en E. coli: 

Primera fila: Contrast de fases. 

Segona fila: Tinció del nucleoide (blau) 

Tercera fila: Tinció de la proteïna FtsZ 

(roig) 

Quarta fila: Tinció del nucleoide i FtsZ 

EL PLÀNOL DE DIVISIÓ CEL·LULAR 

Anell FtsZ 

Divisoma 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:PDB_1fsz_EBI.jpg


FtsZ ring 

Wall bands Growth zone 

Septum 

Temps d’execució=1 min 



Proteïnes Fts (filamentous temperature-sensitive) 

Essencials per a la divisió cel·lular en tots els procariotes 

– Interactuen per formar el divisoma (aparell de 
divisió cel·lular) 

• FtsZ: forma l'anell al voltant del centre de la cèl·lula; 
relacionada amb la tubulina 

• ZipA: àncora que connecta l'anell FtsZ a la membrana 
citoplasmàtica 

• FtsA: ajuda a connectar l'anell FtsZ a la membrana i 
també recluta altres proteïnes del divisoma   

– Relacionada amb l'actina 
 



Cytoplasmic  
membrane 

Outer membrane 

Cytoplasmic  
membrane 

Divisome 
complex 

Peptidoglycan 

FtsZ ring 

Overlay of images of FtsZ and 
bacterial nucleoids (blue). 

Overlay of images of FtsZ and 
bacterial cell wall (green).  

FtsZ localization (red) in a chain of 
exponentially growing wild type B. 
subtilis.  



Assembly of the E. coli cell 
division apparatus. OM, outer 
membrane; Mur, murein; CM, 
cytoplasmic membrane; PP, 
periplasm. 



Escherichia coli: 
assembly of the FtsZ ring 
is restricted to the mid-
cell by nucleoid 
occlusion and the MinE-
driven pole-to-pole 
oscillation of the cell-
division inhibitor MinCD.  
 
Caulobacter crescentus: 
Division is mediated by 
MipZ, an inhibitor of 
FtsZ polymerization that 
forms a complex with 
the DNA-binding protein 
ParB at the 
chromosomal origin of 
replication. 



I. Diferenciació estructural i/o funcional en procariotes. Bacteris 
unicel·lulars: creixement i divisió cel·lular: processos implicats.  

II. Bacteris filamentosos i micelials. 
1. Gemmació simple 
2. Gemmació a partir d’hifes 
3. Divisió de bacteris amb prosteca 
4. Creixement polar 
5. Bacteris filamentosos 
6. Bacteris micelials 
7. Bdellovibrio 

III. Alternança d'estats cel·lulars: endòspores bacterianes.  



Holdfast 

Prosthecae 
Flagellum 

Swarmer cell 



ALTRES TIPUS DE DIVISIÓ CEL·LULAR 

Les cèl·lules resultants de la divisió són iguals (creixement intercalar): 

Les cèl·lules resultants de la divisió són desiguals (creixement  polar): 

Fisió binaria 

•Gemmació simple: Pirellula 

•Gemmació a partir d’hifes: Hyphomicrobium, Pedomicrobium 

•Divisió de bacteris amb prosteca: Caulobacter 

•Creixement  polar sense diferenciació de grandària cel·lular: Rhodopseudomonas, Nitrobacter 



1. Gemmació simple 

• Pirellula 



2. Gemmació a partir d’hifes 
Mother cell 

DNA 

Hypha 

Chromosome 

Bud 

Septum 

Flagellum 

Hypha lengthens; 
DNA replication 

Copy of chromosome 
enters bud 

Formation of 
cross-septum 

DNA in mother cell 
replicates again Cell 

separation 

Motile 
swarmer 
maturates 
and swims 
away 

Hypha lengthens 
further 

Hyphomicrobium 



3. Divisió de bacteris amb prosteca 

• Caulobacter 
Elongació de la tija 

 Síntesi de DNA 

Pèrduda  
del flagel 

Iniciació de  
la síntesi  
de DNA 

  Síntesi de 
flagel·lina 

Septació 

Divisió  
cel·lular 

Cèl·lula nadadora Cèl·lula amb tija 
Cèl·lula amb  
tija allargada 

Cèl·lula  
predivisional 

Temps (min) 

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 



Tija 

http://vimeo.com/11555630


4. Creixement polar 

Rhodopseudomonas 



5. Bacteris filamentosos 

Colònies de Streptomyces 

Les hifes aèries es 
diferencien 
produint espores 

Tipus d’espores 

Diferents 
estructures 
formadores 
d’espores 



Cicle vegetatiu 

Inducció 
química 

Agregació 

Agrupació de 
cèl·lules 

Formació 
del cos 
fructífer 

Mixospores 

Germinació 

Alternança entre: 

• Formes unicel·lulars 

        Metabòlicament activa: cèl·lula vegetativa 

        Metabòlicament inactiva: mixospora 

• Formes pluricel·lulars: cos fructífer 

6. Bacteris micelials 

Myxococcus xanthus  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Myxococcus_xanthus.png


Microbiol Mol Biol Rev. 2010 Jun;74(2):229-49. 
Gliding motility revisited: how do the myxobacteria move without flagella? 
Mauriello EM, Mignot T, Yang Z, Zusman DR. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mauriello EM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20508248
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mauriello EM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20508248
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mauriello EM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20508248
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mignot T[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20508248
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mignot T[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20508248
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mignot T[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20508248
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yang Z[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20508248
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zusman DR[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20508248
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zusman DR[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20508248
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zusman DR[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20508248


Alliberament de la progènie 

Lisi de la presa 
(2,5-4 h post-
unió) 

Allargament  de 
Bdellovibrio dins 
del bdelloplast 

40-60 

min. 

Membrana 

citoplàsmica 

Espai  periplàsmic de la 
presa 

Membrana 

citoplàsmica 

Presa  

Unió 

Penetració 

Alternança entre dos estats 

•Formes extracel·lulars infeccioses 

•Formes intracel·lulars reproductives 

7. Bdellovibrio 





Cicle de vida de 
Bdellovibrio 

http://www.youtube.com/watch?v=-uZjo0ohjFw






I. Diferenciació estructural i/o funcional en procariotes. 
Bacteris unicel·lulars: creixement i divisió cel·lular: 
processos implicats.  

II. Bacteris filamentosos i micelials.  
III. Alternança d'estats cel·lulars: endòspores bacterianes.  

 



– Cèl·lules altament diferenciades resistents a la calor, 
als productes químics i a la radiació  

– Etapa dorment del cicle de vida dels bacteris 

– Ideal per a la dispersió pel vent, l'aigua, o l'intestí dels 
animals 

– Només està present en alguns bacteris gram-positius 

    Terminal 
spores 
 

    Subterminal 
spores 
 

    Central 
spores 
 



Bacteris formadors d’endòspores (I) 
 

• Acetonema 

• Alkalibacillus 

• Ammoniphilus 

• Amphibacillus 

• Anaerobacter 

• Anaerospora 

• Aneurinibacillus 

• Anoxybacillus 

• Bacillus 

• Brevibacillus 

• Caldanaerobacter 

• Caloramator 

• Caminicella 

• Cerasibacillus 

• Clostridium 

• Clostridiisalibacter 

• Cohnella 

• Coxiella 

• Dendrosporobacter 

• Desulfotomaculum 

• Desulfosporomusa 

• Desulfosporosinus 

• Desulfovirgula 

• Desulfunispora 

• Desulfurispora 

• Filifactor 

• Filobacillus 

• Gelria 

• Geobacillus 

• Geosporobacter 

• Gracilibacillus 

• Halonatronum 

• Heliobacterium 

• Heliophilum 

• Laceyella 

• Lentibacillus 

• Lysinibacillus 

• Mahella 

• Metabacterium 

• Moorella 

• Natroniella 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Acetonema
http://en.wikipedia.org/wiki/Alkalibacillus
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ammoniphilus&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Amphibacillus&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Anaerobacter
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Anaerospora&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Aneurinibacillus&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Anoxybacillus&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Bacillus
http://en.wikipedia.org/wiki/Brevibacillus
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Caldanaerobacter&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Caloramator&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Caminicella&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerasibacillus&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Clostridium
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Clostridiisalibacter&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cohnella&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Coxiella
http://en.wikipedia.org/wiki/Dendrosporobacter
http://en.wikipedia.org/wiki/Desulfotomaculum
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Desulfosporomusa&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Desulfosporosinus&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Desulfovirgula
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Desulfunispora&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Desulfurispora&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Filifactor&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Filobacillus&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Gelria
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Geobacillus&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Geosporobacter&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gracilibacillus&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Halonatronum&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Heliobacterium&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Heliophilum&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Laceyella&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lentibacillus&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lysinibacillus&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mahella&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Metabacterium
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Moorella&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Natroniella&action=edit&redlink=1


Bacteris formadors d’endòspores (II) 
 

• Oceanobacillus 

• Orenia 

• Ornithinibacillus 

• Oxalophagus 

• Oxobacter 

• Paenibacillus 

• Paraliobacillus 

• Pelospora 

• Pelotomaculum 

• Piscibacillus 

• Planifilum 

• Pontibacillus 

• Propionispora 

• Salinibacillus 

• Salsuginibacillus 

• Seinonella 

• Shimazuella 

• Sporacetigenium 

• Sporoanaerobacter 

• Sporobacter 

• Sporobacterium 

• Sporohalobacter 

• Sporolactobacillus 

• Sporomusa 

• Sporosarcina 

• Sporotalea 

• Sporotomaculum 

• Syntrophomonas 

• Syntrophospora 

• Tenuibacillus 

• Tepidibacter 

• Terribacillus 

• Thalassobacillus 

• Thermoacetogenium 

• Thermoactinomyces 

• Thermoalkalibacillus 

• Thermoanaerobacter 

• Thermoanaeromonas 

• Thermobacillus 

• Thermoflavimicrobium 

• Thermovenabulum 

• Tuberibacillus 

• Virgibacillus 

• Vulcanobacillus 

 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oceanobacillus&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Orenia&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ornithinibacillus&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxalophagus&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxobacter
http://en.wikipedia.org/wiki/Paenibacillus
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Paraliobacillus&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelospora&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelotomaculum&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Piscibacillus&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Planifilum&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pontibacillus&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Propionispora&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Salinibacillus&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Salsuginibacillus&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Seinonella&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Shimazuella&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sporacetigenium&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sporoanaerobacter&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sporobacter&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sporobacterium&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Sporohalobacter
http://en.wikipedia.org/wiki/Sporolactobacillus
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sporomusa&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sporosarcina&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sporotalea&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sporotomaculum&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Syntrophomonas&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Syntrophospora&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tenuibacillus&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tepidibacter&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Terribacillus&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Thalassobacillus&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Thermoacetogenium&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermoactinomycetaceae
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Thermoalkalibacillus&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermoanaerobacter
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Thermoanaeromonas&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Thermobacillus&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Thermoflavimicrobium&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Thermovenabulum&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuberibacillus&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Virgibacillus&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Vulcanobacillus&action=edit&redlink=1
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Espores de Clostridium 



Vegetative cell 
 

Developing spore 

Sporulating cell 

Mature spore 



Estructura 

– Complexa 

– Conté àcid dipicolínic 

– Enriquida en Ca2+ 

– El nucli conté xicotetes 
proteïnes solubles en 
àcid (SASP) 



Àcid dipicolínic (DPA) 

Dipicolinat càlcic 



Composició del peptidoglicà en el córtex de l’endòspora 

    15%             30%                    55% 



Cicle  
vegetatiu 

Creix 

Divisió 
cel·lular 

Asymmetric 
cell division; 
commitment 
to sporulation, 
Stage I 

Fase II 

Immersió 

Preespora 

Sèptum 

Cèl·lula mare 

Fase III 

Fase IV Formació  
del còrtex 

Fases  
d’esporulació 

Còrtex 

Fase V 

Paret cel·lular 

Membrana  
citoplasmàtica 

Coberta d’espora,  
entrada Ca2+,SASP, àcid 
dipicolinic  

Maduració.  
Lisi cel·lular  

Fase VI, VII 
Germinació 

Endòspora lliure 

Coberta 

Procés d’esporulació 



Cicle  
vegetatiu 

Growth 

Cell 
division 

Asymmetric 
cell division; 
commitment 
to sporulation, 
Stage I 

Fases d’esporulació 



Vegetative 
cycle 

Growth 

Cell 
division 

Asymmetric 
cell division; 
commitment 
to sporulation, 
Stage I 

Stage II 

Prespore 

Septum 

Mother cell 

Sporulation 
stages 



Vegetative 
cycle 

Growth 

Cell 
division 

Asymmetric 
cell division; 
commitment 
to sporulation, 
Stage I 

Stage II 

Prespore 

Septum 

Mother cell 

Stage III 

Sporulation 
stages 

Immersió 



Vegetative 
cycle 

Growth 

Cell 
division 

Asymmetric 
cell division; 
commitment 
to sporulation, 
Stage I 

Stage II 

Prespore 

Septum 

Mother cell 

Stage III 

Stage IV Cortex 
formation 

Sporulation 
stages 

Cortex 

Cell wall 

Cytoplasmic 
membrane 

Immersió 



Vegetative 
cycle 

Growth 

Cell 
division 

Asymmetric 
cell division; 
commitment 
to sporulation, 
Stage I 

Stage II 

Prespore 

Septum 

Mother cell 

Stage III 

Stage IV Cortex 
formation 

Sporulation 
stages 

Cortex 

Stage V 

Cell wall 

Cytoplasmic 
membrane 

Spore coat, Ca2+ 
uptake, SASPs, 
dipicolinic acid 

Coat 

Immersió 



Vegetative 
cycle 

Growth 

Cell 
division 

Asymmetric 
cell division; 
commitment 
to sporulation, 
Stage I 

Stage II 

Prespore 

Septum 

Mother cell 

Stage III 

Stage IV Cortex 
formation 

Sporulation 
stages 

Cortex 

Stage V 

Cell wall 

Cytoplasmic 
membrane 

Spore coat, Ca2+ 
uptake, SASPs, 
dipicolinic acid 

Maturation 
cell lysis 

Stage VI, VII 

Coat 

Immersió 



Cicle  
vegetatiu 

Creix 

Divisió 
cel·lular 

Asymmetric 
cell division; 
commitment 
to sporulation, 
Stage I 

Fase II 

Immersió 

Preespora 

Sèptum 

Cèl·lula mare 

Fase III 

Fase IV Formació  
del còrtex 

Fases  
d’esporulació 

Còrtex 

Fase V 

Paret cel·lular 

Membrana  
citoplasmàtica 

Coberta d’espora,  
entrada Ca2+,SASP, àcid 
dipicolinic  

Maduració.  
Lisi cel·lular  

Fase VI, VII 
Germinació 

Endòspora lliure 

Coberta 

http://www.youtube.com/watch?v=UHsqFjP1dZg&feature=related


Tema 6. Creixement microbià

1. Creixement microbià: paràmetres bàsics

2. Corba de creixement real d’una població en ambient tancat: fases

3. Creixement en funció de la concentració de nutrients, rendment i energia 
de manteniment.

4. Cultiu continu: definició i paràmetres principals

5. Quimiòstats

Bibliografia:
Madigan, Martinko, Dunlap & Clark. 2009. Biología de los microorganismos. 
(12ª ed). Capítol 6 
Willey, Sherwood & Woolverton. 2009. Microbiología (7ª ed.) Capítol 6
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Creixement exponencial (logarítmic) d’una població bacteriana

Temps 
(minuts)

Nº de 
divisions

Població 
final (Nt )

0 0 1

20 1 2

40 2 4

60 3 8

80 4 16

100 5 32

120 6 64

Exemple hipotètic del creixement 
exponencial d’una població bacteriana 
partint d’una única cèl·lula (N0 ) i amb un 
temps de divisió de 20 minuts

Nt = N0 x 2n



Paràmetres relacionats amb el creixement de les 
poblacions bacterianes

Nf = N0 x 2n           Nf = N0 x 2t/g

g: temps de generació, temps que tarda una població en 
duplicar-se

t log 2
g=

log Nf – log No

dN
= μNo μ: taxa específica de creixement

dt

log Nf – log No
μ= 

t
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CORBA DE CREIXEMENT  D’ UNA POBLACIÓ BACTERIANA

Microbiologia. Tema 6



Fase Lag (latència)

• La cèl·lula sintetitza nous components
– Sintetitza nous materials bàsics 

(cofactors, ATP, ribosomes,…)
– Per adaptar-se al nou mitjà i/o 

condicions
• Varia en grandària/forma

– Pot tindre que reparar estructures o 
germinar a partir de un estat de 
latència
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Fase exponencial o logarítimica

• Les taxes de creixement i divisió són 
màximes i constants

• La població és bastant uniforme en relació 
amb les seves característiques fisiològiques

• En aquesta fase el creixement està equilibrat
– Els constituents cel·lular es produeixen a 

la mateixa velocitat (la taxa de creixement 
μ

 
és igual per a tots)

• Si canvien les condicions o els nivells de 
nutrients, el creixement es desequilibra
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Rendimient (Y) Creixement en funció de la 
concentració de nutrients

Bf -B0

Y=
C0 -Cf

S

μ

 
=  μ

 
max

S + KS

μ

 
max

1/2  μ

 
max

KS
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Fase estacionària
• En sistemes tancats el creixement acaba cessant 

i el nombre de cèl·lules roman constant 
– Cessa la divisió cel·lular o la taxa de 

creixement se equilibra amb la de mort

Per què s’arriba a fase 
estacionària?

• Limitació de nutrients
• Disminueix l’oxigen disponible
• Acumulació de deixalles tòxiques
• S’alcanza una densitat de població crítica
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Fase estacionària i resposta a la 
manca de nutrients

• L’entrada en fase estacionària 
deguda a la fam I altres tipus d’estrès 
activen estratègies de supervivència
– Canvis morfològics

• ex, formes de resistència
– Disminució de la grandària, contracció 

del citoplasma, condensació del 
nucleoide

– S’indueix (RpoS) la transcripció de gens 
que codifiquen proteïnes “de la fam”
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Respostes a la fam

• Producció de proteïnes específiques 
– Incrementen el enllaços creuats en el 

PG
– La proteïna Dps protegeix al DNA
– Xaperones que eviten la alteració de 

proteïnes
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Senescència i fase de mort

• Cèl·lules Viables No Cultivables 
(VBNC)

Cèl·lules vives però dorments, no creixen 
en mitjans de cultiu

• Mort cel·lular programada
Una fracció de la població està genèticament 
programada per “suïcidar-se”
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Senèscencia i mort
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Vibrio cincinnatiensis

a) Cultiu de 24 h

b) Cèl·lules viables no 
cultivables

c) Secció de les cèl·lules de 
cultius recents

d) Secció de cèl·lules VBNC

Hong et al, 2009. Lett Appl Microbiol doi:10.1111/j.1472-765X.2008.02522.x

Canvis morfològics i cèl·lules viables no cultivablesa
a b

c d

La barra mesura 1 μ

 

en totes les imatges
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t = 0 dies

t = 200 dies

Cèl·lules mantingudes en un 
microcosmos d’aigua natural

Verd: cèl·lules vives

Roig: cèl·lules mortes

Supervivència bacteriana observada amb tinció vital
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Cultiu continu
• Creixement en sistemes oberts amb:

– provisió contínua de nutrients
– eliminació contínua de residus

• Les cèl·lules es mantenen en fase exponencial a 
concentració de biomassa constant

Aplicacions

• Subministre constant de cèl·lules en fase exponencial 
creixent a una taxa coneguda

• Estudi de la dinàmica de creixement amb molt baixes 
concentracions de substrats (= medi natural)

• Estudi d’ interaccions microbianes baix condicions similars 
a les naturals

• Microbiologia industrial i dels aliments
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Fresh medium
from reservoir

Sterile air or
other gas

Flow-rate
regulator

Gaseous
headspace

Culture
vessel

Culture

Overflow

Effluent containing
microbial cells

CULTIU CONTINU 
QUIMIOSTAT
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Tema 7. Influència de factors físico-químics en el creixement

1. Temperatura

2. Activitat d’aigua

3. pH

4. Oxigen i radiacions

5. Ambients extrems

6. Inhibidors orgànics i inorgànics del creixement bacterià

Bibliografia
Madigan, Martinko, Dunlap & Clark. 2009. Biología de los microorganismos. 

(12ª ed). Capítol 6 
Willey, Sherwood & Woolverton. 2009. Microbiología (7ª ed.) Capítols 6, 7
Schaechter, M., Ingraham, J.L & Neidhardt, F.C. 2006. Microbe. Capítol 4
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G
ro

w
th

 ra
te

Temperature

Minimum Maximum

Optimum

Enzymatic reactions occurring
at maximal possible rate

Enzymatic reactions occurring
at increasingly rapid rates

Membrane gelling; transport
processes so slow that growth
cannot occur

Protein denaturation; collapse
of the cytoplasmic membrane;
thermal lysis

Microbiologia. Tema 7

Efecte de la temperatura sobre la velocitat de creixement i conseqüències de 
les temperatures extremes.



Classificació dels microorganismes en funció dels rangs de 
tolerància a la temperatura
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EUBACTERIS
Psicròfils
Bacillus psychrophilus -10 23-24 28-30

Polaromonas vacuolata
Mesòfils

-5 4 14

Escherichia coli 10 37 45

Neisseria gonorrhoeae
Termòfils

30 35-36 38

Bacillus stearothermophilus 30 60-65 75

Thermus aquaticus 40 70-72 79

ARQUEOBACTERIS
Termòfils
Sulfolobus acidocaldarius
Hipertermòfils

60 80 85

Pyrodictium occultum 82 105 110

Pyrolobus fumarii 90 106 113

Microorganisme Mínima Óptima Màxima

TEMPERATURES CARDINALS (ºC)
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Límits de temperatura per a la vida (aigua líquida):

•Punt de congelació de l’aigua de mar al voltant de -2ºC

•En el gel de l’oceà antàrtic hi ha zones d’aigua líquida a -15ºC

•Aigua líquida a >300ºC a elevada pressió (fons dels oceans)

•No més els procariotes creixen a >65ºC

•Límit superior: soca 121 creix a 121ºC



EFECTES DE LA TEMPERATURA. ADAPTACIONS BACTERIANES

TEMPERATURES BAIXES
Efectes Adaptacions

Cessa l’ activitat enzimàtica Proteïnes amb més hèlix α

 

i menys fulls β. 
Augment dels aac polars i disminució dels hidrofòbics

Rigidesa de la membrana citoplàsmica Àcids grassos insaturats 

TEMPERATURES ALTES

Efectes Adaptacions

Desnaturalització de proteïnes Plegament més termostable.
Augment d’ enllaços iònics, dens empaquetament 
hidrofòbic

Fluïdesa de la membrana citoplàsmica Àcids grassos saturats 

HIPERTERMÓFILS (Arqueobacteris)
Efectes Adaptacions

Estabilitat de les proteïnes Acumulen soluts (di-glicerol-P, di-inositol-P) que estabilitzen proteïnes

Estabilitat de l ‘ADN Girasa reversa: introdueix enrotllament +, més termostable
Proteïnes (Sac7d en Sulfolobus, histonas) d’ unió a l’ ADN que 
augmenten la Tª de fusió.

Lípids Membrana d’ arqueobacteris



Els eubacteris i arqueobacteris termòfils (>60ºC) estan agrupats 
el les branques més antigues de l’arbre filogenètic

Microbiologia. Tema 7

Temperatura
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Activitat d’aigua
• Tots els organismes requereixen aigua
• Les substàncies dissoltes en aigua alteren el contingut en 
aigua lliure

ACTIVITAT D’AIGUA (AW ) EN ALGUNES SUBSTÀNCIES

AW Material Microorganisme

1 Aigua pura Spirillum, Caulobacter

0,98 Aigua de mar Pseudomonas, Vibrio

0,9 Pernil Staphylococcus i altres cocs 
Gram-positius

0,85 Embotits Llevats, Staphylococcus

0,8 Conserves, melmelada Llevats, fongs

0,75 Salaons, llacs salats Halobacteris (arqueobacteris)

0,7

0,55-alteració de l’ADN

Cereals, fruits secs Fongs xeròfils



CLASSIFICACIÓ DELS MICROORGANISMES EN FUNCIÓ DE LA SEVA 
TOLERÀNCIA A LA AW

•Osmòfils/Osmotolerants: Viuen en ambients d’ elevada pressió 
osmòtica

En la natura els ambients de baixa AW són principalment ambients 
amb elevades concentracions de NaCl:

•Halotolerants: poden créixer sense NaCl o amb baixes 
concentracions

•Halòfils moderats: 2-10% de NaCl (marins)

•Halòfils extrems: del 20 al 30 % de NaCl (arqueobacteris)
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ADAPTACIONS:
Disminució de la AW interna per acumulació d’una substància inert i no 
tòxica → solut compatible
Tipus de soluts compatibles:

5. Halòfils extrems (arqueobacteris)

K+

Microbiologia. Tema 7



Microbiologia. Tema 7

pH i creixement microbià
• El rang de pH per a un microorganisme particular varia en 2-4 
unitats 
• ¿Com es genera força protó motriu?
• Picrophilus oshimae (pH 0.7 - 2)

TIPUS DE MICROORGANISMES EN FUNCIÓ DE LA TOLERÀNCIA AL pH

TIPUS I RANG DE pH EXEMPLE AMBIENT
ACIDÒFILS
pH 0-5

Picrophilus oshimae
Acidithiobacillus thiooxidans 
Lactobacillus acidophilus

Contingut gàstric, 
Sucs cítrics
Conserves vegetals
Sols àcids

NEUTRÒFILS
pH 5,5-8

La majoria de 
microorganismes

Llet
Aigua dolça
Aigua de mar

ALCALÒFILS
pH 8,5-11,5

Bacillus alcalophilus Amoníac
Lleixiu
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Neutròfils (E.coli) tolera pH 5-9, pH citoplàsmic 7,4-7,8

Acidòfils (Acidithiobacillus ferrooxidans) tolera pH 1,0-7,0, pH citoplàsmic 6,0

Alcalòfils (Bacillus pseudofirmus OF4) tolera pH 7,5-10,6, pH citoplàsmic 7,5- 
8,3

Els microorganismes mantenen el se pH intern proper a la neutralitat
- La membrana és impermeable als protons
- Intercanvi de potassi per protons

Acidòfils: 
- Bombeig de protons al exterior de la cèl·lula
- Síntesi de xaperones de xoc àcid que protegeixen proteïnes

Alcalòfils:

-Obtenció d’energia per força motriu de Na+

-Canvis metabòlics que condueixen a una major producció d’àcids

- Antiportadors catió/protó



CREIXEMENT BACTERIÀ EN FUNCIÓ DE LA 
TOLERÀNCIA A L’ OXIGEN

a) Aerobis ppO2 = 0,2 at

b) Anaerobis

c) Aerobis facultatius

d) Microerófils ppO2 < 0,2 at

e) Anaerobis aerotolerants
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SISTEMES DE MANIPULACIÓ D’ANAEROBIS

Sistema 
GasPak

Càmera anòxica per a la 
manipulació de bacteris 
anaerobis
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FORMA TÒXICA DE 
L’ OXIGEN

DETOXIFICACIÓ

Peróxid de hidrogen
O2

- + e-+ 2H+ → H2 O2

Catalasa: 2 H2 O2 → 2 H2 O + O2

Peroxidasa: H2 O2 + NADH+H+ → 2 H2 O + 
NAD+

Superòxid
O2 + e- → O2

-

Superòxid dismutasa:
2 O2

- + 2 H+ → H2 O2 + O2

Superòxid reductasa:
O2

- +2H+ + cit c red → H2 O2 + cit c ox (arqueas)
Complexos no proteïcs de Mn2+

2 O2
- + 2 H+ → H2 O2 + O2 (bact. làctics)

Singlete d’oxigen
O2 + llum +pigment 
fotosensible → O2 •

Carotenoides
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RADIACIONSRadiacions ionitzants:

•Efecte mutagénic

•Efecte letal directe i indirecte

•Aplicació como esterilitzant

5 Gy (5x104 erg/g)són letals per l ‘home

Bacteris resisteixen 200-600 Gy

Endòspores resisteixen 2000-3000 Gy

Deinococcus radiodurans (eubacteri) 

Thermococcus gammatolerans (arqueu)

UV

•Provoca canvis químics 
en les molècules 
absorbents

•Aplicació: esterilització de 
superfícies
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AMBIENTES EXTREMS

Polaromonas vacuolata

Methanopyrus kandleri

Fred extrem

Calor extrem
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AMBIENTES EXTREMS

pH baix pH elevat

Picrophilus 
torridus

Natronobacterium 
gregoryi

Elevada concentració NaCl

Halobacterium 
salinarum



Algunes aplicacions dAlgunes aplicacions d’’enzims denzims d’’ extremòfils:extremòfils:

•Termòfils: Taq polimerasa, Pfu (Pyrococcus furiosus) polimerasa (PCR). 

Producció de ciclodextrines(estabilització de substàncies volàtils; industria 

farmacèutica i alimentaria)

•Psicròfils: processament d’ aliments en refrigeració, perfums, detergents 

(rentat en fred) 

•Acidòfils: catalitzadors per a la síntesis de compostos en solució àcida, 

additius per a menjar d’animals. 

•Alcalòfils: detergents, roba vaquera rentada a la pedra.

•Halòfils: industria del petroli, degradació de la goma tipus guar
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INHIBIDORS DEL CREIXEMENT MICROBIÀ

Antimicrobià →Substància química natural o sintètica que mata o inhibeix el 
creixement dels microorganismes

•Microbicida → substància que mata als microorganismes (bactericida, 
fungicida, ...)

•Microbiostàtic → substància que inhibeix el creixement microbià 
(bacteriostàtic,...)

Tipus:

•Esterilitzants → agents que produeixen la mort (o pèrdua irreversible de la 
viabilitat) de tots els tipus microbians d’ un material

•Desinfectants → agents (generalment químics) que maten als 
microorganismes patògens d’ un material

•Antisèptics → substàncies químiques antimicrobianes que eviten la sepsis o 
putrefacció de materials vius.
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TIPUS D’ ACCIÓ DELS ANTIMICROBIANS

Les fletxes indiquen el moment en el 
que s’afegeix un antimicrobià a una 
concentració inhibitòria.

Línia roja: número de cèl·lules totals

Línia verda: número de viables
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EVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT ANTIMICROBIANA

Determinació de la CMI 
(Concentració Mínima 
Inhibitòria) pel mètode de la 
dilució en medi líquid

Mètode de la difusió en agar 
(Kirby-Bauer) per a determinar la 
resistència/sensibilitat a 
antimicrobians
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MECANISMES D’ACCIÓ DE DESINFECTANTS I ANTISÈPTICS

Agents que danyen la membrana: alteren l’estructura de membrana 
produint a) interferències en el transport i metabolisme energètic; b) eixida de 
molècules de la cèl·lula

•Detergents aniònics i catiònics. Ex. Sals d’ amoni quaternari, SDS

•Fenols. Ex. Fenol, hexaclorofens

•Alcohols. Ex. Etanol

Agents desnaturalitzants de proteïnes: 

•Àcids i àlcalis forts

•Alcohol

Agents que modifiquen grups funcionals de proteïnes i àcids nucleics: 
alteren grups dels centres actius d’enzims i  altres proteïnes o alteren grups 
funcionals d’àcids nucleics

•Metalls pesants, es combinen amb grups –SH, -NH2 , -COOH, -PO4
3-

•Oxidants, iode, clor

•Agents alquilants, formaldehid



ANTISÈPTICS, DESINFECTANTS
Antisèptics:
Alcohol (70%)

Compostos fenòlics 
(hexaclorofens, 
triclosan,etc)
Detergents catiònics
Aigua oxigenada

Aplicació:
Pell

Sabó, cosmètics, 
desodorants                 

Sabó
Pell

Mecanisme d’acció:
Dissoldre lípids, desnaturalitzar 
proteïnes
Trenca la membrana cel·lular

Fosfolípids de membrana
Oxidant

Desinfectants:
Alcohol  
Detergents catiònics    

Desinfecció 
d’instrumental clínic i 
superfícies

Els mateixos que com antisèptics

Gas clor
Compostos clorats 
(cloramines, 
hipoclorits,etc)

Purificació d’aigua
Desinfecció 
d’equipaments de 
l’industria alimentària

Oxidant
Oxidant

Ozó Desinfectant d’aigua 
potable

Fort oxidant

Formaldehid Solucions 3-8% 
desinfectant de 
superfícies, vapors 
esterilitzants

Agent alquilant



Tema 8. Principis de nutrició
 

microbiana

1.
 

Principis de nutrició
 

i cultiu microbians. Categories nutricionals

2.
 

Disseny de mitjans i condicions de cultiu. 

3.
 

Metabolisme microbià: Fluixos d’energia, poder reductor i metabòlits 
precursors.

Bibliografia:
Madigan, Martinko, Dunlap

 
& Clark. 2009. Biología

 
de los 

microorganismos. (12ª
 

ed). Capítol 5
Willey, Sherwood

 
& Woolverton. 2009. Microbiología

 
(7ª

 
ed.) Capítol 8

Schaechter, M., Ingraham, J.L
 

& Neidhardt, F.C. 2006. Microbe. Capítol 6
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Opcions per a la obtenció
 

d’
 

energia

I. Oxidació
 

de compostos químics: QUIMIOTROFIA

Compost orgànic o inorgànic

Ared

 

+  Box

 

Aox

 

+ Bred

Fosforilació

 

a nivell de substrat/Fosforilació

 

oxidativa

ATP

II. Llum: FOTOTROFIA

Fotofosforilació

ATP
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Opcions
 

per
 

a l’
 

obtenció
 

de poder reductor

Compostos
 

orgànics
 

Compostos
 

inorgànics

ORGANOTROFIA
 

LITOTROFIA

Opcions per a l’
 

obtenció
 

de carboni cel·lular

Compostos orgànics
 

CO2

HETEROTROFIA
 

AUTOTROFIA
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TIPUS NUTRICIONALS DELS MICROORGANISMES

►FONT

 

D’

 

ENERGIA

•Energia

 

química→QUIMIO-

•Energia

 

lluminosa

 

→ FOTO-

► FONT DE CARBONI CEL.LULAR

•Inorgànica

 

(CO2

 

, CO3
=, CO3

 

H-) → AUTO-

•Orgànica

 

→ HETERO-

► FONT DE PODER REDUCTOR

•Inorgànic

 

(H2

 

, H2

 

S,...)

 

→ LITO-

•Orgànic

 

→ ORGANO-

-TROF
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Els
 

microorganismes
 

es classifiquen
 

en quatre
 categories:

FOTO(LITO)AUTOTROFS
 

→ Microalgues, bacteris
 rojos i verds

 
i cianobacteris

FOTO(ORGANO)HETEROTROFS
 

→ Bacteris
 

rojos i 
verds

 
no del sofre

QUIMIO(LITO)AUTOTROFS
 

→ Bacteris
 

nitrificants

QUIMIO(ORGANO)HETEROTROFS
 

→ Fongs
 

i la 
majoria

 
de bacteris



Fotòtrofs

Tipus Donador d’electrons Font

 

de carboni Exemple

Fotolitòtrofs H2 O CO2 Plantes, cianobacteris

H2 S, Sº, H2 CO2 Chromatiaceae, 
Chlorobiaceae

Fotoorganòtrofs Substàncies orgàniques Substàncies orgàniques Rhodospirillaceae

Quimiòtrofs
Tipus Donador e- Acceptor

 

e- Font

 

de C Exemple
Quimioorganòtrofs Orgànic O2 Orgànica Pseudomonas

Orgànic NO-
3 Orgànica Bacillus licheniformis

Orgànic SO=
4 Orgànica Reductors de sulfat

Orgànic Orgànic Orgànica Fermentadors

Quimiolitòtrofs H2 O2 CO2 Bact. del hidrogen

H2 S O2 CO2 Tiobacils

NH3 O2 CO2 Nitrosomonas

Fe2+ O2 CO2 Th. ferrooxidans
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Principals elements requerits pel creixement bacterià

Element Font natural Subministres en medis de 
cultiu

Funció

 

en el metabolisme

C CO2

 

, compostos orgànics Sucres, àcids orgànics, 
aminoàcids, moltíssims

 
compostos o mescles

Principals constituents del material 
cel·lular

O H2

 

O, O2

 

, compostos 
orgànics

H2

 

O, O2

 

, compostos 
orgànics

Principals constituents del material 
cel·lular

H H2

 

O, compostos orgànics H2

 

O, compostos orgànics Principals constituents del material 
cel·lular

N NH3

 

, N2

 

, NO3

 

-, c. orgànics NH4

 

Cl, (NH4

 

)2

 

SO4

 

, KNO3

 

, 
N2

 

, c. orgànics amb N
Principals constituents del material 
cel·lular

P PO4
3- KH2

 

PO4

 

, Na2

 

HPO4 Àcids nucleïcs, fosfolípids, nucleòtids

S SO4
=, SO3

=, S2

 

O3
=, Sº, c. 

Orgànics, sulfurs metàl·lics
Na2

 

SO4

 

, Na2

 

S2

 

O3

 

, NaS, c. 
orgànics

Aminoàcids amb sofre (metionina, 
cisteïna), CoA,etc

K K+, en solució

 

o com sals de 
potasi

KCl, KH2

 

PO4 Principal cation inorgànic cel·lular, 
cofactor en alguns enzims

Mg Mg2+, en solució

 

o com sals 
de magnesi

MgCl2

 

, MgSO4 Paret cel·lular, membrana, ribosomes, 
cofactor

Na Na+, NaCl, sals de sodi NaCl Implicat en processos de transport

Ca Ca2+, sals de calci CaCl2 Paret cel·lular, endòspores

Fe Fe2+

 

o Fe3+, sals de ferro, Fe 
(OH)3

FeCl3

 

, FeSO4

 

, ferro quelat 
(EDTA, citrat fèrric, etc)

Citocroms, proteïnes Fe-S, cofactor

I. Macronutrients



II. Micronutrients

Element Font Funció

Zn Zn2+ Present

 

en RNA-

 

i DNA-polimerases

 

i 
altres

 

enzims

Mn Mn2+ Present

 

en la superòxid

 

dismutasa

 

i PSII, 
cofactor de alguns

 

enzims

Mo MoO4
= Present

 

en la nitrat

 

reductasa, nitrogenasa

 

i 
altres

 

enzims

V Sals Vanadi nitrogenasa

Ni Sals Hidrogenases,ureasa, coenzim F430

 

dels 
metanògens

Cu Sals Citocrom c oxidasa, plastocianina, algunes 
SOD

Co Sals Vitamina B12, transcarboxilasa

 

(bacteris 
propióniques)
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Mitjans de cultiu

Composició
 

química         Definits, complexos

Natura física                      Líquids, sòlids, semisòlids

Funció
 

Generals, enriquits, selectius, diferencials

Mitjà

 

definit, general 

Glucosa                1 g/L

Na2

 

HPO4

 

2 g/L

KH2

 

PO4

 

1,5 g/L

(NH4

 

)2

 

SO4

 

2 g/L

MgSO4

 

. 7H2

 

O       0,2 g/L

CaCl2 0,01 g/L

FeSO4

 

. 7H2

 

O        0,005 g/L

pH 6,8-7,0

Mitjà

 

general, complex (TSB)

Triptona

 

17 g/L

Peptona                       3 g/L

Glucosa                       2,5 g/L

NaCl

 

5 g/L

K2

 

HPO4

 

2 g/L
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Tema 9. Reaccions de proveïment en heteròtrofs aerobis i anaerobis.

1.  Quimiorganòtrofs

2. Respiració aeròbia i anaeròbia

3. Fermentacions

4. Vies degradatives

Bibliografia:
Madigan, Martinko, Dunlap & Clark. 2009. Biología de los microorganismos. (12ª ed). 

Capítols 5, 20 i 21
Willey, Sherwood & Woolverton. 2009. Microbiología (7ª ed.) Capítol 9
Schaechter, M., Ingraham, J.L & Neidhardt, F.C. 2006. Microbe. Capítol 6
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Mecanismes de conservació de l’energia

a. Fosforilació a nivell de substrat

Pi                             ADP      ATP

A                   B                      B ~P                   C ~ P                  D

b.       Fosforilació oxidativa
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Compost orgànic CO2

O2

Acceptors d’electrons

Fluix de carboni

Fluix d’electrons/ Força 
motriu de protons

ATP
Biosíntesis

QUIMIOORGANOTROFIA. RESPIRACIÓ

SO4
=, NO3

-,Fe+3, ..

Respiració aeròbica

Respiració anaeròbica

NAD(P)H
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Substrats emprats com acceptors d’ electrons en la respiració
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Out

In

Out

In

Transport d’electrons en la membrana d’E. coli

a) Oxigen acceptor 
final d’electrons 

b) Nitrat acceptor 
final d’electrons

La respiració aeròbia 
transporta 6 H+ per 
cada 2 e-, mentre que 
la respiració de nitrat 
transporta 4 H+.

Nitrate
reductase
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Out

In

Respiració de nitrat (desnitrificació) en Pseudomonas stutzeri

Nitrate
reductase

NO2
– reductase

NO reductase

N2 O reductase
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Lactate Pyruvate

Acetate + CO2 + ATP

APS

Respiració anaeròbia de sulfat. Transport d’ e- en sulfatorreductors
Microbiologia. Tema 9



ALGUNS ACCEPTORS D’ ELECTRONS EN 
RESPIRACIONS ANAERÒBIES

Acceptor Producte Distribució

Clorat (ClO3
-) Clorur (Cl-) Medi natural

Fe3+ Fe2+ Medi natural

Mn4+ Mn2+ Medi natural

Dimetil sulfóxid Dimetil sulfur Aigua dolça i marina

Arsenat Arsenit Medi natural en baixes 
concentracions. Contaminant

Óxid de trimetilamina Trimetilamina Funcions osmòtiques en 
peixos marins

Selenat Selenit Medi natural en baixes 
concentracions. Contaminant

Fumarat Succinat TCA

Compostos haloganats 
(tóxics)

Productes no tóxics o 
menys tóxics

Medi natural en baixes 
concentracions. Contaminant
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Biomineralització durant la respiració anaeròbia de Desulfotomaculum auripigmentum. Aquest 
bacteri pot respirar anaeròbiament arseniat (AsO4

3-),  reduint-lo a arsenit (AsO3
3-), junt a la 

reducció de sulfat a sulfur. El resultat és la formació de un mineral de arsènic i sofre (As2 S3 )

Esquerra: Flascó immediatament desprès de la inoculació

Dreta: Flascó crescut 

Mig: mostra del mineral
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CTE de Bacteria i Archaea

• Localitzada en la membrana citoplàsmica
• Diferències amb la CTE mitocondrial:

– Portadors diferents
– Pot estar ramificada
– Pot ser més curta
– Pot (sol) tenir una ratio P/O menor
– Pot utilitzar acceptors diferents de l’oxigen
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Resum respiració
• Procés d’obtenció d’energia: implica el pas 

d’electrons, des de un donador inicial fins a un 
acceptor final, a través d’una cadena de transport 
generant PMF que és emprada per a sintetitzar 
ATP

• Respiració aeròbia
- Acceptor final d’electrons oxigen

• Respiració anaeròbia
– Acceptor final d’electrons diferent de l’oxigen 

• NO3-, SO4
2-, CO2 , Fe3+, o SeO4

2-
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QUIMIOORGANOTROFIA. FERMENTACIÓ

Compost orgànic

Compost orgànic oxidat

Compost orgànic reduït

e-ATP
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e-

Fermentació homolàctica
Glucosa

2 ATP

2 ADP

2 Gliceraldehid 3 P

2 NAD+

2 NADH

2 Àcid 1,2-difosfoglicèric

4 ATP

4 ADP

2 Piruvat

2 Lactat
2 NAD+

2 NADH

Glicòlisis
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Pyruvate

Acetyl-CoA +
 

CO2

Acetyl~P

Acetate ATP

Ferredoxin
Hydrogenase

Producció de H2 en fermentacions
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ALGUNES FERMENTACIONS MICROBIANES

FERMENTACIÓ REACCIÓ GLOBAL MICROORGANISME

Alcohólica Hexoses →Etanol + CO2 Llevats, Zymomonas

Homolàctica Hexoses → Àc. làctic Lactobacillus, 
Lactococcus

Glicerol 4 glicerol + 2 HCO3 - → 7 
acetat+ 5 H+ + 4 H2 O

Acetobacterium

Putrescina Putrescina + 26H2 O → 6 
acetat+ 7 butirat + 20 NH4

+ + 16 
H2 + 13 H+

Gram positius anaerobis 
(sense classificar)

Acetilé 2 acetilé + 3 H2 O → etanol + 
acetat + H+

Pelobacter acetylenicus

Propiónica Lactat → Propionat + acetat + 
CO2

Propionibacterium

Caproat Etanol + acetat + CO2 →

 caproat + butirat + H2

Clostridium kluyveri
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FERMENTACIONS SENSE FOSFORILACIÓ A NIVELL DE SUBSTRAT

Propionigenium modestum

Reacció global:

Succinat2- + H2 O →propionat- + HCO3
-

ΔGº’= -20,5 kJ/reacció

Oxalobacter formigenes

Reacció global:

Oxalat2- + H2 O →formiat- + HCO3
-

ΔGº’= -26,7 kJ/reacció

Decarboxilasa exportadora de Na
Succinat2-

Propionat-

Formiat- Oxalat2-

Antiportador 
formiat/oxalat
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Resum fermentació

• Utilitza un acceptor d’electrons endógen
– generalment un intermediari de la via emprada 

per a oxidar la font orgànica d’energia (ex. 
piruvat) 

• No té cadena de transport d’electrons ni 
se genera una força motriu de protons 

• ATP sintetitzat solament per fosforilació a 
nivell de substrat 
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Vies degradatives

• Els microorganismes utilitzen moltes substàncies 
com fonts de carboni (i energia) 

• La degradació de tals substàncies genera 
glucosa o intermediaris de les vies emprades en 
el metabolisme de glucosa

• Les vies degradatives dels substrats 
proporcionen precursors per a biosíntesis vies 
amfibòliques 
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Degradació de glucosa en 
quimioorganòtrofs

Metabòlits precursors i productes 
(en blau) sintetitzats a partir d’ells
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CATABOLISME EN QUIMIÒTROFS
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I. DEGRADACIÓ DE GLUCOSA A PIRUVAT

Glicòlisi (Embden-Meyerhoff-Parnas)

Via Entner-Doudoroff (KDPG)
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-Es formen pentoses a 
partir de hexoses

-Es formen hexoses a 
partir de pentoses

-Catabolisme de 
pentoses

-Es produeix NADPH

VIA PENTOSES- 
FOSFAT
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II. OXIDACIÓ D’ ACETIL-CoA

precursors

REACCIONS ANAPLERÒTIQUES DEL 
CICLE TCA
Fixació de CO2
Piruvat + CO2 +ATP +H2 O →Oxaloacetat + 
ADP +P
Fosfoenolpiruvat + CO2 → Oxaloacetat + P

Microbiologia. Tema 9



Catabolisme de carbohidrats

Polisacàrids → degradació per exoenzims→ mono i disacàrids

El subministre de polisacàrids pot ser extern (substrats del medi) o 
intern (materials d’emmagatzemament) 
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Degradació de proteïnes i aminoàcids
• Proteases

– Hidrolitzen (extracel.lularment) proteïnes a 
aminoàcids

• Desaminació
– Eliminació del grup amino dels aminoàcids
– El resultat són ácids orgànics: piruvat, acetil- 

CoA, o intermediaris del cicle TCA
• poden ser oxidats per cicle TCA
• poden ser emprats en biosíntesis

– Transaminació
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Catabolisme de lípids 
(triglicèrids)

I. Acció de les lipases

II. β-oxidació

Microbiologia. Tema 9



Gluconeogènesis

Es mostren els 
enzims que catalitzen 
reaccions diferents a 
la glucòlisis
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REACCIONS ANAPLERÒTIQUES DEL CICLE TCA

Cicle del glioxilat
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Tema 10. Reaccions de proveïment en autòtrofs.

1.Generació de metabòlits precursors: diversitat de rutes autotròfiques. 

2.Generació d’ATP i poder reductor en quimiolitòtros i fotoautòtrofs: 
fotosíntesis oxigènica i anoxigènica. 

3. Rodospsines bacterianes

Bibliografia:
Madigan, Martinko, Dunlap & Clark. 2009. Biología de los microorganismos. (12ª 

ed). Capítols 20 i 21
Willey, Sherwood & Woolverton. 2009. Microbiología (7ª ed.) Capítol 9
Schaechter, M., Ingraham, J.L & Neidhardt, F.C. 2006. Microbe. Capítol 6
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FOTOTROFIA

Llum

ADP  ATP

H2 O  O2

NADH

CO2

C-orgànic

e-

Fotòtrofs oxigènics
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FOTOTROFIA

Llum

ADP  ATP

H2 S, Sº, 
Fe+2, ...

NADH

CO2

C-orgànic

e-

Fotòtrofs anoxigènics

Transport 
invers

Fotoorganòtrofs
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Vies d’obtenció de carboni en autòtrofs

• Cicle de Calvin fotòtrofs oxigènics i 
alguns anoxigènics, quimiolitòtrofs
(Bacteria)

• Cicle TCA reductiu (invers) bacteris
verds del sofre, quimiolitòtrofs

• Cicle del hidroxipropionat bacteris
verds no del sofre (Chloroflexus), arqueus

• Via acetil-CoA arqueus, reductors de 
sulfat
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Cicle de Calvin.
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Cicle TCA invers. 

Mecanisme de fixació de carboni en bacteris verds del sofre
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Via del hidroxipropionat. Via de fixació de carboni en Chloroflexus 
(bacteri verd no del sofre)

Els bacteris rojos i verds no del sofre són normalment fotoheteròtrofs
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Reduction of CO2
to methyl group

Formyl
tetrahydrofolate

Methyl
tetrahydrofolate

Methyl
B12

Reduction
of CO2 to
carbonyl
group

CO dehydrogenase Na+

motive
force

Net: 4 H2 + 2 CO2 Acetate– + 2 H2O + H+



Vies d’obtenció d’energia i poder reductor 
en autòtrofs

•Fotosíntesis anoxigènica

•Fotosíntesis oxigènica

•Quimiolitotròfia
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• Clorofil·les I bacterioclorofil·les
– pigments principals
– les diferents (bacterio)clorofil·les presenten 

diferents màxims d’absorció de llum
• Pigments accessoris

– transfereixen energia de la llum a les 
(bacterio)clorofil·les

– carotenoides i ficocobiliproteïnes
– els pigments accessoris absorbeixen llum a 

longituds d’ona diferents a les clorofil·les

Pigments en fotòtrofs
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Wavelength (nm)

340 400 900800700600500
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Cyclopentanone
ring

Phytol

Cyclopentanone
ring

Chlorophyll a

Chl a
Bchl a

ESTRUCTURES I 
ABSORBÀNCIA DE LA 
CLOROFIL.LA A I LA 

BACTERIOCLOROFIL.LA A



Pigments accessoris: carotenoides i ficobiliproteïnes

β-caroteno
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Organització dels pigments en fotòtrofs
pigments antena

–matrius altament organitzats de clorofil · les i 
pigments accessoris

Microbiologia. Tema 10

•fotosistemes
antena i el centre de 
reacció associat

- fluix d’electrons →
 PMF → ATP

centre de reacció
- la llum captada pels PA es transferida a 
un centre de reacció implicat en el transport 
d’electrons fotosintètic



ORGANITZACIÓ DEL APARELL FOTOSINTÈTIC EN 
BACTERIS VERDS

CLOROSOMA
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ORGANITZACIÓ DEL APARELL FOTOSINTÈTIC EN CIANOBACTERIS

Aloficocianaina

Ficocianina

Ficobilisoma

Secció d’un 
cianobacteri 
mostrant els 
ficobilisomes 
(fletxes)
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ORGANITZACIÓ DEL APARELL FOTOSINTÈTIC EN 
BACTERIS ROJOS

Membranes internes en bacteris rojos

a) Membranes vesiculars

b) Membranes lamelars
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Fotosíntesis oxigènica
S’utilitza H2 O com a font d’electrons i es 
produeix O2

Fluix d’electrons no cíclic obtenint-se ATP + 
NADPH
Dos fotosistemes

Pot funcionar de forma cíclica emprant només 
un fotosistema obtenint-se ATP però no 
NADPH
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Esquema general del fluix d’ electrons en la fotosíntesis oxigènica
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Fotosíntesis anoxigènica

• No s’utilitza H2 O com a font d’electrons per tant 
no es produeix O2

• Només hi ha un fotosistema
• Bacterioclorofil·les
• Dependent d’un donador d’electrons per a 

obtenir poder reductor per transport invers 
d’electrons 

• La realitzen bacteris fotòtrofs verds, rojos i 
heliobacteris
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Strong
electron

donor

Cyclic electron flow
P870*

Bph

–1.0

–0.75

−0.5

−0.25

0.0

+0.25

+0.5

Poor
electron

donor

Red or
infrared
light

P870

Cyt c2

External electron
donors (H2 S, S2 O3

2-,
S0, Fe2+)

Q
pool

Cyt bc1

QB

QA

E0′
(V)

NAD(P)+

Reverse electron
flow (energy-
consuming)

NAD(P)H

Esquema general del fluix 
d’electrons en un bacteri roig



Light

Photosynthetic
membrane

In (cytoplasm)

Out (periplasm)

ATPase

Quinone
pool

e–

Disposició dels complexos proteics 
en la membrana  fotosintètica d’ un 
bacteri roig
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Fototrofia emprant bacteriorodopsina

• En alguns archaea 
• Bacteriorodopsina: proteïna de 

membrana unida a retinal 
• Funciona com una bomba de protons 

activada per llum, generant PMF
• El procés NO implica cadena de 

transport d’electrons
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Estructura de la 
bacteriorodopsina: 
proteïna transmembrana 
amb 7 α-hèlix
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FOTOFOSFORILACIÓ EN Halobacterium

Microbiologia. Tema 10

http://www.youtube.com/watch?v=_35-FAWOqpg

http://www.youtube.com/watch?v=WxmDzJ8RnWQ

http://www.youtube.com/watch?v=_35-FAWOqpg
http://www.youtube.com/watch?v=WxmDzJ8RnWQ


Compost inorgànic

H2 , H2 S, Fe+2, NH3 ,...
CO2

O2 , Sº, NO3 -,..

Acceptors d’electrons

Fluix de carboni
Fluix d’electrons/ Força 
motriu de protonsATP

Biosíntesis

NAD(P)H

Fluix invers d’electrons

QUIMIOLITOTROFIA
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Quimiolitotrofia

• La font d’energia és una molècula inorgànica
• Obtenció d’ ATP per fosforilació oxidativa
• Els quimiolitòtrofs s’especialitzen en el 

donador inorgànic d’electrons
• L’obtenció d’energia a partir dels donadors 

inorgànics és molt menor que l’obtinguda a 
partir de glucosa degut als seus potencials 
redox més positius
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GRUPS DE QUIMIOLITÒTROFS

GRUP
SUBSTRAT 
OXIDABLE

PRODUCTE 
OXIDAT

ACCEPTOR 
D’ E-

AUTOTROFIA 
ESTRICTA

EXEMPLES

Bacteris nitrificants:
Oxidadors d’ amoni
Oxidadors de nitrit

NH3 /NH4
+

NO2
-

NO2
-

NO3
-

O2

O2

+
+

Nitrosomonas
Nitrobacter

Oxidadors de sofre H2 S/Sº/
S2 O3

=

S2 O4
= O2       (NO3

-) - Thiobacillus
Beggiatoa

Oxidadors de ferro Fe2+ Fe3+ O2 + Acidithiobacillus 
ferrooxidans

Bacteris del 
hidrogen

H2 H2 O O2       (NO3
-) - Ralstonia 

eutropha
Hydrogenophaga
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QUIMIOLITÒTROFS DEL HIDROGEN

Funció de les hidrogenases soluble (citoplàsmica) i de membrana en bacteris del hidrogen

Hidrogenases
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QUIMIOLITÒTROFS DEL SOFRE

Electron transport
system

Adenosine phos-
phosulfate (APS)

Sulfite
oxidase

Substrate-level
phosphorylation

APS reductase

Sox
system

Reverse electron flow

Tres vies d’oxidació de diferents 
compostos de sofre

Transport d’electrons en 
quimiolitòtrofs del sofre: 
generació de força protonmotriu 
i obtenció de poder reductor
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Out (pH 2)
(periplasm)

Reverse electron flow

In (pH 6)
(cytoplasm)

Calvin cycle
(CO2 fixation)

Rusticyanin

QUIMIOLITÒTROFS DEL FERRO (Thiobacillus ferooxidans)

Obtenció d’ energia i poder reductor en Th. ferooxidans
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Bacteris del sofre. Sulfolobus acidocaldarius 
unit a un cristall de sofre

Bacteris del ferro. Cultiu de 
Thiobacillus ferooxidans. El 
creixement es detecta per la 
coloració taronja deguda a la 
producció de hidròxid fèrric

Aspecte d’ una zona on hi ha  bacteris 
oxidadors de ferro
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Periplasm

Oxidation of
ammonia

Reduction
of oxygen

Oxidation of
hydroxylamine

Cytoplasm

BACTERIS NITRIFICANTS. 

Oxidació d’amoniac i fluix d’electrons en oxidadors 
d’amoniac

HAO: hidroxilamina oxidorreductasa

AMO: amoniac monooxigenasa



BACTERIS NITRIFICANTS. 

Oxidació de nitrit i fluix d’electrons en oxidadors de nitrit

Oxidation 
of nitrite

Reduction
of oxygen

Periplasm

Cytoplasm

NOR: nitrit oxidorreductasa



OXIDACIÓ ANÒXICA D’ AMONI: ANAMOX

Oxidació d’ amoníac emprant nitrit com acceptor d’ electrons (respiració 
anaeròbia)

NH4
+ +NO2

- → N2 + 2 H2 O

Microorganisme responsable: Brocadia anammoxidans 
(Planctomycetes)

Reaccions en l’anamoxosoma:

HZF: hidracina hidrolasa

NR: nitrit reductasa

HZO: hidracina oxidasa
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Localització (punts negres) de 
hidrazina/hidroxilamina reductasa en el 
anamoxosoma de Kuenenia 
stuttgartiensis
Jetten et al., 2009. Crit. Rev. Biochem. Mol. 
Biol. 44: 65-84

Model per a les reaccions anamox acoblades 
en la membrana del anamoxosoma.
bc1, citocrom bc1 complex; cyt, citocrom; 
hao, hidrazina/hidroxilamina oxidoreductasa; 
hh, hidrazina hidrolasa; nir, nitrit reductasa; 
Q, co-enzyme Q. 
Strous et al. 2006. Nature 440: 790-794



I. Diferències genètiques entre procariotes i eucariotes. 
Organització genòmica. 

II. Replicació, transcripció, traducció i regulació de 
l’expressió genètica. 

III. Mutació i recombinació. 
IV. Transferència horitzontal d’informació genètica en 

procariotes: transformació, conjugació i transducció. 
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Cromosoma 

Plasmidi 

Cromosomes 

Cloroplasts 
Mitocondris 

DNAs extracromosòmics 

Cèl·lula eucariota Cèl·lula procariota 

Localització dels genomes de les cèl·lules procariota i eucariota 



Algunes característiques genètiques en els tres dominis 

Bacteris Arqueus  Eucariotes 

 

Orígens de replicació 
per cromosoma 

Haploides 

 

1 

Haploides 

 

1, 2 o 3 

Diploides 

 

Molts 

Histones No Alguns Si 

ARNm policistrònic Si Si No 

Transcripció i traducció 
acoblades 

Si Si No 

Encapçalament de l’ADN No No Si 

Introns No Alguns Si 

ARN polimerases 

 

 

Transcripció en dos 
sentits 

1 

 

 

Si 

1 (similar a la RNA pol-II 
eucariota) 

 

Si 

 

3 

 

 

No 



SUPERENROTLLAMENT EN UN DNA CIRCULAR 

Estructura del cromosoma bacterià, 
organitzat en dominis superenrotllats  



Alguns genomes seqüenciats 
Microorganisme pb ORF Característiques 

Mimivirus 

Carsonella rudii 

Nanoarchaeum equitans 

Mycoplasma genitalium 

1200000 

159662 

490885 

580070 

 

182 

552 

470 

Virus 

Endosimbiont àfids 

Genoma no simbiòtic més menut 

Genoma molt menut  

Borrelia burgdoferi 910725 853 Espiroqueta. Cromosoma lineal 

Chlamydia trachomatis 1042519 894 Paràsit intracel·lular obligat 

Pyrococcus hirokoshii 1738505 2061 Arqueu hipertermòfil 

Methanothermobacter 
thermoautotrophicus 

1751377 1855 Metanògen 

Caulobacter crescentus 4016942 4288 Cicle cel·lular complex 

Escherichia coli 

Bacillus subtilis 

Streptomyces coelicolor 

 

Bradyrhizobium japonicum 

Saccharomyces cerevisiae 

4639221 

4214810 

8667507 

 

9105828 

13392000 

4288 

4100 

7846 

 

8317 

~6000 

Model Gram-negatius 

Model Gram-positius 

Cicle cel·lular complex, cromosoma lineal, 

productor d’antibiòtics 

Fixador simbiòtic de nitrogen  

Llevat 



Mapa del cromosoma d’E.coli K12 

Localització en kpb 
de les seqüències 
diana de l’enzim 
de restricció Notl 

Inserció de l 

Operons i 
direcció de 
transcripció 

IS3 

5-6% dels gens codifiquen 
proteïnes estructurals 

10% proteïnes de transport 

21% enzims metabòlics 

8,5 % gens reguladors 

8,5% implicats en replicació, 
transcripció, traducció 

8,5% altres 

38,1% gens ?? 



Plasmidis aïllats 

Cromosoma i plasmidis (fletxes) 



Principals tipus de plasmidis 

Tipus Nom Grandària 
(Kpb) 

Nº còpies/ 
cromosoma 

Hoste Fenotip 

Factor de 
fertilitat 

F 95-100 1-3 E.coli, Salmonella, 
Citrobacter 

Pèl sexual, conjugació 

Plasmidis R RP4 

 

R1 

R100 

 

pSJ23a 

54 

 

80 

90 

 

36 

1-3 

 

1-3 

1-3 

Pseudomonas, altres 
Gram-negatius 

Gram-negatius 

E.coli, Shigella, 
Salmonella, Proteus 

Staphylococcus aureus 

Pèl sexual, conjugació, 
Amp, Kc, Nm, Tc 

Amp, Kc, Su,Cm,Sm 

Cm,Sm,Su,Tc, Hg 

 

Pn,Asa, Hg, Gm, Km, 
Nm,... 

Plasmidis Col ColE1Clo 

DF13 

9 

 

10-30 E.coli 

Enterobacter cloacae 

Colicina E1 

Cloacina DF13 

Plasmidis de 
virulència 

Ent (P307) 

K88 

pZA10 

Ti 

83 

 

58 

200 

E. coli 

E.coli 

S. aureus 

Agrobacterium 
tumefaciens 

Enterotoxina 

Adherència 

Enterotoxina B 

Tumors en plantes 

Plasmidis 
metabòlics  

CAM 

TOL 

sym 

230 

75 

Pseudomonas 

Pseudomonas 

Rhizobium 

Degradació càmfora 

Degradació tolué 

Fixació N2 



Altres plasmidis 

Resistències a antibiòtics Amp, Kan 

En bacteris associats a plantes Ti Agrobacterium tumefaciens 
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FLUXE D’ INFORMACIÓ GENÈTICA EN PROCARIOTES I EN EUCARIOTES 
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1. Mutació i mutants 

• Mutació 

– Canvi heretable en la seqüència de DNA que pot 
produir un canvi de fenotip 

• Mutant 

– Una soca de cèl·lula (o virus) que difereix de la 
parental pel que fa al seu genotip (seqüència de 
nucleòtids del genoma) 

• Soca salvatge (Wild-type strain) 

– Soca aïllada a la natura 

• Selecció 

– Mutacions seleccionables i no seleccionables (escrutini 
molt tediós) 

 

 



Master plate; growth 
on complete medium 

Velveteen; 
sterilized 

Plastic 
hoop 

Wooden 
block 

Velveteen; 
with imprint 
of all 
colonies 

Complete medium All colonies grow 

Minimal medium Mutants do not grow 

Press plate onto 
velveteen 

Transfer imprint 
of colonies to 
fresh media 

Incubate 

Replica plating: mètode per facilitar l’escrutini de soques (útil 
per identificar cèl·lules amb requeriments nutricionals –
auxòtrofs) 



2. Bases moleculars de la mutació 

• Mutacions induïdes 

– Realitzades al medi ambient o deliberadament  

– Pot resultar de l'exposició a la radiació natural o a radicals 
d'oxigen 

• Mutacions espontànies 

– Aquelles que es produeixen sense la intervenció externa 

• Mutacions puntuals 

– mutacions on només canvien un parell de bases 

– Pot conduir a un canvi d'un sol aminoàcid en una proteïna, 
una proteïna incompleta, o cap canvi 
 
 

mutation.html


DNA 

DNA 

mRNA 

Protein 

M U T A T I O N 

Missense 
mutation 

Nonsense 
mutation 

Silent 
mutation 

Wild type 

Asparagine 
codon 

Stop 
codon 

Tyrosine 
codon 

Tyrosine 
codon 

Faulty 
protein 

Incomplete 
protein 

Normal 
protein 

Normal 
protein 

Normal DNA 
replication 

Transcription 

Translation 



• Mutació silenciosa 

– No afecta a la seqüència d'aminoàcids   

• Mutació de canvi de sentit 

– Aminoàcid modificat, alterat polipèptid 

• Mutació sense sentit 

– Codó es converteix en un stop codon; polipèptid és 
incomplet 

• Delecions i insercions causen canvis més dramàtics en l'ADN 

• Mutació de canvi de fase 

– Delecions o insercions que es tradueixen en un canvi en el 
marc de lectura  

– Sovint resulten en la pèrdua completa de la funció gènica 

 

 

 



Reading 
frame 

mRNA DNA 

Normal 
protein 

Codons 
Insertion 

Deletion 

Transcription 
off of light 
green strands 



• Les mutacions puntuals típicament son reversibles (es torna a 
l’estat inicial) 

• Revertant 

– Soca en la qual es restaura el fenotip original 

– Dos tipus 

• Same-site revertant: la mutació es troba en el mateix 
lloc que la mutació original 

• Second-site revertant: la mutació es troba en un lloc 
diferent a l'ADN 

• Mutacions supressores: mutació que compensa 
l'efecte de la mutació original 

 

 

 



3. Taxes de mutació  

• Per a la majoria dels microorganismes, els errors en la 
replicació de l'ADN es produeixen amb una freqüència de 106  

a 107 per kilobase 

• Els virus d’ADN presenten taxes d'error 100–1000 majors 

• La taxa de mutació en el genoma d'ARN és 1000 vegades més 
gran que en els genomes d'ADN 

 

– Algunes ARN polimerases tenen capacitat de correcció de 
prova 

– No obstant això, els mecanismes de reparació d'ARN 
similar als mecanismes de reparació de l'ADN no existeixen 



4. Mutagènesi  

• Mutàgens: agents químics, físics o biològics que augmenten les 
taxes de mutació   

• Químics: 
– Anàlegs de nucleòtids 

– Inductors de modificacions químiques (agents alquilants com 
nitrosoguanidina) 

– Causants de mutacions de canvi de pauta de lectura (agents intercalants 
com l’acridina) 

• Radiacions electromagnètiques: 
– No-ionitzants (UV) 

• Purines i pirimidines absorbeixen UV 

• Formació de dímers de pirimidina 

– Ionitzants(rajos X, còsmics, gamma) 

• Ionització de l’aigua i formació de radicals lliures 

 

 

 

mutagens.html


4. Mutagènesi (sistemes de reparació del DNA)  

Reversió directa: la base mutada segueix sent reconeixible i pot 
ser reparada sense fer referència a l’altra cadena 

 
Reparació dels danys en una cadena: l'ADN danyat s'elimina i es 
reparar tenint la cadena complementària com a motlle 
 
Reparació de danys de doble cadena: un trencament en l'ADN 
Requereix de mecanismes de reparació més propensos a 
errades 
 
Si el dany és més gran, calen altres mecanismes: 
- Sistema de regulació SOS 
- Síntesi translesió sense motlle 
 
 
 

Més propensos a errades 
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5. Recombinació genètica 

• Recombinació 

– Intercanvi físic d'ADN entre diferents elements genètics 

• Recombinació homòloga 

– Procés que resulta 
en l'intercanvi 
genètic entre ADN 
homòleg de dues 
fonts diferents 

• Els medis selectius poden 
ser utilitzats per detectar 
recombinants genètics 
rars 



6. Transformació  

• Procés de transferència genètica pel qual l'ADN s'incorpora a 
la cèl·lula receptora i genera canvis genètics 

• Descobert per Fredrick Griffith a finals dels 1920 

• Va treballar amb Streptococcus pneumoniae 

• Aquest procés va preparar l'escenari per al descobriment de 
l'ADN 

Live 
S cells 

Heat-killed 
S cells 

Live 
R cells 

Live R cells 
 heat-killed 
S cells 

Live 
S cells 

transformation.html


Bacterial 
chromosome 

Transforming DNA 
from donor cell 

DNA-binding protein 

Competence-specific, single-strand 
DNA-binding protein 

Recipient cell 

Free nucleotides 
Nuclease 

RecA protein 

Transformed 
recipient cell 

Binding DNA 

Uptake of ssDNA 

RecA-mediated 
homologous recombination 

La transformació és un 
procés molt regulat 

Transfecció: 
Transformació d’un 
bacteri amb DNA extret 
d’un virus bacterià enlloc 
de DNA d’altre bacteri 



7. Transducció 

– Transferència d'ADN d'una cèl·lula a una altra per un 
bacteriòfag 

– Dues maneres: 

• Transducció generalitzada: l'ADN de qualsevol 
part del genoma de l'hoste s’empaqueta a 
l'interior del virió 

• La transducció especialitzada: l'ADN d'una regió 
específica del cromosoma de l’hoste s'integra 
directament en el genoma del virus 



– L’ADN 
s'empaqueta en 
partícules 
fàgiques per error 
amb una 
freqüència 1 / 
1000. 

– Cal que hi haja 
recombinació 
homòloga a la 
cèl·lula receptora 
perquè es 
mantinga estable. 

Transducció generalitzada 

transduction_generalized.html


• La partícula transduïda conté ADN fàgic i bacterià, ambdós units 
de manera covalent  

Fag lambda 

Transducció especialitzada 

transduction_specialized.html


8. Conjugació 

• Conjugació bacteriana (aparellament): mecanisme de 
transferència genètica que implica el contacte cèl·lula a 
cèl·lula 

– mecanisme codificat per plasmidis 

– cèl·lula donant: conté plasmidi conjugatiu 

– cèl·lula receptora: no conté el plasmidi 

• Necessita de la síntesi de DNA (replicació per cercle rodant) 
típica dels virus 

conjugation.html


Plasmidi F 

Tn1000 

IS3 

IS3 

IS2 

tra 
region 

oriV 

oriT 

99.2kbp/0 

75 kbp 

50 kbp 

25 kbp 

~100 kbp 

conjugation_f.html


Bacterial 
chromosome 

F plasmid 

Pilus 

F cell 
(donor) 

F cell 
(recipient) 

Pilus retracts 

F cell F cell 

Cell pairs stabilized. 
F plasmid nicked in one strand 

Transfer of one strand from F cell to F cell. 
F plasmid simultaneously replicated in F cell 

Synthesis of complementary strand 
begins in recipient cell 

Completion of DNA transfer 
and synthesis. Cells separate 

Primer 

Cell walls 

DNA polymerase 

Retained strand 

DNA polymerase 

Unwinding protein 
(Tral) 

Plasmid-encoded 
membrane proteins 

Specific outer 
membrane protein 
of recipient 

Donated strand 

Primer 

Donor 

Recipient 





CONJUGACIÓ EN Enterococcus 

Receptor  Donador 

cA: Feromona  

BS: substància d’ unió 

AS: substància d’ agregació 

IcA: repressor de la síntesi de feromona 

Requereix de al voltant de 5 gens, 
quan als G- en son uns 20 perquè 
no cal formar pilus, no hi ha 
membrana externa 

Sense receptor, el 
donador no fa 
despesa energètica. 
Per a què? 



Formació de soques Hfr i mobilització del cromosoma  

• Plasmidi F és un episoma, es pot integrar en el cromosoma 
de l’hoste 

• Les cèl·lules que posseeixen un plasmidi F no integrat es 
diuen F +  

• Les cèl·lules que posseeixen un plasmidi F integrat 
s'anomenen Hfr (alta freqüència de recombinació) 

• La presència del plasmidi F altera les propietats de cèl·lula 

– Capacitat de sintetitzar pilus F 

– Mobilització d'ADN per a la transferència a una altra cèl·lula 

– Alteració dels receptors de superfície cel·lular perquè ja no 
puga actuar com a receptor en la conjugació 

 



Plasmidi F 

Cromosoma 

IS3 

IS3 

IS3 IS3 

oriT 

tra 

rep 

pro 

pro rep oriT tra 

lac 

lac 

Recombinació 

Hi ha seqüències 
d’inserció (elements 
mòbils) tant al 
plasmidi F com al 
cromosoma d’E. coli 
que faciliten la 
recombinació 
homòloga  

conjugation_hfr.html


9. DNA mòbil: Transposons 

• Elements transposables: segments discrets d'ADN que es 
mouen com una unitat d'un lloc a un altre dins d'altres 
molècules d'ADN 

• Els elements transposables es pot trobar en els tres dominis de 
la vida 

• Es mouen per un procés anomenat transposició 

– La freqüència de transposició és d'1 cada 1.000 a 1 cada 10 
milions per generació 

 



Els va observar per primera vegada Barbara McClintock 
(1902-1992). Premi Nobel de Medicina o Fisiologia en 1983. 

 

 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Barbara_McClintock_at_C.S.H._1947.jpg


Elements transposables en bacteris 

• Els dos tipus principals d’elements 
transposables en Bacteria son els 
transposons i les seqüències 
d’inserció 

– Tots dos inclouen gens que 
codifiquen la transposasa 

– Tots dos tenen repeticions 
invertides als seus extrems 

IS2 

Tn5 
IS50L IS50R 

tnp 

tnp 
kan str bleo 



Seqüències d’inserció 

• Son els elements transposables més senzills 

– ~1.000 nucleòtids 

– Seqüències invertides de 10–50 parells de bases 

– L’únic gen que tenen codifica per la transposasa 

– Es pot trobar als plàsmids i als cromosomes de bacteris i 
arqueus i també a alguns bacteriòfags 



Transposons 

• Son més llargs que les IS 

– La transposasa pot moure qualsevol DNA entre les repeticions 
invertides 

– La inserció de un element transposable genera una seqüència 
diana duplicada 

– Pot incloure  

resistències a  

antibiòtics  

(p.e Tn5 i Tn10 

Target DNA sequence 

Transposable 
element 

Duplicated target sequence 

Insertion 



Mecanismes de transposició. Dos tipus: 

 

– Conservador: transposó s'escindeix d'un lloc i torna a 
introduir-se en una segona ubicació 

• El nombre de transposons es manté constant 
 

– Replicatiu: es produeix una nova còpia del transposó i 
s'insereix en una segona ubicació 

• El duplica el nombre de transposons presents 
 



Conservative transposition Replicative transposition 

Target sequence 

Donor DNA 
with break 

Transposon 
in new location 

Donor DNA 
undamaged 

Transposon 
excised from 
donor 

Transposon 
replicates 

get 
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1. Propietats generals 

• Virus: element genètic que no es pot replicar 
independentment d’una cèl·lula viva (hoste)  

• Virologia: ciència que estudia els virus 

• Partícula vírica (virió): forma extracel·lular d’un 
virus 

– Existeix fora de l’hoste i permet la transmissió des 
d’una cèl·lula cap a una altra 

– Conté el genoma envoltat d’una coberta proteica i 
de vegades d’altres materials (p.e. lípids a alguns 
virus animals) 



• Genomes virals  

– Genomes de DNA o de RNA 

– Alguns circulars, la majoria lineals 

Viral Class 

Viral Genome 

DNA viruses RNA viruses 
RNA    DNA 

viruses 

ssDNA dsDNA ssRNA dsRNA 
ssRNA 

(Retroviruses) 
dsDNA 

(Hepadnaviruses) 



• Hostes dels virus i taxonomia  

– Classificació en funció de l’hoste infectat 

• Virus de bacteris (bacteriòfags) 

• Virus d’arqueus 

• Virus d’animals 

• Virus de plantes 

• Altres virus (fongs, insectes, …) 



2. Natura del Virió 

• Virus tenen formes i mides variables 

– La majoria son mes menuts que els procariotes; 
entre 0.02 i 0.3 µm 

• La majoria del seus genomes son mes menuts que els de 
les cèl·lules 



MIDES RELATIVES D’ALGUNS VIRUS 



• Estructura vírica 

– Càpsida: coberta proteica que 
envolta el genoma d’una 
partícula vírica 

• Molècules proteiques 
distribuïdes d’una manera 
precisa I repetitiva al voltant d’un 
àcid nucleic 

– Capsòmer: subunitat de la 
càpsida 

Virus RNA 

Subunitats estructurals 
(capsòmers) 



• Estructura 

– Nucleocàpsida: conjunt d’àcid nucleic i proteïna 
empaquetat al virió 

– Virus embolcallat: virus amb cobertes addicionals 
al voltat de la nucleocàpsida 

Nucleocapsid 

Nucleic 
acid 

Capsid 
(composed of 
capsomeres) 

Envelope 

Capsid 

Nucleic  
acid 

Naked virus Enveloped virus 



• Les nucleocàpsides es construeixen de manera 
molt simètrica 

– Simetria helicoïdal: virus bacil·lars (p.e, tobacco 
mosaic virus) 

• La longitud del virus ve determinada per la longitud 
de l’àcid nucleic 

– Simetria icosaèdrica: virus esfèrics  
(p.e., papil·lomavirus humà) 

• És la disposició més eficient de subunitats dins d’una 
càpsida 



ESTRUCTURES VÍRIQUES 

ARN del 

virus 

capsòmer 

Virus amb simetria helicoidal Virus amb simetria icosaèdrica 

icosaedre 

Reconstrucció 

tridimensional d’un 

virus icosaèdric 

Estructura de la càpsida 

icosaèdrica. P: pentons (12); 

H: hexons ) 

Adenovirus 



• Virus embolcallats 

– Tenen membranes envoltant la nucleocàpsida 

• Bicapa lipídica amb proteïnes incrustades 

– L’embolcall és el primer contacte amb la cèl·lula 
hoste  

• Virus complexes 

– Els virions es composen de vàries parts, 
cadascuna amb la seua forma i simetria 

– Els virus dels bacteris tenen:  

• Caps icosaèdrics i cues helicoïdals 



• Alguns virions contenen enzims crítics per la 
infecció 

– Lisozim  

• Crea forats a la paret cel·lular 

• Lisa la paret del bacteri 

– DNA/RNA Polimerases 

– Neuraminidases 

• Enzims que trenquen ponts glicosídics 

• Permeten l’alliberament dels virus a l’exterior cel·lular 





3. Els hostes dels virus 

• Els virus només es repliquen en certs tipus de cèl·lules 
o en organismes sencers 

• El virus dels bacteris son fàcils de fer créixer: sistemes 
model 

• Virus d’animals (i alguns de plantes) es poden cultivar 
en cultius de cèl·lules o teixits 

• Els virus de plantes solen requerir de la planta sencera 



4. Quantificació dels virus 

• Títol: nombre d’unitats infeccioses per volum de fluid 

• Assaig de clapes: anàleg a les colònies bacterianes; 
mesura de la infectivitat vírica 

– Les clapes son zones clares que es desenvolupen sobre una 
gespa de cèl·lules hoste 

• La gespa pot ser de bacteris o de cultius de teixits 

• Cada clapa és el resultat de la infecció per part d’una partícula 
vírica 



Nutrient agar 
plate 

Sandwich of top 
agar and 
nutrient agar 

Lawn of host 
cells 

Phage 
plaques 

Clapes 

Mixture containing 
molten top agar, 
bacterial cells, and 
diluted phage 
suspension 

Pour mixture onto 
solidified nutrient 
agar plate 

Let solidify 

Incubate 



Monocapes confluents 
de cèl·lules de teixit cultivades 

Clapes virals 



• Mètodes amb animals intactes 

– Alguns virus no es poden estudiar en cultius 
cel·lulars i cal usar animals per detectar mort o 
malaltia  

– S’usen virus diluïts i s’infecten els animals 

– Es fan càlculs a punt final (LD50 o ID50) 



I. Els virus: estructura i tipus. Detecció i enumeració de virus. 
II. Cinètica de la multiplicació viral.  
 5. Aspectes generals 
 6. Adsorció i penetració 
 7. Producció de l’àcid nucleic i de la proteïna víriques 
III. Bacteriòfags: caràcters generals i principals grups.  
IV. Cicle lític i cicle lisogènic.  
 



Protein coat 
remains outside 

Viral DNA enters 

Virion 

DNA 

Cell (host) 

Virions 

Attachment 
(adsorption) 

Penetration 
(injection) 

Synthesis of 
nucleic acid 
and protein 

Assembly and 
packaging 

Release 
(lysis) 



Corba de la multiplicació vírica 
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6. Adsorció i penetració 

• L’adhesió del virió a la cèl·lula hoste és molt 
específica 

– Requereix de receptors complementaris a la 
superfície de l’hoste i al virus 

– Els receptors a la cèl·lula hoste desenvolupen 
funcions normals a la cèl·lula (p.e. interacció 
cèl·lula a cèl·lula) 

– Els receptors poden ser proteïnes, carbohidrats, 
glicoproteïnes, lípids, lipoproteïnes, o complexes  
 

• Desencadena canvis tant al virió com a la 
superfície de l’hoste que faciliten la penetració 



Unió i penetració del fag T4 

a) Unió del fag 

al LPS per les 

fibres basals 

b) La paret 

cel·lular 

bacteriana 

contacta amb 

les espícules 

de la placa 

basal vírica 

c) Contracció de 

la cua del fag 

i injecció de 

l’ADN víric en 

el bacteri 

Lisozim 

de la cua 



Unió i penetració del fag RD1 



• Mecanismes dels eucariotes per disminuir les 
infeccions víriques 

– Mecanismes de defensa immune, interferència 
de RNA  

• Procariotes 

– CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short 
Palindromic Repeats) 

• Similar a l’interferència de RNA (Immunitat adquirida) 



http://en.wikipedia.org/wiki/File:Crispr.png


Endoribonucleasa Integrasa 

Nucleasa 



– Sistema de restricció modificació 
• Destrucció del DNA només actiu contra virus dsDNA 

• Els ER tallen el DNA en seqüències específiques 

• La modificació del DNA propi evita que es talle el DNA 
propi  

• Mecanismes dels virus per evadir els sistemes 
de restricció dels bacteris 

– Modificació química del DNA víric (glicosilació o 
metilació) 

– Producció de proteïnes inhibidores del sistema de 
restricció de la cèl·lula hoste 



7. Producció de l’àcid nucleïc i de la proteïna vírics 

• Classificació de Baltimore 

– Classe I, dsDNA   

– Classe II, ssDNA 

– Classe III, dsRNA 

– Classe IV i V, ssRNA (+ o ) respectivament 

– Classe VI, retrovirus 

– Classe VII, dsDNA, es repliquen via un intermediari 
de RNA 

http://www.blackwellpublishing.com/
wagner/animations.asp 

http://www.blackwellpublishing.com/wagner/animations.asp


• Nomenclatura per descriure el genoma. 

– mRNA configuració (+); el complementari te 
configuració () 

– Virus RNA (+): genoma ssRNA amb la mateixa 
orientació que el seu mRNA 

– Virus RNA (-): genoma ssRNA amb orientació 
complementària al seu mRNA 

• Retrovirus: virus d’animals que causen alguns 
tipus de càncer i la SIDA 

– Virus de Classe VI i VII 

– Requereixen de transcriptasa reversa 



dsDNA () virus 
Class I 

Class VII 

ssDNA ()  
virus 

Class II 

dsRNA ()  
virus 

Class III 

ssRNA ()  
virus 

Class IV 

ssRNA ()  
virus 

Class V 

ssRNA ()  
retrovirus 
Class VI 

dsDNA intermediate 

dsDNA intermediate 

Synthesis of 
other strand 

Transcription 
of minus strand 

Transcription 
of minus strand 

Transcription 
of minus strand 

Transcription 
of minus strand 

Used directly 
as mRNA 

Reverse 
transcription 

mRNA () mRNA () 

Genome 
replication: Class I,  
               Class II, 
                                           
 Class VII,  
                                           
DNA viruses 

Genome 
replication: Class III,  
                       Class IV,  
                       Class V,  
                       Class VI,  
 

RNA viruses   

classical semiconservative 
classical semiconservative, 

discard () strand  

  transcription followed by 

reverse transcription 

 

make ssRNA () and transcribe from this to give ssRNA () partner 

make ssRNA () and transcribe from this to give ssRNA () genome 

make ssRNA () and transcribe from this to give ssRNA () genome 

make ssRNA () genome by transcription of () strand of dsDNA 



• Proteïnes víriques 

– La producció segueix la síntesi del mRNA 

• Proteïnes primerenques 

– es sintetitzen aviat, després de la infecció 

– necessàries per la replicació de l’àcid nucleic víric 

– típicament amb activitat catalítica  

– sintetitzades en xicotetes quantitats 

 

• Proteïnes tardanes 

– es sintetitzen després 

– Inclouen proteïnes de la càpsida 

– típicament són estructurals  

– sintetitzades en grans quantitats 



III. Bacteriòfags: caràcters generals i principals grups.  
 8 Generalitats 
 9 RNA (MS2) 
 10 ssDNA (X174 i M13) 
 11 dsDNA. Bacteriòfags moderats (Lambda i P1) 
 12 dsDNA. Bacteriòfags virulents (T4) 
 13 dsDNA (T7) 
 14 dsDNA (Fag transposable Mu) 
 15 Virus d’arqueus 
 16 Genomes vírics a la Natura 



RNA 

ssDNA 

dsDNA 

MS2 ss ds 6 

174 
fd, M13 

T3, T7 

Mu 

Lambda T2, T4 

8. Generalitats 



• Cicles de vida 

– Mode virulent: lisi cel·lular després de la 
infecció 

– Mode moderat: els virus repliquen el genoma 
en tàndem amb el genoma de l’hoste sense 
matar l’hoste 



• Molts bacteriòfags de RNA contenen genomes 
de RNA amb configuració (+) 

• Els virus de RNA dels enterobacteris 
s’adsorbeixen al pili bacterià 

9. Bacteriòfags de RNA (MS2 d’E. coli) 



Maturation 
protein 

Coat 

Lysis protein 

Replicase 

1 130 1308 1335 1724 1761 3395 3569 

Genetic map of MS2 

Flow of events during viral multiplication 

Viral genome 

Progeny virions released 

(ssRNA, ) 

(ssRNA, ) 

(ssRNA, ) 
Viral 
proteins 

RNA 
replicase 

Minus strand 
synthesis 

Plus strand 
synthesis 

Genome used 
directly as mRNA 

Translation 

Assembly 

Lysis protein 
production 

 Te un xicotet 

genoma que es 

traduït per una 

combinació 

d’enzims de 

l’hoste i del 

virus 

 

Te gens 

solapants 



• La transcripció del 
genoma va precedida 
per la síntesi de la 
cadena complementària 
de DNA 

• X174 és un virió 
icosaèdric 

• Genoma molt menut 
amb gens solapants 

• Replicació via cercle 
rodant 
 

Origin of genomic 
replication 

Overlapping 
genes 

H 

A 

A* 

B 

K 
C 

D 

E 

J 

F 

G 

Genetic map of 174 

Flow of events during 174 replication 

mRNA () 

ssDNA Replicative 
form (dsDNA) 

ssDNA 
(viral genome) 

Transcription 
off of  strand 

Replication 
by rolling 
circle 

Replicative form DNA synthesis 
Shutoff of host DNA synthesis 
Formation of capsid precursors 
DNA maturation 
Capsid assembly 

Host cell lysis 
Major capsid protein 
Major spike protein 
Minor spike protein 
DNA packaging protein 
Function unknown 

E 
F 
G 
H 
J 
K 

A 
A* 
B 
C 
D 

10. Bacteriòfags ssDNA (+) X174  

http://www.youtube.com/watch?v=BkcCNPTYIlk


– Fag filamentòs 

– Usat en 
enginyeria 
genètica 
(clonació i 
vector de 
seqüenciació) 

– S’allibera sense 
matar l’hoste via 
gemmació 

P3 and P6 

Outer 
membrane 

P3 and P6 

P8 

P8 

Channel 
proteins 

P8 in 
membrane 

P7 and P9 

Cytoplasmic 
membrane 

Viral genome (ssDNA) 

10. Bacteriòfags ssDNA (+) (M13)  



11. (dsDNA) Bacteriòfags moderats, Lambda, i P1 

• Virus moderats: poden dur una relació genètica estable 
dins l’hoste 

– També poden matar la cèl·lula quan entren al cicle 
lític 

• Lisogènia: estat en que la majoria del gens vírics no 
s’expressen i el genoma del virus (pròfag) es replica en 
sincronia amb el cromosoma de l’hoste 

• Lisogen: bacteri que conté un pròfag 

• En certes condicions, els virus lisogènic poden revertir a 
l’estat lític I començar a produir virions 



Temperate virus 

Lytic pathway Lysogenic pathway 

Induction 

Viral DNA 

Host DNA 

Cell (host) 

Lysogenized cell 

Attachment 

Injection 

Viral DNA 
replicates 

Coat proteins 
synthesized; 
virus particles 
assembled 

Viral DNA 
is integrated 
into host DNA 

Lysis Cell 
division 

Prophage 

Lambda: Nonenveloped, head-tail 
structure. The head is about 60 nm 
in diameter and consists of 72 
capsomers. Tails are flexible with one 
short fiber and four long fibers. 
GENOME 
Linear, dsDNA genome of about 48 
kb, containing about 70 genes. 



Lambda genome 

Host genes near 
attachment site 

Host DNA 

Cyclizes at 
cohesive ends 

Site-specific nuclease 
creates staggered ends 
of phage and host DNA 

Integration of lambda 
DNA and closing of 
gaps by DNA ligase 

cos 

att 

cos 

att 

gal bio moa 

gal bio moa 

gal cos bio moa 

Bacteriòfag lambda 
 

• Lineal, dsDNA 

• Complementari, ss regions 
de 12 nt a l’extrem 5 de 
cada cadena  

• Els extrems del DNA 
formen el lloc cos i el DNA 
es lliga i forma un cercle ds 

• En lisogènia, el DNA 
s’integra al cromosoma 
d’E. coli al lloc d’unió de 
lambda (att 



 

– Quan entra en fase lítica,  sintetitza concatemers de 
DNA llargs, lineals per replicació del cercle rodant 

One lambda 
genome 

Primers 

Roll 

3 
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Lysis 
favored 

cl (lambda 
repressor) 

Integrase 

Late proteins 
and lysis PI activation 

PE activation 

cll 
degra- 
dation 

cll 
stabilization 

cll Q 

N Cro 

PL activated PR activated 

Regulació cicle lític vs 
lisogènic en . 

viral_temperate.html


Nearly replicated 
copies of T4 
genome 

Endonuclease 
cuts 

Recombination 
T4 genomes 
generated 

One  
“headful” 
of T4 
DNA 

Concatemer cut 
by endonuclease 

• dsDNA, linears, 
infecten bacteris 
entèrics 

• T1, T2, T4, T7, … 

• T4 te un genoma 
dsDNA permutat 
circularment i 
redundant (afecta 
l’empaquetament) 

12. Bacteriòfags virulents (T4) 



Site of 
glucosylation 

Cytosine 5-hydroxymethyl- 
cytosine 

El DNA de T4 DNA conté 5-hidroximetilcitosina que 
el fa virtualment resistent a qualsevol enzim de 
restricció 



Nucleases 
DNA polymerase 
New sigma 
factors 

Phage DNA Phage 
head 
proteins 

Tail, collar, 
base plate, 
and tail fiber 
proteins 

Mature phage 
particle 

T4 lysozyme 
production 

Infection Phage DNA replication 

Self-assembly Early mRNA Middle mRNA Late mRNA 

Early proteins Middle proteins Late proteins 
Lysis 

Minutes 

0 5 10 15 20 

Genoma de T4 (3 parts): proteïnes primerenques, intermèdies i 
tardanes 

Proteïnes primerenques i intermèdies: enzims necessaris per la 
replicació del DNA i per la transcripció 

Proteïnes tardanes: proteïnes del cap i de la cua i enzims requerides 
per alliberar les partícules fàgiques madures 

http://www.youtube.com/watch?v=Ofd_lgEymto


VIRION   

Non-enveloped, head-tail structure. Head is about 50-110 nm nm in diameter. 

The tail is contractile, has 6 long terminal fibers, 6 short spikes and a small 

base plate. The capsid has an elongated icosahedral symmetry T=13 Q=21, 

composed of 152 capsomers. 

GENOME 

Linear, dsDNA genome of about 169 kb, encoding for approximately 300 

proteins. 

GENE EXPRESSION 

Genes are transcribed by operons. 

T4 



Transcribed 
by host RNA 
polymerase 

Transcribed 
by T7 RNA 
polymerase 

Gene designation Function 

Proteins for 
DNA replication 
and host lysis 

Phage structural 
components and 
maturation 
proteins 

Bacteriophage T7 

Early  
promoters 

Promoter 

Promoter 

Promoter 

Promoter 

Promoter 

Left end 

Inhibits host restriction 

Protein kinase 

T7 RNA polymerase 

Unknown 
Origin of DNA replication 

DNA ligase 

Nonessential 
Inactivates host RNA polymerase 
Endonuclease 

Lysozyme 

Helicase, primase 

DNA polymerase 

Exonuclease 

Virion protein 
Head protein 

Head assembly protein 

Major head protein 

Tail protein 

Tail protein 

Virion protein 
Head protein 

Head protein 

Head protein 

Tail protein 

DNA maturation 

DNA maturation 19 

18 

17 

16 

15 

14 
13 

12 

11 

10 

9 

8 
7 

6 

5 

4 

3.5 
3 
2 

1 

1.7 

1.3 

1.1 

0.7 

0.3 

Major properties of T7 

T7 promoters are unique and widely 
used in biotechnology 

8. 

Forms large plaques 7. 

Head size, 45 nm 6. 

Burst size (Escherichia coli host): about 
300 virions/cell 

5. 

Time to complete 100 T7 genome copies 
from a single copy: 5 minutes 

4. 

T7 encodes all of its own proteins for 
DNA replication and transcription 

3. 

Genome is linear double-stranded DNA 
of 39,936 bp 

2. 

Replication cycle requires 25 minutes 1. 

13. Bacteriòfags dsDNA (T7) 



Origin of  
replication 

Terminal 
repeat 

Left end 

“Eye” form 

“Y” form 

Completed strands 

Concatemer 

Cutting  

enzyme 

DNA 

polymerase 

DNA 

polymerase 

Mature T7 

molecule, 

with terminal 

repeats 

Pairing of unreplicated terminal repeats; 

DNA polymerase and ligase activity 

Joining of new and old molecules, forming 

a concatemer 

Cutting enzyme 

(arrows) makes 

single-stranded  

cuts 

DNA polymerase 

completes the 

single strands 

Replicació del DNA: 
implica polimerasa T7, 
repeticions terminals i 
formació de 
concatèmers 



14. (dsDNA) Bacteriòfag transposable Mu   

– Fag “Mutador”, indueix mutacions al genoma de 
l’hoste 

– Fag moderat que es replica per transposició 

– La regió G del genoma determina el ventall 
d’hostes 

– El seu genoma s’integra al de l’hoste amb una 
transposasa 

– S’empaqueta al virió amb un tros (5 pb) de 
l’hoste a cada extrem 
 



Positive activator 

of late mRNA synthesis 

Repressor 

Host 
DNA 

Integration 

replication 

Lysis Head and 

tail genes 

Invertible G 

segment 

(host range) 

Transposase 

Variable 

end 

(host DNA) 

lys 

attL 
attR 

Insertion point: region 

to be duplicated 

Host  

DNA 

Staggered cuts made by 

transposase in host DNA 

Conversion to single 

strands and insertion of Mu 

Repair of DNA leads 

to formation of five-base- 

pair duplication 

• El genoma es replica com a part d’una molècula gran 
de DNA, tant en cicle lític com en lisogènic 

• L’estat lisogènic requereix de quantitat suficient de 
proteïna repressora  

   per prevenir la transcripció 

   de DNA integrat de Mu 



15. Virus d’arqueus (dsDNA) 

a i b) Virus (afusat i filamentós) de Sulfolobus solfataricus; c) virus de Pyrococcus 

abyssi; d) virus de Acidianus convivator 

• Semblants als que afecten els bacteris entèrics 

• Majoritàriament dsDNA 

• Genomes típicament superenrotllats per adaptar-se 
a ambients extrems 



Creixement independent de l’hoste del virus de 2 cues 

d’Acidianus convivator (ATV) 



• HRPV-1, an ssDNA virus infecting archaea: a new lineage of 
viruses with a membrane envelope. Mol. Microbiol. (2009) 

 



16. Genomes vírics a la Natura 

• Nombre total de procariotes a la Terra = 1030 

• Nombre total de virus a la Terra = 1031 

• La majoria dels virus son bacteriòfags 

• La majoria de la diversitat genètica a la Terra 
resideix als virus 

• El metagenoma viral és la suma de tots els 
gens vírics a un ambient 



I. Els virus: estructura i tipus. Detecció i enumeració de virus. 
II. Cinètica de la multiplicació viral.  
III. Bacteriòfags: caràcters generals i principals grups.  
IV. Cicle lític i cicle lisogènic.  
 



Gens implicats en 
lisogenia 

Gens implicats en 
cicle lític 

Proteïnes 
implicades 
en la 
decissió 





I. Virus animals: aspectes generals de la infecció vírica 
II. Principals virus de RNA 
III. Retrovirus i hepadnavirus 
IV. Principals virus de DNA 
V. Entitats subvirals 
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I. Virus animals: aspectes generals de la infecció vírica 
1. Visió general dels virus animals 

II. Principals virus de RNA 
III. Retrovirus i hepadnavirus 
IV. Principals virus de DNA 
V. Entitats subvirals 
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1. Visió general dels virus animals 

• El virió sencer entra en la cèl·lula animal, a diferència 
de les procariotes 

• Les cèl·lules eucariotes contenen un nucli, el lloc de la 
replicació de virus de molts animals 

• Els virus d'origen animal contenen tots els modes 
coneguts de la replicació del genoma viral 

• Quan els virus animal surten de l’hoste se n‘enduen 
part de la bicapa lipídica per al seu propi embolcall 



DNA viruses RNA viruses 

Nonenveloped Enveloped Nonenveloped Enveloped all ssRNA 

ssDNA 
Parvovirus 

dsDNA 

Papovavirus 

dsDNA 

Adenovirus 

dsDNA 

Iridovirus 

partially 
dsDNA 

Hepadnavirus 

dsDNA 

Poxvirus 

dsDNA 

Herpesvirus 

100 nm 

100 nm 

dsRNA 

ssRNA 

Picornavirus 

Reovirus 

Rhabdovirus 

Togavirus 

Orthomyxovirus 

Bunyavirus Coronavirus 

Arenavirus Retrovirus 
Paramyxovirus 



• Conseqüències de la infecció vírica per a les 
cèl·lules animals   
– Infeccions persistents: l'alliberament dels virions 

de la cèl·lula hoste no dóna lloc a la lisi cel·lular 
• La cèl·lula infectada segueix viva i continua 

produint virus  

– Infeccions latents: retard entre la infecció pel virus 
i els esdeveniments lítics 

– Transformació: la conversió de cèl·lules normals 
en cèl·lules tumorals 

– Fusió cel·lular: dues o més cèl·lules es 
converteixen en una cèl·lula amb molts nuclis 
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Transformation 
into tumor cell 

Tumor 
cell 
division 

Cell 
fusion 

Death of 
cell and 
release 
of virus 

Slow release 
of virus without 
cell death 

Virus present 
but not replicating 





Virus amb embolcall 

Virus sense embolcall PENETRACIÓ DE VIRUS ANIMALS EN LA CÈL·LULA HOSTE 



I. Virus animals: aspectes generals de la infecció vírica 
II. Principals virus de RNA als eucariotes 
 2. Virus de RNA de plantes 
 3. Virus animals ss RNA cadena (+) 

 - Picornavirus 
 - Coronavirus  
 - Norovirus      

 4. Virus animals ss RNA cadena (-) 
 - Rabdovirus 
 - Grip  

 5. Virus animals ds RNA: Reovirus 

III. Retrovirus i hepadnavirus 
IV. Principals virus de DNA 
V. Entitats subvirals 



2. Virus de RNA de plantes 

• La majoria de virus de plantes son RNA (+) encara 
que estan distribuïts en altres classes 

– Exemple: tobacco mosaic virus (TMV) 

• Els genomes es poden moure per dins la planta 
via les connexions intercel·lulars que uneixen les 
parets de les cèl·lules 

Cap 
MTH 

Stop 
codon 

RNP MP CP 

tRNA-like 
structure 



3. Virus animals ss RNA (+) 

• La replicació dels virus d'ARN de cadena positiva 
requereix d’una cadena d'ARN negativa 
intermèdia a partir de la qual es sintetitzen les 
noves cadenes positives 

 



Poliovirus 

– Virus menut (Picornavirus) 

– RNA viral es tradueix 
directament en una 
poliproteïna gegant que 
s’autoescindeix per generar 
~20 proteïnes menudes 
necessàries per la replicació i 
l’acoblament 

– La síntesi d’ARN i proteïnes de 
l’hoste s’inhibeixen quan 
comença la replicació del virus 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Polio.jpg
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Internal ribosome entry site (IRES) 





Coronavirus 

– Virus gran 

– Causa infeccions respiratòries 
(p.e. SARS, en humans i altres 
animals) 

– Virions embolcallats 

– Amb espícules glicoproteiques 
superficials 

– Produeixen un mRNA 
monocistrònic 



Cap Replicase 
gene 

Replicase 

Infection, ssRNA 
genome released 

Translation of 
replicase gene 

Synthesis of () strand 

Synthesis of 
genome copies 

Synthesis of 
monocistronic mRNAs 

Translation to 
yield viral proteins 

Viral assembly 







Càpsida/nucleocàpsida no 
embolcallada. 

Icosaèdrica, 35-39 nm diàmetre 

Norovirus 





4. Virus animals ssRNA de cadena (-) 

– (-) RNAs son complementaris al mRNA 

• Es copien a mRNA per un enzim present al virió 

– Exclusius dels eucariotes 



Rabdovirus 

– Inclou: 

• Virus de la ràbia en humans i altres animals 

• Estomatitis vesicular en porcs, cavalls 

– Virus amb embolcall 

– Virió en forma de bala 



 Strand parental RNA 

 Strand RNA 

 Strand genomic RNA 

mRNAs ( sense) 

Proteins 

Envelope 

Progeny virus 

Assembly 

Translation 
(using host enzymes) 

Transcription by viral 
RNA polymerase 

RNA 
polymer- 

ase 

RNA 
polymer- 

ase 



11-15 kb. Codifica 
per 5-6 proteïnes 





Grip (Influenza) 

– Polimòrfic, amb embolcall 

– Genoma segmentat 

– Les proteïnes superficials 
interactuen amb la 
superfície de l‘hoste 

• Hemaglutinina causa 
l’aglutinació dels glòbuls 
rojos 

• Neuraminidasa trenca 
l’àcid siàlic de la 
membrana de l’hoste 

Neuraminidasa 

Hemaglutinina 

Viral RNApol 

RNA endonucleasa 

Embolcall 

RNA genoma (8 segments) 



Conté 8 segments 
codificants per 11 
proteïnes  

H1N1 



5. Virus de RNA de doble cadena: Reovirus 

– Nucleocàpsida sense embolcall i 
amb càpsida de simetria 
icosaèdrica 

– Els virions contenen els enzims 
necessaris per sintetizar el mRNA 
i el nou genoma de RNA 

– Genoma segmentat  en 10–12 
molècules de ds RNA linear 

– La replicació es dona exclussivament 
al citoplasma de l’hoste 





I. Virus animals: aspectes generals de la infecció vírica 
II. Principals virus de RNA als eucariotes 
III. Retrovirus i hepadnavirus 
 6. Retrovirus 
 7. Hepadnavirus 
IV. Principals virus de DNA 
V. Entitats subvirals 

• Els retrovirus (virus de RNA) i  els hepadnavirus (virus de DNA ) 
usen la transcriptasa reversa per replicar-se. 
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6. Retrovirus 

• Virus de RNA que es repliquen a través d’un 
intermediari de DNA 

– Amb embolcall 

– Tenen transcriptasa reversa, integrasa i proteasa 

– El virió també conté molècules de tRNA 



Surface envelope protein 

Transmembrane 
envelope protein 

RNA 

Enzymes 
(reverse 
transcriptase, 
integrase, 
protease) 

Lipid 
membrane 
bilayer 

Core shell 
protein 

Core protein 



• Els retrovirus tenen un únic genoma 

– Dues molècules idèntiques de (+) ssRNA 

– Conté gens específics 

• gag: codifica proteïnes estructurals 

• pol: codifica transcriptasa reversa i integrasa 

• env: codifica proteïnes de l’embolcall 

R R 

gag pol env 
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Processing 
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Processing 
of GAG-POL 



• Procés de replicació 
– Entrada  

– Eliminació de l’embolcall 

– Transcripció inversa de una de 
les dues còpies de RNA 

– Integració del DNA retroviral al 
genoma de l’hoste 

– Transcripció del DNA retroviral  

– Acoblament i empaquetat del 
RNA genòmic 

– Gemmació de virions i 
alliberament 

Retrovirus virion 
containing ssRNA 
(two copies) 

R R 
ssRNA 

LTR 

LTR 
dsDNA 

Host DNA 

LTR LTR Provirus 

ssRNA 
R R Viral mRNA and 

genomic RNA 

ssRNA Nucleocapsid 

Host cytoplasmic 
membrane 

Progeny 
retrovirus virions 

Entrance 

Uncoating 

Reverse transcription 

Travel to nucleus and 
integration into host DNA 

Transcription 

Encapsidation 

Budding 

Release 



7. Hepadnavirus 

– Virions xicotets, de forma irregular 

– Inclou l’hepatitis B 

– La replicació viral es dona via un intermediari de 
RNA 

– Genomes poc habituals 

• Molt xicotets 

• Només parcialment,  

de doble cadena  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Distribution_of_Hepatitis_B.PNG


Transcripts 

2.4 kb 

RNA primer 
of  strand 

Protein primer 
of  strand 

3.4 kb 

0.7 kb 

2.1  
kb 

Viral genome 



I. Virus animals: aspectes generals de la infecció vírica 
II. Principals virus de RNA als eucariotes 
III. Retrovirus i hepadnavirus 
IV. Principals virus de DNA 
 8. Virus de DNA de plantes 
 9. Poliomavirus: SV40 
 10. Herpesvirus 
 11. Pox Virus 
 12. Adenovirus 
V. Entitats subvirals 
  



8. Virus de Plantes (DNA) 

• Son poc freqüents 

• Alguns virus grans infecten plantes unicel·lulars (algues) 

• Paramecium bursaria Chlorella 
virus 1 (PCBV-1) 

– Gran virió icosaèdric 

– ds DNA gran, codifica per 
centenars de proteïnes 
incloent enzims de 
restricció/modificació 

http://www.dnatube.com/video/4089/Paramecium-Bursaria-Chlorella-Virus-Capsid-Structure


9. Poliomavirus: SV40 

– Indueix tumors en animals 

– Virió sense embolcall amb un cap icosaèdric 

– Virió sense enzims: es replica al nucli de l’hoste 

– DNA circular (foto) 

– Genoma xicotet, amb gens superposats 



VP3 
intron 

Origin of 

replication 

Small T 

intron 

Large T intron 



En humanos: 
Merkel cell polyomavirus  [MCPyV] 



Viral DNA integrated 
into host DNA 

Tumor virus mRNA 

Viral 
proteins 

Host DNA 

Tumor virus DNA Infection 

Integration 
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Transport to cytoplasm 
and translation 

Transformation of 
cell to tumor state 

•  Poliomavirus 
i càncer 
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10. Herpesvirus 

– Grup extens de virus que causen malalties en 
animals i humans 

– Poden romandre latents grans períodes de 
temps 

– Part d’ells produeixen càncer (p.e.virus 
d’Epstein–Barr) 

– Els virions s’uneixen a receptors específics de les 
cèl·lules 

– Produeixen 3 tipus de mRNA  



Immediate 
early proteins 

Delayed 
early proteins 

Late proteins 

mRNA 

Viral DNA 

Viral genomic DNA 

Progeny virus 

Rolling circle replication 

Self- 
assembly 

HHV-1 Simplexvirus 
HHV-3 Varicellovirus 
HHV-4 Epstein-Barr 
HHV-5 Citomegalovirus 
HHV-6A Roseolovirus 

http://ib3tv.com/20120520_181866-el-virus-del-xarampio-es-el-mes-estes.html


11. Pox Virus 

– Un dels virus més complexes i 
grans dels virus animals (la 
verola o pigota, eradicada) 

– Es replica al citoplasma Ed
w

ar
d

 J
en

n
er

 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Edward_Jenner.jpg


12.Adenovirus 

– Virus icosaèdrics, 
dsDNA, lineals 

– Causen infeccions 
respiratòries suaus en 
humans 

– Es repliquen al nucli 

– Requereixen de primers  

– Eviten la síntesi de la 
cadena endarrerida 

Terminal  
protein 

Leading  
strand 

Direction of 
cyclization 

Leading 
strand 

Completed linear 
double strand 

Adenovirus DNA 

Plus strand copied 

Minus strand cyclizes 
via inverted terminal 
repeats 

Minus strand copied 





I. Virus animals: aspectes generals de la infecció vírica 
II. Principals virus de RNA als eucariotes 
III. Retrovirus i hepadnavirus 
IV. Principals virus de DNA 
V. Entitats subvirals 
 13. Virus defectius 
 14. Viroides 
 15. Virusoides 
 16. Prions 
 
  



13. Virus defectius 

• Virus paràsits d’altres virus 

– Requereixen d’altre virus (helper virus) que els 
proporcione alguna funció 

• Virus intactes del mateix tipus 

• Virus satèl·lit: virus defectius dels quals no existeix 
una versió intacta 



14. Viroides  

• Són patògens de plantes que consisteixen en una cadena curta 
(d'uns pocs centenars de bases nitrogenades) circular altament 
complementària d'ARN monocatenari sense la càpsida que 
caracteritzen els virus. 

• El més xicotet conegut te 
220 bases ssRNA associat 
amb la patologia RYMV 
(Rice Yellow Mottle Virus).  

• Els genomes més petits de 
virus capaços de causar una 
infecció de forma 
autònoma, tenen unes 2 Kb. 



• Els viroides no 
codifiquen per a cap 
proteïna coneguda; 
n'hi ha que ni tan 
sols tenen el codó 
d'inici AUG.  

• El mecanisme de 
replicació necessita 
de la RNA 
polimerasa II, un 
enzim normalment 
associat amb la 
síntesi d'ARN 
missatger, i síntesi 
per "cercle rodant" 
de nou ARN.  

http://www.youtube.com/watch?v=6EAI4_NGNTM


• Alguns viroides són ribozims, tenint propietats d'enzim d'ARN 
que permeten l'autotallat i lligació de fragments de la mida 
d'un genoma d'intermediaris de replicació. 

• S'ha proposat la idea de què els viroids siguin de fet introns 
que s'han escapat de les cèl·lules. 

• Els viroides normalment són transmesos per les llavors o el 
pol·len. Les plantes infectades poden mostrar un creixement 
distorsionat. El primer viroide identificat va ser el Potato 
spindle tuber viroid (PSTVd).  

 

 

 

 

 

• http://www.nature.com/embor/journal/v7/n6/full/7400706.h
tml 
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Tomatera sana i tomatera infectada per un viroide 

Moviment dels viroides a l’interior de les plantes 

Plasmodesmes 

Nucli 

Sistema 

vascular 





15. Virusoides  

• Els virusoides consisteixen en una sola molècula d'ARN 
monocatenari circular que fa uns quants centenars de 
nucleòtids i no codifica per res més que per al seu genoma 
(no codifica per a la seva pròpia càpsida). Quan entren a la 
cèl·lula hoste la RNA polimerasa II de l’hoste transcriu el RNA 
del virusoide. 

• En mida i estructura són 
semblants als viroides 
(molècules circulars d'ARN que 
infecten les plantes però sense 
necessitat d'un virus que els 
ajude). 

• Existeixen 3 genotips al mon. 



• El virusoide millor conegut és l’hepatitis D (1700 nucleòtids). El 
seu RNA és molt similar al de l’RNA 7S citoplasmàtic. Sembla 
que el seu efecte consisteix en segrestar o hidrolitzar la 
partícula 7S, amb la qual cosa causa la mort de la cèl·lula. 
 

• http://www.stanford.edu/group/virus/delta/2008/ 
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• Existeixen 8 genotips al mon 



RNA (+) complementari a RNA (-) 



16. Prions  

80’-90’ Anglaterra 



Els prions o proteïnes priòniques són agregats 

supramoleculars (glicoproteïnes) acel·lulares, patògens, i 

transmissibles. 

 

Produeixen encefalopaties espongiformes transmissibles 

(EET), malalties que afecten el sistema nerviós central 

(SNC). 

 

Els prions no són éssers vius. 

 

La proteïna s'expressa en diversos teixits, principalment en 

neurones del SNC, i s'uneix a la membrana cel·lular externa 

mitjançant una molècula de glicosil fosfatidil inositol (GPI). 



Els prions són proteïnes 

modificades baix certes 

circumstàncies que van 

afavorir la seva caiguda 

a un nivell energètic 

molt estable al 

oligomeritzar-se, la qual 

cosa les fa insolubles, 

immunes a les 

proteases i les canvia la 

seva conformació 

tridimensional. 



Aquesta "estabilitat" provoca que aquestes proteïnes 

s'acumulen en el sistema nerviós. 

 

Es desconeix encara com aquesta aparició d'una nova 

estructura provoca malalties per acumulació. 

 

De fet, la "infecció" amb proteïnes priòniques és produeix 

perquè, al consumir-se, comencen a actuar en el teixit 

nerviós com nuclis entorn dels quals més proteïnes es 

desnaturalitzen sota la seva acció i s'acumulen, formant 

generalment microfibres insolubles. 

 



Human Prion Diseases 
Creutzfeldt-Jakob Disease (CJD)  
Variant Creutzfeldt-Jakob Disease (vCJD)  
Gerstmann-Straussler-Scheinker Syndrome  
Fatal Familial Insomnia  
Kuru 
 
Animal Prion Diseases 
Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)  
Chronic Wasting Disease (CWD) 
Scrapie  
Transmissible mink encephalopathy  
Feline spongiform encephalopathy  
Ungulate spongiform encephalopathy 
 

Tipus de prions 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aphis.usda.gov_BSE_5.jpg






Seqüència aminoacídica de PrP madur. El domini N consisteix 
en una regió octa-repetida (PHGGGWGQ) i codifica per His 96 
i 111 (llocs d'unió al coure). El domini C terminal conté la 
seqüència per la unió a GPI i les regions connectades 
mitjançant ponts de cisteïna. Ambdues regions contenen llocs 
de glicosilació post traduccionals. 





http://www.organicconsumers.org/madcow.cfm 
 

http://www.mad-cow.org/ 
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Stanley Benjamin Prusiner  
(Premi Noble 1997) 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Prusiner_1.JPG
http://www.youtube.com/watch?v=pqhpVpafjmk


I. Els microorganismes i el seu entorn: hàbitats 
microbians. 

II. Els microorganismes en les cadenes tròfiques i els cicles 
biogeoquímics del C, N i S. 

III. Relacions entre els microorganismes i altres éssers vius: 
simbiosi. 

IV. Exemples d’ecto- i endosimbiosis mutualistes. 
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Els microorganismes no viuen sols a la natura, sinó que 
interaccionen amb altres organismes i amb l’ambient. 

D’aquesta manera, realitzen moltes activitats essencials 
indispensables per a la vida a la Terra  

Biopel·lícula bacteriana sobre una 

canonada d’acer inoxidable 

Depuradora d’aigües residuals 



I. Els microorganismes i el seu entorn: hàbitats 
microbians. 

II. Els microorganismes en les cadenes tròfiques i els cicles 
biogeoquímics del C, N i S. 

III. Relacions entre els microorganismes i altres éssers vius: 
simbiosi. 

IV. Exemples d’ecto- i endosimbiosis mutualistes. 



• Ecologia microbiana: estudi de la dinàmica d’una comunitat i la 
interacció d'uns microbis amb altres, amb plantes i animals, i 
amb l'entorn en què viuen 

• Poblacions: conjunts d'organismes similars 

• Comunitats: mescles de diferents poblacions  

• Ecosistemes: comunitats biològiques autoregulades i els factors 
abiòtics que hi ha 

• Hàbitat: porció d'un ecosistema on podria residir una comunitat 

 

• Els microbis representen aproximadament el 50% de tota la 
biomassa de la Terra (ubiqüitat a la superfície i en profunditat). 
Tenen un paper important en la vida a la terra, però, només un 
1% de totes les espècies s'han cultivat, identificat i estudiat 



• La diversitat d'espècies microbianes en un ecosistema 
s'expressa de dues maneres: 

– La riquesa d'espècies: el nombre total d'espècies presents 

– Abundància de l'espècie: la proporció de cada espècie en 
un ecosistema 

 

• La riquesa d'espècies i abundància microbiana és una funció 
dels tipus i quantitats de nutrients disponibles en un 
determinat hàbitat 



 COMUNITATS MICROBIANES 

En els diferents ecosistemes els microbis creixen formant poblacions. Les poblacions 
relacionades metabòlicament formen gremis i els conjunts de gremis formen les 
comunitats.  

Comunitat 1 
    Zona Fòtica: 
    Fototrofs oxigènics 

Comunitat 2 
   Zona òxica: 
   Aerobis obligats   
   i facultatius 

Comunitat 3 sediments anòxics: 

Gremi 1: metanògens (CO2             CH4) 

   acetògens (CO2            acetat) 

Gremi 2: bacteris sulfurògens  (SO4
2

                   H2S) 
(S0

              H2S) 

Gremi 3: bacteris desnitrificants  (NO3


             N2) 
bacteris reductors de ferro (Fe3             

 Fe2
 ) 

Gremi 4: bacteris fermentadors 

Les comunitats microbianes 
interaccionen amb altres organismes 
i són sensibles a factors abiòtics  (pH, 
O2, llum, temperatura, concentració 
de nutrients) propis del ecosistema.  

Les comunitats microbianes 
realitzen funcions essencials en el 
ecosistema, transformant i 
mobilitzant els nutrients (C, N, S, 
Fe), a través de reaccions d’ 
oxidació-reducció.   



Ambients i microambients 

Microambient 

Diferents concentracions d’oxigen en una 
partícula de sol de 6 mm. Els valors corresponen 
a la concentració d’oxigen (%) 

Els gradients d’oxigen i de sulfur de les zones 
òxica i anòxica formen un nínxol especialitzat dins 
d’un microambient 



Biopel·lícules 

Agrupacions de bacteris adherits a una 
superfície i encapsulades en una matriu 
adhesiva excretada pels propis bacteris (La 
formació s'inicia per la unió d'una cèl·lula a una 
superfície seguit per l'expressió de gens 
específics-codifiquen les proteïnes que 
sintetitzen molècules de senyalització 
intercel·lular i s’inicia la formació de la matriu) 



Attachment Colonization Development 
(adhesion of a 
few cells to a 
suitable solid 
surface) 

(intercellular 
communication, 
growth, and 
polysaccharide 
formation) 

(more growth and 
polysaccharide) 
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Tapet microbià 



I. Els microorganismes i el seu entorn: hàbitats 
microbians. 

II. Els microorganismes en les cadenes tròfiques i els cicles 
biogeoquímics del C, N i S. 

III. Relacions entre els microorganismes i altres éssers vius: 
simbiosi. 

IV. Exemples d’ecto- i endosimbiosis mutualistes. 



CO2  

atmosférico 

Animales y  

microorganismos 

Plantas y  

algas 

CO2  

disuelto 

Animales  
acuáticos 

Plantas  
terrestres 

Humus Combus- 
tibles  

fósiles 

Muerte y 
mineralizacion 
en sedimentos 

Corteza terrestre Formación de rocas 

Formación del suelo 

CICLES DEL CARBONI I DE L’OXIGEN 

Els cicles del carboni i del oxigen estan estretament relacionats ja que la fotosíntesi 

oxigènica retira el CO2 i produeix O2, mentre que els processos respiratoris 

produeixen CO2 i retiren O2. El carboni recircula per tots els dipòsits principals de la 

Terra [atmosfera, oceans i altres ambients aquàtics, roques i sediments, la biosfera, i 

els combustibles fòssils].  



Cicle d’oxidació-reducció 

del carboni 



- Algues unicel·lulars 

- Cianobacteris i Procloròfits 

- Bacteris Metano- i Metilòtrofs 

- Altres Quimiolitòtrofs  

[Bacteris del hidrogen; Bacteris del sofre 

no pigmentats; Bacteris nitrificants] 

 

 

 

- Bacteris Metano- i Metilòtrofs 

 

- Microorganismes heteròtrofs 

- Bact. fotosintètics anoxigènics [Bacteris 

verds i rojos del sofre i no del sofre] 

-Quimiolitòtrofs 

[Bacteris sulfurògens; Bacteris anamox] 

- Arqueus metanògens 

- Bacteris acetògens 

 

 

-Arqueus metanògens que usen acetat 

 

- Microorganismes heteròtrofs 
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Assimilació Mineralització 

Cicle del carboni:  Grups de microorganismes  



Procés de la descomposició anòxica i sintrofisme 

S
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o
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s
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Fermentadors secundaris 

Syntrophomonas  spp., 

Syntrophobacter spp., Syntrophus spp. 

Oxiden àcids grassos a CO2, acetat i H2 

No creixen en cultius axènics sinó en 

cocultiu amb un consumidor de H2 

Sintrofisme, és el procés pel qual dos o 

més microorganismes cooperen per a 

degradar una substància que ningú pot 

degradar per separat. 

En els processos anòxics del cicle del 

carboni, majoritàriament es consumeix 

H2 com agent reductor. L’associació 

sintròfica està basada en la producció 

de H2 per un microorganisme i després 

pel consum d’H2 per un altre: 

Transferència interespecífica d’H2. 



CICLE DEL NITROGEN 

Fixació 
de nitrogen 

NH2 

NH2 grups 

grups 

de proteïnes 

de proteïnes 

Desnitrificació 

Fixació 
de nitrogen 

Processos de reducció i d’oxidació  

A
m
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Desnitrificació 



 

Tots els 

microorganismes/ 

Només els 

heteròtrofs 

 

 

 

Bacteris 

nitrificants 

 

 

 

Procariotes 

diazotròfics 

[Azotobacter; 

Thiobacillus; 

Cianobacteris; etc] 

 

Tots els 

microorganismes/ 

Només els 

heteròtrofs 

 

 

 

- Quimiolitòtrofs de 

respiració anaeròbia 

  

- Heteròtrofs de 

respiració anaeròbia 

 

- Bacteris anamox 

 

Procariotes 

diazotròfics 

[Clostridium; 

Methanobacterium; 

Chromatium; 

Rhodospirillum; 

Heliobacterium etc] 
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Assimilació/ 

Amonificació Nitrificació 

Cicle del nitrogen:  Grups de microorganismes  

Desnitrificació 

Fixació nitrogen 

atmosfèric 



CICLE DEL SOFRE 

grupos 

grupos 

de proteinas  

de proteinas  

SH 

SH 

Processos de reducció i d’oxidació  
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Respiración anaerobia 



 

Tots els 

microoorganismes/ 

Només els heteròtrofs 

 

 

 

- Quimiolitòtrofs 

[Bacteris del sofre no 

pigmentats] 

 

 

 

Tots els 

microoorganismes/ 

Només els heteròtrofs 

 

-Fotòtrofs 

[Bacteris verds i rojos del 

sofre i no del sofre] 

 

-Quimiolitòtrofs 

- Sulfat reductors 
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Assimilació/ 

Desulfurilació Oxidació de sofre 

Cicle del sofre:  Grups de microorganismes  

Reducció desassimilatòria 



I. Els microorganismes i el seu entorn: hàbitats 
microbians. 

II. Els microorganismes en les cadenes tròfiques i els cicles 
biogeoquímics del C, N i S. 

III. Relacions entre els microorganismes i altres éssers vius: 
simbiosi. 

IV. Exemples d’ecto- i endosimbiosis mutualistes. 



E. coli i humans als intestins 

Swarming a  Salmonella, 
Pseudomonas 

Staphylococcus a la pell 
Candida a les mucoses 

Bdellovibrio,  
Myxococcus xanthus 



Bdellovibrio, Yersinia pestis, 
Mycobacterium tuberculosis 
 

Penicillium sobre bacteris 
 

Microbiota intestinal front a 
patògens 
 
 
 
 
Comunitats en medis pobres 



• Associacions físiques 

– ectosimbiont 

• organisme situat en la superfície d'un altre 
organisme (generalment més gran) 

– consorci 

• contacte físic entre organismes diferents de mida 
similar 

– endosimbiont 

• organisme situat dins d'un altre organisme 



I. Els microorganismes i el seu entorn: hàbitats 
microbians. 

II. Els microorganismes en les cadenes tròfiques i els cicles 
biogeoquímics del C, N i S. 

III. Relacions entre els microorganismes i altres éssers vius: 
simbiosi. 

IV. Exemples d’ecto- i endosimbiosis mutualistes. 







Mutualisme 

• algun benefici recíproc per a ambdues parts 

• relació amb algun grau d'obligació 

– a sovint els socis no poden viure per separat 

• mutualista i hospedador són interdependents 

• Exemple microorganisme-insecte 

– el microbi endosimbiòtic proporciona vitamines i aminoàcids 
necessaris i l’insecte hoste proporciona un hàbitat segur i 
nutrients 

– pugó - Buchnera aphidicola 

• Exemple protozou-tèrmits 

– els tèrmits proporcionen aliment als protozous i els protozous 
digereixen la cel·lulosa per proporcionar nutrients als tèrmits 



MICROORGANISME-INVERTEBRAT 

Cucs tubiforms + bacteris oxidadors de sofre 

Fixació de CO2 amb 
electrons proporcionats 
per H2S al trofosoma 



Reaccions bioquímiques al rumen 

L’ecosistema del rumen 



CARACTERÍSTIQUES D’ALGUNS MICROORGANISMES DEL RUMEN 

Organisme Tipus Productes 

Degradadors de cel·lulosa: 

Fibrobacter succinogenes 

Ruminococcus albus 

 

Gram-negatiu 

Gram-positiu 

 

Succinat, acetat, formiat 

Acetat, formiat, H2, CO2 

Degradadors de midó: 

Ruminobater amylophilus 

Selenomonas ruminantium 

 

Gram-positiu 

Gram-negatiu 

 

Formiat, acetat, succinat 

Acetat, propionat, lactat 

Degradadors de lactat: 

Selenomonas lactilytica 

 

Gram-negatiu 

 

Acetat, succinat 

Degradadors de pectina: 

Lachnospira multiparus 

 

Gram-positiu 

 

Acetat, formiat, lactat, H2, CO2 

Metanògens: 

Methanobrevibacter ruminantium 

Methanomicrobium mobile 

 

Arqueu 

Arqueu 

 

CH4 

CH4 

Protozous anaerobis que 
hidrolitzen cel·lulosa i midó 

Ciliats Àcids orgànics 

Fongs anaerobis Àcids orgànics, H2, CO2 

Gas d’efecte 
hivernacle 



Cooperació 

• juntament amb el comensalisme és una forma positiva, però 

no obligatòria, de simbiosi que implica relacions sintròfiques  

• beneficia ambdós organismes en la relació  

• difereix de la relació de mutualisme perquè no és obligatori 

 

OM = Organic material 



si qualsevol del tres 

membres és eliminat, la 

degradació no te lloc 



Alvinella pompejana, 
cuc de 10 cm que 
forma una relació 
cooperativa amb 
bacteris prop de fonts 
hidrotermals. Els 
bacteris toleren 
arsènic, cadmi i coure 
proporcionant al cuc 
protecció front a ells. 



Comensalisme 

• un organisme se'n beneficia i l'altre no és perjudicat ni ajudat 

• comensal (organisme que es beneficia) 

 

• A sovint sintròfic (associació en la qual el creixement d'un 
organisme depèn de la millora dels factors de creixement, 
nutrients o substrats aportats per un altre organisme que viu a 
prop) 

 

• també pot implicar la modificació del medi ambient per un 
organisme, fent-lo més adequat per a un altre organisme 



•Modificació de l’hàbitat Biopel·lícules 

El colonitzador inicial fa que després es puguen adherir la 
resta 

•Transformació de compostos  Nitrificació 

 

 

     Nitrosomonas           Nitrobacter  

•Disponibililitat de compostos   Fermentacions 

•Cometabolisme Adició de compostos orgànics fàcilment 
degradables incrementa la biodegradació de compostos de difícil 
degradació 

NH3   NO2    NO3 



Predació 

• entre els microbis implica 
l’existència d’una espècies de 
depredadors que ataquen, i en 
general maten la seua presa 



Scanning electron micrograph of 
Bdellovibrio bacteriovorus (pink) 
penetrating into an E. coli 
biofilms (blue).  

Scanning electron micrograph 
of Micavibrio aeruginosavorus 
(yellow) preying on 
Pseudomonas aeruginosa 
growing in a biofilm. 



• un organisme guanya (paràsit) i l'altre es perjudica (hospedador) 

• sempre hi ha una una certa coexistència entre l'hospedador i el 
paràsit 

• els paràsits que han reeixit han evolucionat per coexistir en equilibri 
amb els seus amfitrions 
– si es trenca l’equilibri, l’hospedador o el paràsit poden morir 

 
 

Parasitisme 

Tifus: Rickettsia typhi és l'agent causal albergat 
en les puces, viu en rates. Es transmet als 
humans per la picada de puces. 
Líquens: fong (proporciona aigua, els minerals, 
el medi ambient protegit i substrat ferm per al 
creixement) i un alga o cianobacteri 
(proporciona carbó orgànic i oxigen)  



YARTSA GUNBU 

http://www.bbc.co.uk/news/magazine-18735544


Reducció genòmica 

• resultat de llarg termini de relació parasitària 

• el paràsit perd la informació genòmica que no 
utilitza 

Extreme genome reduction in Buchnera spp.: Toward the minimal genome needed for 
symbiotic life Rosario Gil, Beatriz Sabater-Muñoz, Amparo Latorre, Francisco J. Silva, Andrés 
Moya* Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biología Evolutiva, Universitat de Valencia 

http://www.pnas.org/search?author1=Rosario+Gil&sortspec=date&submit=Submit
http://www.pnas.org/search?author1=Rosario+Gil&sortspec=date&submit=Submit
http://www.pnas.org/search?author1=Rosario+Gil&sortspec=date&submit=Submit
http://www.pnas.org/search?author1=Beatriz+Sabater-Mu%C3%B1oz&sortspec=date&submit=Submit
http://www.pnas.org/search?author1=Beatriz+Sabater-Mu%C3%B1oz&sortspec=date&submit=Submit
http://www.pnas.org/search?author1=Beatriz+Sabater-Mu%C3%B1oz&sortspec=date&submit=Submit
http://www.pnas.org/search?author1=Beatriz+Sabater-Mu%C3%B1oz&sortspec=date&submit=Submit
http://www.pnas.org/search?author1=Beatriz+Sabater-Mu%C3%B1oz&sortspec=date&submit=Submit
http://www.pnas.org/search?author1=Amparo+Latorre&sortspec=date&submit=Submit
http://www.pnas.org/search?author1=Amparo+Latorre&sortspec=date&submit=Submit
http://www.pnas.org/search?author1=Amparo+Latorre&sortspec=date&submit=Submit
http://www.pnas.org/search?author1=Francisco+J.+Silva&sortspec=date&submit=Submit
http://www.pnas.org/search?author1=Francisco+J.+Silva&sortspec=date&submit=Submit
http://www.pnas.org/search?author1=Francisco+J.+Silva&sortspec=date&submit=Submit
http://www.pnas.org/search?author1=Francisco+J.+Silva&sortspec=date&submit=Submit
http://www.pnas.org/search?author1=Francisco+J.+Silva&sortspec=date&submit=Submit
http://www.pnas.org/search?author1=Francisco+J.+Silva&sortspec=date&submit=Submit
http://www.pnas.org/search?author1=Andr%C3%A9s+Moya&sortspec=date&submit=Submit
http://www.pnas.org/search?author1=Andr%C3%A9s+Moya&sortspec=date&submit=Submit
http://www.pnas.org/search?author1=Andr%C3%A9s+Moya&sortspec=date&submit=Submit


• impacte negatiu d'un organisme a un altre sobre 
la base de l'alliberament d'un compost específic 

• exemples 
– producció d'antibiòtics per fongs i bacteris 

– l'ús de productors d’estreptomicina per formigues per 
controlar els fongs paràsits  

– producció de bacteriocina per BAL 

– producció de pèptids antibacterians per insectes i 
mamífers (cecropines, defensines, i atelicidines) 

– producció d'àcids orgànics durant la fermentació 

Amensalisme 





• dos organismes tracten d'adquirir o utilitzar el mateix recurs 
 

– els dos organismes comparteixen el recurs: ambdós sobreviuen en els 
nivells més baixos de la població 

– un organisme domina i l’altra població és exclosa 

Competició 

Competència per la glucosa 
 

Candida albicans vs bacteris orals 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=mouth&source=images&cd=&cad=rja&docid=oIdednyNvuU9mM&tbnid=6yGTEQi_1SKkrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.writerscafe.org/writing/shaunfisher/1038712/&ei=FO49UbHILInJ0AXav4CoAg&bvm=bv.43287494,d.ZG4&psig=AFQjCNEXXOE0KvhuHLbcqOqQfnIQQNQ25A&ust=1363099493714115
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Thrush.JPG


I. Relacions hoste-paràsit. 
II. Microbiota pròpia en humans. 
III. Patogènia i virulència: factors de virulència. 
IV. Adhesió, colonització, invasivitat. 
V. Toxines. 



“Brock- Biología de los Microorganismos” Madigan, M.T., J.M  
Martinko, P.V. Dunlap i D.P. Clark. 12ª ed. Pearson. Addison 
Wesley. 2009. Capítol 28  
 
“MICROBIOLOGÍA de Prescott, Harley i  Klein” Willey, J.M.; 
Sherwood, L.M. i Woolverton, C.J. 7ª ed. McGraw-Hill-
Interamericana de España, S.A.U. 2009. Capítols 30 i 33 
 
“Introducción a la Microbiología” Tortora, G.J., Funke, B.R. i Case 
C.L. 9ª ed. Médica Panamericana. 2007. Madrid. Capítols 14 i 15 
 
 
“Bacterial pathogenesis: A molecular approach” Saylers, A.A., 
Wilson, B.A., Whitt, D.D., Winkler, M. 3ª ed. ASM Press. 2010. 
Capítols 4, 5, 6, 7, 8 i 9 
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I. Relacions hoste-paràsit. 
II. Microbiota pròpia en humans. 
III. Patogènia i virulència: factors de virulència. 
IV. Adhesió, colonització, invasivitat. 
V. Toxines. 



• Habitualment beneficioses de manera mútua 

– La microbiota normal sovint prevé la colonització per 
patògens 

– Els productes bacterians són habitualment beneficiosos per 
a l'hospedador (vitamines B i K) 

 

• Patògens oportunistes 

– membres de la microbiota normal que produeixen malalties 
sota certes circumstàncies 

 

• Hospedador compromés 

– Hospedador debilitat amb una menor resistència a la 
infecció 



I. Relacions hoste-paràsit. 
II. Microbiota pròpia en humans. 
III. Patogènia i virulència: factors de virulència. 
IV. Adhesió, colonització, invasivitat. 
V. Toxines. 



Motius per estudiar la microbiota humana 

• perquè som colonitzats pels microbis en nàixer 

• perquè alguns son beneficiosos 

• perquè  altres ens causen infeccions resultants de lesions 

• per comprendre les causes i conseqüències de la proliferació 
de microbis normalment absents d'una zona del cos 

• per augmentar la consciència del paper exercit per microbis 
indígenes en l'estimulació de la resposta immune 



http://www.hmpdacc.org/ 

http://www.hmpdacc.org/
http://www.hmpdacc.org/


 

 
Structure, function and diversity of the healthy human microbiome Nature (2012) 486,207–214 



Interaccions entre l’hospedador i la 
microbiota normal 

• inclouen una àmplia gamma d'interaccions 
simbiòtiques com son: 

– comensalisme 

– mutualisme 

– parasitisme 

• hi ha d’ecto- i d’endosimbiòtiques 
 



• Els animals proporcionen un entorn favorable per al 
creixement de molts microorganismes 

• Les infeccions comencen freqüentment a les membranes 
mucoses de l'animal 

Microbial  
cells 

Epithelial 
cell 

Mucus 





Organ/sistema 
 

Microbiota associada en g (pes sec) 

Ulls 1 

Nas 10 

Boca 20 

Pulmons 20 

Vagina 20 

Pell 200 

Intestins 1000 



La pell 
• microbis comensals inclouen tant microbiota resident com 

transitòria 

• barrera resistent a nivell mecànic 

• ambient inhòspit 

– pH lleugerament àcid 

– alta concentració de NaCl 

– moltes àrees amb baix  

    contingut d'humitat 

 

• substàncies inhibitòries: lisozim, catelicidines (pèptids 
antimicrobians) 

Acné: causat en part per Propionibacterium acnes 

Corynebacterium spp. 
Propionibacterium spp. 
Staphylococcus spp. 
Micrococcus spp. 
Malassezia spp. (Fong) 
Acinetobacter spp. 
Brevibacterium spp. 
Dermabacter hominis 



http://en.wikipedia.org/wiki/File:PDB_1kwi_EBI.jpg


Nas i nasofaringe 

• Bacteris (Staphylococcus aureus i S. epidermidis) 

• La nasofaringe pot contenir nombres baixos de microbis 
potencialment patògens (Streptococcus pneumoniae, 
Neisseria meningitidis i Haemophilus influenzae) 

 

Tracte respiratori 

• no hi ha microbiota habitualment 

• Els microbis es mouen per: 

– flux continu de mocs generat per les cèl·lules epitelials 

– fagocitosi pels macròfags alveolars 

– lisozim 



Ulls 

• des del naixement i al llarg de la vida un reduït nombre de 
comensals bacterians es troben a la conjuntiva de l'ull, on el 
bacteri predominant és Staphylococcus epidermidis 

• conté organismes que sobreviuen a l'eliminació mecànica 
mitjançant l'adhesió a les genives i les dents; contribueixen a 
la formació de la placa dental, la càries dental, gingivitis i 
malalties periodontals 

• La saliva conté enzims antimicrobians però sempre hi ha 
menjar a prop! 

• A les poques hores de nàixer, la cavitat oral és colonitzada per 
microorganismes de l'ambient circumdant 

Boca 



Cells 

Tal i com s'acumula la placa dental, els microorganismes 
produeixen altes concentracions d'àcid que contribueix a la 
descalcificació de l'esmalt de les dents (càries dental) 
Els bacteris làctics Streptococcus sobrinus i Streptococcus mutans 
són els associats habitualment a la càries dental 

http://www.youtube.com/watch?v=KGB3UHeVvSg&feature=related


– Responsable de la digestió dels aliments, l'absorció de 
nutrients i la producció d'aliments per la microbiota 
indígena 

– Conté 1013 a 1014 microbis 

Tracte gastrointestinal 



Major bacteria present Organ 

Esophagus 

Stomach 

Small 
intestine 

Large 
intestine 

pH 2 

Secretion of acid (HCl) 
Digestion of macromolecules 

pH 4–5 

Continued digestion 
Absorption of monosaccharides, 
amino acids, fatty acids, water 

pH 7 

Absorption of bile acids, 
vitamin B12, gas, odor 

Duodenum 

Jejunum 

Ileum 

Colon 

Anus 

Esophagus 

Lactobacilli 
Enterococci 
 

Prevotella 
Streptococcus 
Veillonella 

Helicobacter 
Proteobacteria 
Bacteroidetes 
Actinobacteria 
Fusobacteria 

Bacteroides 
Bifidobacterium 
Clostridium 
Enterobacteria 
Enterococcus 
Escherichia 
Eubacterium 
Klebsiella 
Lactobacillus 
Methanobrevibacter 
    (Archaea) 

Peptococcus 
Peptostreptococcus 
Proteus 
Ruminococcus 
Staphylococcus 
Streptococcus 

Major physiological 
processes 



• els ronyons, els urèters i la bufeta estan normalment lliures de 
microbis 

• Al final de la uretra es troben alguns (Escherichia coli i Proteus 
mirabilis) que es poden multiplicar i tornar patògens) 

Tracte genitourinari 

• Tracte genital femení (vagina) 

– microbiota complexa en un estat 
de flux a causa del cicle 
menstrual 

– Predominen els lactobacils 
tolerants als àcids (Lactobacillus 
acidophilus) Bacil de Döderlein 
[C. albicans, Strep. agalactiae, ...) 
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Adhesió 

Colonització 

Infecció 

Invasió 

 



EXPOSURE 
to pathogens 

ADHERENCE 
to skin or mucosa 

INVASION 
through epithelium 

COLONIZATION 
and 

GROWTH 
Production of 

virulence factors 
 

TOXICITY: 
toxin effects are 
local or systemic 

INVASIVENESS: 
further growth at 
original and distant sites 

TISSUE 
DAMAGE, 
DISEASE 

Further exposure 

Further exposure at local sites 

Els patògens utilitzen diverses estratègies per establir la 
virulència 

La virulència és la capacitat relativa d'un patogen per provocar 
una malaltia 



Patogènia 

Nº de m.o. invasors 

Portals d’entrada: 

Membranes 
mucoses 

Pell 

Ruta parenteral 

Factor de 
virulència: 

Adhesió 

Penetració i/o Evasió de 
les defenses de l’hoste 

Factors de virulència: 

Càpsules 

Components de paret 
cel·lular 

Variació antigènica 

Invasines 

Exoenzims 

Sistemes de captació de 
ferro 

Creixement intracel·lular 

Dany a 
l’hostpedador 

Factors de 
virulència: 

 

Exotoxines 

Endotoxines 

 



Mecanismes de canvi genètic i diversificació 
PROCESSOS LENTS PROCESSOS RÀPIDS 

Mutacions puntuals Variació de fase 

• Canvi de nucleòtid • Inversió del promotor 

• Inserció de nucleòtid • Síntesi  “slipped-strand” SSM 

• Deleció de nucleòtid Variació antigènica 

Duplicació gènica • Gene shuffling (barallat gènic) 

Deleció gènica • Conversió gènica 

Reorganització cromosòmica HGT 

• Inversió • Recombinació intergènica 

• Recombinació intragènica • Transformació 

• Plasmidis 

• DNA exogen 

• Conjugació 

 • Plasmidis 

 • Transposons 

• Transducció 

• Bacteriòfags 

 • Generalitzada 

 • Especialitzada 



Vies d’entrada de patògens: 

Via respiratòria 

   Streptococcus pneumoniae 

   Mycobacterium tuberculosis 

Via gastrointestinal 

   Shigella spp. 

   Vibrio cholerae 

   Salmonella spp. 

Via genitourinària 

  Neisseria gonorrhoeae 

  Treponema pallidum 

  Chlamydia trachomatis 

Pell o via parenteral 

  Clostridium tetani 

  Clostridium perfringens 

  Rickettsia rickettsii 

Sistema digestiu 

Sistema respiratòri 

Sistema genitourinàri 
Ferides, cremats 
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Adhesió 

• La invasió d’un patogen 

– comença en el lloc de l'adhesió 

– es pot estendre per tot l’hospedador a través dels sistemes 
circulatori o limfàtic 

 

• Adhesió específica 

– Un patogen ha de tenir accés als teixits de l'hospedador per 
fer-li dany 

– Bacteris i virus que inicien la infecció sovint s'adhereixen 
específicament a les cèl·lules epitelials a través d'interaccions 
macromoleculars en les superfícies del patogen i la cèl·lula 
hoste 

 



L'adherència bacteriana es facilita per: 

– macromolècules extracel·lulars que no estan unides 
covalentment a la superfície del bacteri 

• Capes-S, càpsula 

 

 

 

 

 

 

 

 

– les fímbries i els pili 



Colonització 

• La disponibilitat de 
nutrients és molt important 
pel que afecta el creixement 
de patògens 

• Els patògens poden créixer 
localment en el lloc 
d'invasió o es poden 
estendre per tot el cos 

E. coli produeix diferents 
factors de colonització 
(fímbries/pili) 



Invasió i creixement del patogen 

• Capacitat d'un patogen per créixer en el teixit hospedador 
a densitats que inhibeixen la funció de l'amfitrió 

• Pot causar dany sense produir una toxina 

Invasió de cèl·lules no fagocítiques per Salmonella 

Burkholderia pseudomallei (roig) forma filaments 
d’actina (verd obscur) per a moure’s pel 
citoplasma cel·lular i escapar a l’exterior cel·lular 



I. Factors de virulència que afavoreixen la dispersió: exoenzims 

Producte Microorganisme Actuació 

Hialuronidasa Streptococcus,Staphylococcus, Clostridium Degrada l‘àcid. hialurònic, ciment intercel·lular 
del teixit connectiu 

Col·lagenasa Clostridium perfringens Degrada col·lagen present en músculs i teixit 
connectiu 

Neuraminidasa Vibrio cholerae, Shigella dysenteriae Degrada àcid neuramínic, ciment intercel·lular 
de l ‘epiteli de la mucosa intestinal 

Estreptoquinasa/ 
Estafiloquinasa 

Streptococcus, Staphylococcus S’ uneix al plasminogen activant la producció 
de plasmina  digestió de fibrina el patogen 
surt de coàguls 

Lecitinasa Clostridium perfringens Degrada lecitina present en les membranes 
cel·lulars 

Leucocidines Staphylococcus, Streptococcus Lisen fagòcits 

Elastasa Vibrio, Aeromonas Degrada elastina associada amb les 
membranes basals 

Coagulasa Staphylococcus aureus Coagula el fibrinogen. Els coàguls protegeixen 
al microbi 



II. Invasió i residència intracel·lular 

A. Invasió de cèl·lules no fagocítiques: El bacteri produeix 
proteïnes (invasines) que indueixen la seua ingestió 

Alguns bacteris (Listeria, Shigella) són ingerits per fagocitosi 
(A), escapen del fagosoma (B) lisant la membrana (C) i es 
divideixen (D). Poden induir la polimerització d’actina en un 
dels seus pols (E), la qual cosa mou al bacteri pel citoplasma 
(F) i provoca extrusions citoplàsmiques (G) que permeten al 
bacteri envair les cèl·lules veïnes (H)  





B. Invasió de cèl·lules fagocítiques: Implica la producció de 
factors de virulència que impedeixen l’ eliminació del bacteri 
per part del fagòcit 

1. Inhibició de la fusió fagosoma-lisosoma.  

2. Escapar del fagosoma.  

Rickettsia prowazekii degradant la 
membrana del fagosoma  
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Exotoxines 

• Exotoxines (proteïnes solubles, sensibles al calor, alliberades 
pel patogen quan creix) 

• Toxines citolítiques (hemolisines i fosfolipases) 

• Toxines AB 

• Toxines superantigèniques 



Cytoplasmic 
membrane 

-Toxin pore 

Out 

In 
Influx of  
extracellular 
components 

Efflux of 
cytoplasmic 
components 

Exotoxines citolítiques (hemolisines) 

• Degraden la membrana citoplasmàtica, 
causant la lisi cel·lular i la mort 

• Les toxines que lisen els glòbuls rojos es 
diuen hemolisines (toxina estafilocòccia) 

 
 



• Desestabilitzen la membrana, la cèl·lula es lisa i mor (eliminen 
la càrrega dels lípids de la membrana) 

Exotoxines citolítiques (fosfolipases) 



Exotoxines AB 

• Consta de dues subunitats 

– subunitat A– responsable de l’efecte tòxic 

– subunitat B– s’uneix a la cèl·lula diana 

 

• Actuació directa 



• Endocitosi 



Cytoplasmic 
membrane 

Diphtheria toxin 

Amino acid 

Ribosome 

Diphtheria  
toxin 

Receptor 
protein 

Out 

In 

Normal protein synthesis Protein synthesis stops 

Toxina diftèrica (Corynebacterium diphtheriae) 



Excitation signals 
from the central 
nervous system 

Muscle 

Normal 
Acetylcholine (A) induces 
contraction of muscle fibers 

Botulism 
Botulinum toxin,     , blocks 
release of A, inhibiting contraction 

Toxina botulínica (Clostridium botulinum) 



Inhibitory 
interneuron 

Inhibition 

Excitation signals 
from the central 
nervous system 

Tetanus 
toxin 

Muscle 

Normal 
Glycine (G) release from inhibitory 
interneurons stops acetylcholine 
(A) release and allows relaxation 
of muscle 

Tetanus 
Tetanus toxin binds to inhibitory 
interneurons, preventing release 
of glycine (G) and relaxation 
of muscle 

Toxina tetànica (Clostridium tetani) 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Opisthotonus_in_a_patient_suffering_from_tetanus_-_Painting_by_Sir_Charles_Bell_-_1809.jpg


• Exotoxines que actuen a l’intestí prim, causant secreció 
massiva de fluids al lumen intestinal, i com a conseqüència 
vòmits i diarrea 

Toxina (Vibrio cholerae) ENTEROTOXINA 





Toxines superantigèniques (S. aureus) 

• Els superantígens (SAg) són toxines/mitògens bacterians o 

virals que comprenen una classe de malalties associades a 

molècules immuno-estimulants amb gran capacitat de 

transformació de cèl·lules T (30%).  

• S'uneixen al complex major d'histocompatibilitat (MHC) de 

classe II, alliberant elevades quantitats de citocines.  

• Es provoquen grans alteracions orgàniques i es suprimeix la 

resposta immunitària específica. 



Cèl·lula presentadora d’antígens 

Limfòcit TH 

Receptor T 

MHC II 

Superantigen 

Antigen 
Activació massiva de 

cèl·lules T: Producció de 

nivells excessivament 

elevats de IL-2, TNF, IF- 

vòmits, nàusees, febre, xoc, 

insuficiència multi-orgànica 







Lisi G- 



Lisi cel·lular Proteïna d’ unió al LPS 
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I. Interacció microbiana amb les defenses de l’hoste. 
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b) Defenses adaptatives 
c) Defenses microbianes contra la immunitat 

II. Agents quimioteràpics: antibiòtics i quimioteràpics de 
síntesi. 

III. Resistència a antimicrobians. 
IV. Teràpies preventives. 

 



Defenses del cos enfront dels microorganismes 

• CONSTITUTIVES O INNATES 

– Mecàniques (pell, membranes mucoses) 

– Químiques (àcids grassos a la pell, HCl a l’estómac, sals 
biliars a l’intestí, pèptids antimicrobians en teixits i 
leucòcits) 

– Cel·lulars (leucòcits) 

• ADAPTATIVES O INDUÏDES 

– Immunitat humoral (anticossos) 

– Immunitat cel·lular 



IMMUNITAT INESPECÍFICA (INNATA) IMMUNITAT ESPECÍFICA 
(ADAPTATIVA) 

PRIMERA LÍNIA  

DE DEFENSA 

SEGONA LÍNIA DE  

DEFENSA 
TERCERA LÍNIA DE DEFENSA 

Pell intacta 

Membranes 
mucoses i 
secrecions 

Microbiota 
normal 

Fagòcits i 
cèl·lules NK 

Febre 

Inflamació 

Substàncies 
antimicrobianes 

Anticossos (limfòcits B) 

Limfòcits T 



a) Defenses innates 

• Barreres externes  
– només uns pocs bacteris i virus poden penetrar la pell intacta 

– Les membranes mucoses dels tractes estan recobertes de substàncies 
antimicrobianes (Ac, lisozim), arrossegament de microorganismes per 
moviments peristàltics, ... 

• Factors tissulars (resposta inflamatòria caracteritzada per 
enrogiment, local, dolor, pus) 
– Fagòcits (leucòcits que devoren substàncies estranyes) 

– Una manera d’estimular els fagòcits és amb el sistema complement 
(senyalització química produïda per un sistema soluble – no cel·lular). El 
sistema sol estar desactivat fins que apareixen MAMP (microbe-
associated molecular patterns) o patrons moleculars bacterians 
(mureïna, flagel·lina o pilina) 

 

 



• Sistema complement 
– Sistema multifuncional format per unes 30 proteïnes que 

“complementen” la funció dels Ac 

– Normalment està inactiu i s’activa per actuar com a defensa 

 

 

 

– Activació per: 

• Via clàssica (Ac) 

• Via alternativa (unió de 
proteïnes del complement a 
MAMP, desencadenant una 
cascada proteolítica  

• Via de les lectines 
(reconeixement dels residus 
de mannosa de la superfície 
del bacteri) 

 

 

 



Via alternativa 
Via lectines 





FUNCIONS DEL COMPLEMENT 

•C3a, C5a  Mediadors 

d’inflamació i atracció de fagòcits 

•C3b  Opsonització de bacteris 

•C5b, C6, C7, C8, C9  Complex 

d’atac a membrana (MAC), lisi 

bacteriana 



• Fagòcitosi 
– Procés en que les cèl·lules fagocítiques reconeixen, ingereixen i maten 

microbis extracel·lulars  

– Les “professionals” son els neutròfils (o leucòcits polimorfonucleats) 

 

 

 

 



Mecanismes 

• Existeixen dos mecanismes per al reconeixement del microbi pels fagòcits 

– Reconeixement independent d’opsonina  

– Reconeixement dependent d’opsonina  

• La fagocitosi es pot augmentar enormement per opsonització 

 



Mecanismes independents d’opsonina 

• receptors no específics i específics en les cèl·lules fagocítiques 
• quatre maneres de reconeixement: 

– interaccions lectina-carbohidrat 
– interaccions proteïna-proteïna 
– interaccions hidrofòbiques 
– detecció de patògens associats a patrons moleculars (PAMP) per receptors de 

reconeixement de patrons (PRR, per exemple, receptors Toll-like) 



Pathogen-Associated Molecular Patterns (PAMPs) 

• basat en la detecció, pels fagòcits, d'estructures microbianes conservades a 

nivell molecular 

• PAMPs són exclusius dels microbis, no presents a l’hoste 

– lipopolisacàrid (LPS) de bacteris gram negatius 

– peptidoglicà de bacteris gram positius 

 

PAMP son reconeguts pels receptors de reconeixement de patrons (PRR) 

en les cèl·lules fagocítiques 





• Opsonització 
(unió d'una 

opsonina, en 
especial, un anticòs 
a un receptor en la 
membrana cel·lular 
del patogen) 

 

 

 

 



FAGOCITOSI 

ACCIÓ DEL COMPLEMENT 



b) Defenses adaptatives 

• Anticossos (necessiten de l’exposició a l’agent, son molt 
específiques i varien d’un individu a l’altre) 

• Unió de les IgG per Fc 

 

 

 



CARACTERÍSTIQUES  DE LES PRINCIPALS CLASSES DE IMMUNOGLOBULINES HUMANES 

Nom PM (kD) % Llocs d’unió 
a Ag 

 

Propietats 

 

Distribució 

IgA 405 10-15 2 (monòmer) 

4 (dímer) 

Ac de les secrecions. 
Inhibeix l’adhesió de 
patògens a les mucoses 

Secrecions (dímer): 
saliva, mucus, calostre 

Sèrum (monòmer) 

IgG 150 80 2 Ac circulant. Opsonina. 
Actua front a virus, 
bacteris, toxines 

Sang, limfa, fluids. 
Travessa la placenta 

IgM 970 5-10 10 
(pentàmer) 

Primer Ac tras la 
immunització. Opsonina 

Sang, limfa. Superfície 
de limfòcits B 
(monòmer) 

IgD 175 0,2 2 Inici de la resposta 
immune 

Sang, limfa. Superfície 
de limfòcits B 

IgE 190 0,002 2 Participa en reaccions 
al·lèrgiques. Possible lisi 
de paràsits 

Sang limfa. Superfície 
mastòcits i basòfils 





• Immunitat cel·lular (necessiten de l’exposició a l’agent, son 
molt específiques i varien d’un individu a l’altre) 

• Requereixen que unes cèl·lules 
especialitzades (limfòcits T 
citotòxics o cèl·lules 
assassines) maten les cèl·lules 
infectades  en reconéixer els 
antígens superficials 

• Requereixen de comunicació 
intensa entre diferents tipus 
de cèl·lules (citocines). Les 
citocines son sintetitzades pels 
limfòcits T col·laboradors i 
estimulen els limfòcits B i T 

 

 



MISSATGERS QUÍMICS ENTRE CÈL·LULES DEL SISTEMA IMMUNE: INTERLEUCINES 

CITOCINA ACTIVITAT 

Interleucina 1 (IL-1) Estimula als limfòcits TH en presència d’ antígens. Atracció de 
fagòcits en la resposta inflamatòria 

Interleucina 2 (IL-2) Proliferació de limfòcits TH i B. Activació de limfòcits TC i cèl·lules 
NK 

Interleucina 8 (IL-8) Quimiotàctica per a cèl·lules del sistema immune 

Interleucina 10 (IL-10) Segregada per limfòcits TH2, interfereix en l’activació dels 
limfòcits TH1 

Interleucina 12 (IL-12) Diferenciació dels limfòcits T CD4 

Interferons (IFN-a i IFN-b) Indueixen l’activitat antiviral en cèl·lules nucleades (inhibeixen la 
síntesis proteica)  

IFN-g Activa macròfags, millora la presentació d’antígens 

Factor de necrosi tumoral 
(TFN-a) 

Citotòxica per a cèl·lules tumorals, augmenta l’activitat de 
cèl·lules fagocítiques 



• Memòria immunològica (els segons atacs microbians son més 
lleugers) perquè alguns limfòcits B es diferencien a cèl·lules de 
memòria. 

 • Aquestes cèl·lules no 
es tornen a activar fins 
que no hi ha un altra 
estimulació antigènica 

• Aleshores s’activa la 
resposta secundària 

 



Respostes immunitàries primària i secundària 



c) Defenses microbianes contra la immunitat 
• Existència intracel·lular 

– Mycobacterium tuberculosis 

• Producció de leucocidines (maten al fagòcit i alliberen al patògen) 
– Streptococcus pyogenes i S. aureus (formen el pus que son fagòcits morts) 

• Càpsula bacteriana (dificulta adhesió del fagòcit) 
– Streptococcus pneumoniae 

• Desconnectar totes les respostes immunitàries 
– VIH 

– Xarampió (pallola) 

• Estimulació de sobreproducció d’antigens inespecífics (superantígens) 
– Alguns estreptococs i estafilococs 

– VIH i altres virus  

• Variació antigènica (canviant periòdicament llurs antígens superficials) 
– Gonococs 

– Protozous 

– VIH 
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Agents quimioteràpics (o quimioterapèutics) 

• agents químics utilitzats per 
tractar la malaltia 

• destrueixen els microbis 
patògens o inhibeixen el seu 
creixement dins l'amfitrió 

• la majoria són antibiòtics 

– productes microbians o 
els seus derivats que 
maten microbis 
susceptibles o inhibeixen 
el seu creixement 

 
 



(Breu) història de la quimioteràpia 

• Paul Ehrlich (1904) descobreix que un 
derivat arsènic (salvasan) funciona per 
tractar la sífilis (Treponema pallidum) 

• Alexander Fleming (1928) va descobrir 
accidentalment la penicilina 

• Gerhard Domagk, Jacques i Therese 
Trefouel (1935) descobreixen les 
sulfonamides 

• Selman Waksman (1944) va descobrir 
l’estreptomicina per tractar la malaltia 
de la tuberculosi (Mycobacterium 
tuberculosis) 

• (1953) Aïllament de cloramfenicol, 
tetramicina, neomicina i tetraciclina 
 
 
 



Característiques generals 

• toxicitat selectiva (capacitat de medicament per matar o inhibir 
el patogen mentre es danya l’amfitrió el mínim possible) 

• dosi terapèutica (nivell de fàrmac requerit per al tractament 
clínic) 

• dosi tòxica (nivell de drogues en què el fàrmac és massa tòxic 
per al pacient (producció d’efectes secundaris) 

• índex terapèutic (relació de dosi tòxica a dosi terapèutica) 
• efectes secundaris (efectes indesitjables dels fàrmacs sobre les 

cèl·lules de l’hospedador) 
• drogues d’espectre estret (ataquen només uns pocs patògens 

diferents) 
• drogues d'ampli espectre (ataquen molts patògens diferents) 
• agent bactericida (mata els microbis) 
• agent estàtic (inhibeix el creixement de microbis) 



Producció d’antibiòtics 

• encara que els bacteris i els fongs són capaços de produir 

naturalment molts antibiòtics usats comunament, molts 

agents quimioterapèutics importants són sintètics 

• antibiòtics semisintètics són antibiòtics naturals que han estat 

químicament modificats perquè siguin menys susceptibles a la 

inactivació dels patògens 

• ampicil·lina i l'amoxicil·lina són semisintètiques mentre que la 

penicil·lina G i penicil·lina V es produeixen naturalment 





Fermentació de 
penicil·lina per  

Penicillium 
chrysogenum 





Determinació del nivell d’activitat antimicrobiana 

– Concentració mínima inhibitòria 

• concentració més baixa de fàrmac que inhibeix el 
creixement dels patògens 

– Concentració letal mínima 

• concentració més baixa de fàrmac que mata els 
patògens 



Mètodes: assaig de difusió en disc 
 

• Kirby-Bauer. Observar zones clares (sense creixement) al 
voltant de discos impregnats amb diferents concentracions de 
fàrmacs específics 

http://www.youtube.com/watch?v=O5NwOGazOAA&feature=related


Mètodes: test E 

• convenient per a l'ús amb 
patògens anaerobis 

• similar al mètode de difusió de 
disc, però s'utilitzen tires que 
contenen un gradient 
d’antibiòtic en lloc del discos 

• la intersecció de la zona 
el·líptica d'inhibició amb la tira 
indica la CMI 

http://www.youtube.com/watch?v=K0nrFj8lFfA








Inhibidors de la síntesi de la paret cel·lular 

Penicil·lines 
 

– derivats de l'àcid 6-aminopenicil·lànic; es diferencien en la 
cadena lateral unida al grup amino- 

– característica més important de la molècula és l'anell β-
lactàmic (essencial per a la bioactivitat) 

 

 



• molts organismes resistents a la penicil·lina produeixen β-
lactamasa (penicil·linasa) que hidrolitza un enllaç en l'anell 

• mode d'acció: inhibició de l'última etapa (transpeptidació) en la 

síntesi de la paret cel·lular bacteriana 

• impedeix la síntesi de les parets cel·lulars complets 

• condueix a la lisi de la cèl·lula 

• només actua sobre els bacteris en creixement que estan 

sintetitzant nou peptidoglicà 

• penicil·lines semisintètiques tenen un espectre més ampli que 

les d'origen natural 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qBdYnRhdWcQ


Cefalosporines 

• estructural i 
funcionalment similars a 
les penicil·lines 

• antibiòtics d'ampli 
espectre que poden ser 
utilitzats per la majoria 
dels pacients que són 
al·lèrgics a la penicil·lina 

• s'agrupen en quatre 
categories basades en el 
seu espectre d'activitat 



Inhibidors de la síntesi proteica 

• molts antibiòtics s'uneixen específicament al ribosoma 
procariota 

• altres antibiòtics inhibeixen un pas en la síntesi de proteïnes 
– unió de l’aminoacil-tRNA 
– formació d'enllaç peptídic 
– lectura del mRNA 
– translocació 

• exemples 
– aminoglicòsids 
– tetraciclines 
– macròlids 
– cloramfenicol 



Aminoglicòsids 

• tots contenen un anell de 
ciclohexà i amino-sucres 

• s'uneixen a la subunitat 
ribosòmica 30S i interfereixen 
amb la síntesi de proteïnes 
inhibint directament el procés i 
provocant lectura errònia de 
l'ARN missatger 



Tetraciclines 

• tots tenen una estructura de quatre anell a la que s’uneixen 
diferents cadenes laterals 

• són d'ampli espectre, bacteriostàtic 

• es combinen amb la subunitat ribosomal 30S 

– inhibeix l'enllaç de l’aminoacil-tRNA al lloc A del ribosoma 

• de vegades s'usa per tractar l'acne 



Macròlids 

• exemple, eritromicina 

– ampli espectre 

– típicament bacteriostàtic 

– s'uneix al 23S ARNr de la 
subunitat 50S ribosomal 

– inhibeix l'elongació de la 
cadena peptídica 

• utilitzat per als pacients 
al·lèrgics a la penicil·lina 

 

• contenen anells lactona amb 12-22 carbonis units a un o més 
sucres 



Cloramfenicol 

• ara es sintetitza químicament 

• s'uneix a la subunitat 23S rRNA a la subunitat ribosomal 50S 
ribosomal i inhibeix la reacció peptidiltransferasa 

• tòxic amb nombrosos efectes secundaris pel que només 
s'utilitza en situacions que amenacen la vida 



Inhibició de la síntesi d’àcids nucleics 

• varietat de mecanismes 

– bloquejar la replicació de l'ADN 

• inhibició de DNA polimerasa 

• Inhibició de DNA helicasa 

– bloquegen la transcripció 

• inhibició de la RNA polimerasa 

• no son tan efectives com altres antibiòtics perquè procariotes i 

eucariotes no difereixen molt en la seua forma de sintetitzar els 

àcids nucleics  

• Àcid nalidíxic acid va ser la primera quinolona sintetitzada 

(1962) 



• Inhibició del complexe bacterià DNA-girasa 



Antagonistes metabòlics 

• actuen com antimetabòlits 

– antagonitzen o bloquegen el funcionament de les vies 
metabòliques per inhibició competitiva de la utilització de 
metabòlits per els enzims clau 

• són anàlegs estructurals 

– molècules que són estructuralment similars  i competeixen 
amb intermediaris metabòlics d'origen natural 

• bloquegen el metabolisme cel·lular normal 

 
 
 

 



Sulfonamides 

• l’àcid p-aminobenzoic 
(PABA) és un 
precursor de la síntesi 
d'àcid fòlic (precursor 
de purines i 
pirimidines) a molts 
patògens 

• la sulfanilamida és un 
anàleg estructural del 
PABA 

 



Fàrmacs antifúngics 

• menys eficaços a causa de la similitud de les cèl·lules 
fúngiques i les humanes 

• les micosis superficials son més fàcils de tractar que les 
infeccions sistèmiques 

Micosis superficials Infeccions sistèmiques 



I. Interacció microbiana amb les defenses de l’hoste. 
II. Agents quimioteràpics: antibiòtics i quimioteràpics de 

síntesi. 
III. Resistència a antimicrobians. 
IV. Teràpies preventives. 

 



• un problema creixent 

• una vegada que la resistència s'origina en una població es pot 
transmetre a altres bacteris 

• un tipus particular de mecanisme de resistència no s'ha 
associat a una única classe de fàrmacs 

• els mutants de resistència sorgeixen espontàniament i son 
seleccionats 

 

 
 

• El problema del “superbacteri” resistent a 
antibiòtics és una seriosa amenaça per a 
la salut humana. Staphylococcus aureus 
resistent a meticil·lina (MRSA) i després 
resistent a la vancomicina (VRSA) aïllat de 
les úlceres del peu en un pacient diabètic 
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Mecanismes de resistència als fàrmacs 

• evitar l'entrada de drogues 
– fàrmac no pot unir-se a o 

penetrar al patogen 
– disminució de la 

permeabilitat bacteriana 
• bombeig del fàrmac a 

l’exterior 
• inactivació del fàrmac 

– modificació química del 
fàrmac pel patogen 

• alteració de l'enzim o de 
l’orgànul diana  

• ús de vies alternatives o 
augment de la producció del 
metabòlit diana 



Origen i transmissió de resistències a fàrmacs 

• Els gens de resistència es poden trobar a 
– cromosoma bacterià (resultats de mutacions espontànies 

que generalment resulten en un canvi en la diana del 
fàrmac) 

– plàsmids (es poden transferir a altres cèl·lules mitjançant 
conjugació, transducció, transformació. Pot transportar 
múltiples gens de resistència) 

– transposons (contenen gens de resistència als antibiòtics - 
alguns tenen múltiples gens de resistència 
es poden moure ràpidament entre els plasmidis i a través 
d'una població bacteriana) 

– integrons 



cassets genètics 
 
• conjunts de gens de 

resistència 
• poden existir com a 

elements genètics 
• poden ser part de 

transposó, integró o 
cromosoma 



I. Interacció microbiana amb les defenses de l’hoste. 
II. Agents quimioteràpics: antibiòtics i quimioteràpics de 

síntesi. 
III. Resistència a antimicrobians. 
IV. Teràpies preventives. 

 



Prevenció d'aparició de resistència als medicaments 

• administrar el fàrmac en altes concentracions 

• administrar dos o més medicaments a la vegada 

• utilitzar medicaments només quan és necessari 

• solucions futures possibles  

– desenvolupament continu de nous fàrmacs 

– ús de bacteriòfags per al tractament de malalties 
bacterianes 



I. La classificació dels microorganismes: problemes 
intrínsecs. 

II. Classificació fenètica i filogenètica. 
III. Nomenclatura. 
IV. Identificació. 
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I. La classificació dels microorganismes: problemes 
intrínsecs. 

II. Classificació fenètica i filogenètica. 
III. Nomenclatura. 
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Els tres dominis de la vida 

• Carl Woese va determinar, 
sequenciant la subunitat 
xicoteta del RNA ribosomal 
(SSU rRNAs) que tots el éssers 
vius pertanyen a un dels tres 
dominis 

– Archaea 

– Bacteria 

– Eucarya 

 





Evolució procariòtica 

• El producte és la diversitat microbiana, basada en la selecció 
que determina el desenvolupament de noves espècies 

• Els canvis genètics hereditaris en arqueus i bacteris 
s'introdueixen per: 

– mutació 

– transferència genètica lateral 

 

 



TAXONOMIA  és la ciència de la classificació biològica, s’encarrega 
de la construcció de sistemes que permeten una ordenació posant 
de manifest relacions entre organismes 

La taxonomia està constituïda per tres àrees independents però 
relacionades: 

Classificació: estructuració dels organismes en grups (taxons) en 
funció de semblances o parentesc evolutiu 

Nomenclatura: assignació de noms a grups (taxons) d’acord amb 
normes establides 

Identificació:  aplicació pràctica, procés pel qual es determina la 
inclusió de nous aïllaments en els grups establerts 

Sistemàtica: estudi científic dels organismes amb la finalitat de 
caracteritzar-les i agrupar-les de forma ordenada 



Espècie bacteriana: Grup monofilètic d’organismes que mostren un grau 
suficient de coherència genòmica i fenotípica com per a identificar-se de 
forma separada d’altres semblants. Les fronteres de l’espècie: homologia 
DNA/DNA > 70% i  %G+C igual o diferència < 5 

Organisme 1 Organisme 2 

Extracció DNA genòmic 

Marcatge 

Desnaturalització 

Mesclar DNA dels dos organismes  

Hibridat 
No hibridat 

100        75         50         25          0 

Mateixa 

espècie 

100% < 25% 

Control: 

mateixa 

espècie 

1 i 2 son 

gèneres 

diferents 

Diferents 

espècies del 

mateix 

gènere 



I. La classificació dels microorganismes: problemes 
intrínsecs. 

II. Classificació fenètica i filogenètica. 
III. Nomenclatura. 
IV. Identificació. 



Classificació fenètica 

• agrupa els organismes en base a la similitud mútua dels 
fenotips 

• pot revelar les relacions evolutives, però no depèn d'un anàlisi 
filogenètic (no pesa caràcters) 

• els millors sistemes comparen tants atributs com siga possible 

 

 

• desenvolupament evolutiu d'una espècie 

• generalment es basa en la comparació directa de material 
genètic i productes dels gens 

• aquest enfocament més factible quan Woese i Fox van 
proposar la utilització de seqüències de rRNA per determinar 
les relacions evolutives dels organismes 

Classificació filogenètica 



Algunes característiques emprades en la classificació (i identificació) 

Fonts de carboni i nitrogen 

Composició de la paret cel·lular 

Fonts d’energia 

Tipus nutricional general 

Temperatura: rang de tolerància i òptim 

Luminescència 

Mecanismes d’obtenció d’energia 

Mobilitat 

Tolerància osmòtica 

Relacions amb l’oxigen 

pH: rang de tolerància i òptim 

Pigments 

NaCl: requeriment i tolerància 

Inclusions 

Rang de substrats fermentats  

Metabòlits secundaris 

Producció d’enzims 



Coeficients d’associació 

• simple matching 
coefficient (SSM)  

– Proporció de caràcters 
comuns (per presència i 
absència) 

• Jaccard coefficient 

– Ignora caràcters que no 
tenen cap de les dues 
espècies 



matriu de 
similaritat 

Reagrupament i 
unió per obtindre 
un cluster 

• dendograma – diagrama d’arbre 

dendograma 

• phenon – grup d’organismes amb gran similaritat 

– phenons amb 80% similaritat = espècie 



gènere –  grup ben definit amb una o 
més espècies clarament separat d’altres 







CLASSIFICACIÓ FILOGENÈTICA 

 

•En procariotes la filogènia es dedueix de la seqüència nucleotídica 

•Els procariotes estan relacionats per herència i, per tant, la seqüència d’un genoma és un 

registre dels antecessors del procariota 

•L’anàlisi de les diferències en les seqüències genòmiques dels procariotes permet 

reconstruir la seua història filogenètica 

 

Gens utilitzats en l’anàlisi filogenètica  

Procariotes: rRNA 16S     

Eucariotes: rRNA 18S 

rRNA 23S 

recA 

gyrB 

SSU (small subunit ribosomal) rRNA 



ESTRUCTURES DEL rRNA 16S EN REPRESENTANTS DELS TRES DOMINIS 



CONTINGUTS DE LA  2ª EDICIÓ DEL MANUAL 
DE BERGEY 

Volum 1. Arquea, bacteris fototròfics i bacteris 
evolutivament més antics (Aquifex, 
Thermotoga,..) 

Volum 2. Proteobacteria (alfa-, beta-, gamma-, 
delta- i epsilonproteobacteria)  
    

Volum 3. Bacteris Gram-positius de baix 
contingut G+C (Clostridium, Mycoplasma
  Listeria,...)  

Volum 4. Bacteris Gram-positius d’alt contingut 
G+C (Micrococcus, Streptomyces) 

Volum 5. Planctomycetes, espiroquetes, 
fibrobacteris, bacteroides i fusobacteris)
    



Filogènia dels arqueus 



Filogènia dels bacteris 



I. La classificació dels microorganismes: problemes 
intrínsecs. 

II. Classificació fenètica i filogenètica. 
III. Nomenclatura. 
IV. Identificació. 



Sistema binomial de Nomenclatura 

• Carl von Linné (Carolus Linnaeus) 

• Una nova espècie no es reconeix mentre no es publica al 
International Journal of Systematic and Evolutionary 
Microbiology 

 
RANGS TAXONÒMICS 

Domini  Bacteria   Archaea 

Phylum  Proteobacteria  Euryarcheota 

Classe  g-Proteobacteria  Halobacteria 

Ordre  Enterobacteriales  Halobacteriales 

Família  Enterobacteriaceae Halobacteriaceae 

Gènere  Escherichia  Halobacterium 

Espècie  E. coli   H. salinarum   



I. La classificació dels microorganismes: problemes 
intrínsecs. 

II. Classificació fenètica i filogenètica. 
III. Nomenclatura. 
IV. Identificació. 

1. Mètodes culturals 
2. Mètodes moleculars 
3. Mètodes immunològics 



I. MÈTODES CULTURALS 

Estudi de característiques morfològiques, culturals, fisiològiques i bioquímiques  
comparació amb les característiques d’espècies conegudes 

1. Obtenció de cultiu pur 

2. Gram, morfologia, endòspores, càpsules,.. 

3. O/F 

4. Consulta de les proves a realitzar fer-les 

Característica Enterobacteriaceae Vibrionaceae Pseudomonadaceae 

Gènere representatiu Escherichia Vibrio Pseudomonas 

Metabolisme de 
glucosa 

Fermentatiu Fermentatiu Oxidatiu  

Morfologia cel.lular Bacils rectes Bacils rectes o corbats Bacils rectes 

Flagels Peritrics  Polars Polars 

Creixement amb O2 + + + 

Creixement sense O2 + + - 

Oxidasa - + + 

Requeriment de Na+ - (+) - 

Inhibició per O129 - + - 



Claus dicotòmiques 



 Ús de sistemes miniaturitzats de identificació 

1. Cultiu pur 

2. Gram, morfologia, O/F,.. 

3. Elecció del sistema adient 

Tira API. Inclou al menys 20 proves i 
hi ha varies opcions: enterobacteris, 
Gram-negatius no enterobacteris, 
estreptococs,... 

BIOLOG. Basat en la comparació de 
patrons d’utilització de fonts de C. 



II. MÈTODES MOLECULARS 

 Sondes d’ ADN 



 PCR 



III. MÈTODES IMMUNOLÒGICS 

  Tincions immunològiques 

Tinció directa 
Tinció indirecta 

Clostridium septicum tenyit amb un anticòs conjugat 
amb ITF (verd) i C. chauvei tenyit amb un anticòs 
conjugat amb rodamina-B (roig) 



  ELISA Directe Indirecte 

Test positiu            Test negatiu Test positiu            Test negatiu 

Anticossos front a l’antigen cobrint la superfície 

Adició de l’antigen  

Anticossos front a l’antigen marcats amb enzim 

Adició del substrat  

Antigen cobrint la superfície 

Adició de la mostra de sèrum 

Anticossos marcats amb enzim 

Adició del substrat  



Resolució relativa de diferents tècniques moleculars 



I. Diversitat procariòtica. 
II. Arqueus: caràcters generals i principals grups. 
III. Bacteris: principals grups. 
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I. Diversitat procariòtica. 
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• Arqueus (500 espècies catalogades) 

• Crenarqueotes (termoacidòfils) 

• Euriarqueotes  

• Metanògens 

• Halòfils extrems 

• Bacteris (10.000 espècies catalogades 

• Vint-i-tres llinatges (B1-B23) 

 



I. Diversitat procariòtica. 
II. Arqueus: caràcters generals i principals grups. 

1. Introducció: estructura, filogenètica i diversitat 
metabòlica 

2. Euryarchaeota 
3. Crenarchaeota 

III. Bacteris: principals grups. 



1. Introducció: estructura, filogenètica i diversitat metabòlica 

• Archaea comparteix moltes característiques amb Bacteria i amb 
Eukarya 

• A nivell de bioenergètica i metabolisme intermedi Archaea és 
semblant a Bacteria 

– Excepcionalment, alguns Archaea usen la metanogènesi 

– L’autotròfia, per diferents vies metabòliques està molt 
distribuida entre Archaea (via acetil-CoA (metanògens), TCA 
invers). 

– Catabolisme de glucosa per glicòlisis o Entner-Doudoroff 
modificada 

– Gluconeogènesi per glicòlisi en halòfils i metanògens 

– TCA present en halòfils i Thermoplasma, no en metanògens 

 

 



• Paret cel·lular 

• Sense mureïna 

• Tipus: pseudomureïna, metanocondroïtina, 
heteropolisacàrids, proteïnes, glicoproteïnes. 

• Membrana cel·lular  

• Unions èter, lípids de membrana especials. 

• Monocapes o bicapes 

• Genètica 

• Cromosomes circulars. Pocs plasmidis.  

• Ribosomes 70S de morfologies molt variables. Resistents a 
cloranfenicol i kanamicina. Sensibles a la toxina diftèrica.  

• RNA polimerasa més semblant a les eucariòtiques. 



Euryarchaeota 

Crenarchaeota 

Marine Crenarchaeota 

Methanocaldococcus Methanobacterium 

Methanothermus 

Archaeoglobus 

Halobacterium 

Halococcus 

Natronococcus 

Marine Euryarchaeota 

Extreme 

halophiles 

Halophilic 

methanogen 

Methanosarcina 

Methanospirillum 

Thermoplasma 

Ferroplasma 

Picrophilus 

Extreme 

acidophiles 

Methanopyrus 

Nanoarchaeum 
Thermoproteus 

Pyrodictium 
Thermococcus/ 

Pyrococcus 

Desulfurococcus 

Hyperthermophiles 

Sulfolobus 

Crenarchaeota: fundamentalment hipertermòfils Euryarchaeota: metanògens i halòfils 



CARACTERÍSTIQUES DELS PRINCIPALS GRUPS FISIOLÒGICS D’ARQUEUS 

Grup Característiques generals Gèneres 

Metanògens Anaerobis estrictes. Cofactors específics Methanobacterium, 
Methanococcus 

Reductors de sulfat Hipertermòfils i anaerobis. Creixement autotròfic 
amb H2 i S2O3=. Formen metà en baixes quantitats 

Archaeoglobus 

Halòfils extrems Quimioorganòtrofs aerobis. Requeriment de NaCl 
≥1,5M. Neutròfils o basòfils 

Halobacterium 

Natronobacterium 

Sense paret cel·lular Pleomòrfics. Quimioorganòtrofs i termoacidòfils. 
Anaerobis facultatius. Glucoproteïnes i lipoglicans en 
la membrana 

Thermoplasma 

Hipertermòfils 
dependents de 
sofre 

Termòfils estrictes (70-110ºC). El S es reduït 
anaeròbiament a H2S o oxidat aeròbiament a H2SO4 

Sulfolobus 

Acidianus 

Pyrococcus 



2. Euriarqueotes 

• Grup molt divers a nivell filogenètic 

• Habita en ambients extrems (alta salinitat, pH, T) 

• Classificació: 

– Archaea halòfils extrems 

– Archaea metanogènics 

– Thermoplasmatales 

– Thermococcales i Methanopyrus 

– Archaeoglobales 

– Nanoarchaeum i Aciduliprofundum 



Archaea halòfils extrems 

• Haloarchaea (Halobacterium, 

Haloferax, Natronobacterium) 

• Típicament requereixen un mínim de 

1.5 M (~9%) NaCl per créixer 

• Es troben en ambients salins artificials 

(salaons, salines, llacs salats) 

• Reproducció per fissió binària 

• No formen espores 



• Majoritàriament immòbils 

• Majoritàriament aerobis obligats 

• Adaptats a la vida en ambient d’alta força iònica (paret cel·lular 

formada per glicoproteïnes estabilitzades per Na+) 

• Mantenen el balanç osmòtic acumulant o sintetitzant soluts 

compatibles 

• Halobacterium bombeja K+ perquè la seva concentració supere 

el Na+ extracel·lular (balanç d’aigua favorable) 

 



Exterior Interior 

Membrana 

Bacteriorodopsina 

ATPasa 

Alguns haloarqueus poden sintetizar ATP amb energia de la llum 
(Bacteriorodopsina) 



• Methanobacterium, Methanocaldococcus, 

Methanosarcina 

• Es troben en diferents ambients 

• Taxonomia basada en aspectes fenotípics-

filogenètics 

• Anaerobis obligats 

• Poden convertir en CH4 fins a 11 substrats 

diferents 

Archaea metanogènics 



• Thermoplasma 

– Quimioorganòtrofs 

– Aerobis facultatius via respiració del sofre 

– Es troben a piles d’autocombustió de carbó 

– Membranes amb lipoglicà (monocapa 
lipídica amb enllaços tetraeter) 

• Ferroplasma 

– Quimilitotròf  

– Oxida Fe2+ a Fe3+, generant àcid 

– Creix a les mines de pirita (FeS2) 

• Picrophilus 

– acidòfil extrem (creix òptimament a pH 0.7) 

Thermoplasmatales (termofílics i/o extremadament acidòfils) 
 



• Thermococcales 

– Thermococcus i Pyrococcus  

– Termes marines anòxiques 

– Altament mòbils 

 

 

• Methanopyrus 

– Metanogènics  

– Tenen lípids de membrana exclussius 

 

Thermococcales and Methanopyrus 



Archaeoglobales 

– Archaeoglobus, 
Ferroglobus 

• Hipertermòfils  

• N. equitans és un dels organismes cel·lulars 
més menuts (~0.4 µm) 

– Simbiont obligat del crenarchaeota 
Ignicoccus 

– Genoma molt menut (li falten gens per 
tot, excepte pels processos moleculars 
centrals) 

Nanoarchaeum i Aciduliprofundum 



3. Crenarqueotes (termoacidòfils) 

• Viuen en T extremes (hipertermòfils) 70-113 ºC i també en 

ambients extremadament freds 

• Molts son anaerobis obligats 

• Quimiorganòtrofs i quimiolitòtrofs amb diversos donadors i 

acceptors d’electrons 

• Hàbitats 

– Volcans terrestres 

– Volcans submarins 

– Hàbitats no termals 

 

 



Crenarchaeota que viuen en hàbitats volcanics terrestres 

• Sulfolobales (Sulfolobus i Acidianus) 

– Viu en fonts acídiques rics en sofre 

• Thermoproteales (Thermoproteus, 

Thermofilum, i Pyrobaculum)  

– Termes lleugerament àcides o 

fumaroles hidrotermals 



Crenarchaeota que viuen en hàbitats volcanics submarins 

• Termes i fumaroles marines. Son el 

arqueus més termofílics 

– Pyrodictium i Pyrolobus (T 
òptima >100 ºC 

– Desulfurococcus i Ignicoccus  
(anaerobis estrictes) 

– Staphylothermus 

 



Crenarchaeota que viuen en hàbitats no termals 

• Identificats en ambients terrestres i en aigues marines 

temperades i fredes per mètodes d’estudi independents del 

creixement 

• Nitrificants 



I. Diversitat procariòtica. 
II. Arqueus: caràcters generals i principals grups. 
III. Bacteris: principals grups. 



Spirochetes 

Deinococci 

Green nonsulfur 
bacteria 

Thermotoga 

Thermodesulfobacterium 

Aquifex 

Green sulfur 
bacteria 

Flavobacteria 

Deferribacter 

Cytophaga 

Planctomyces/ 
Pirellula Verrucomicrobiaceae 

Chlamydia 

Cyanobacteria 

Actinobacteria 

Firmicutes and Mollicutes 

Nitrospira 

Proteobacteria 

Gram-positive 
bacteria 

 

 

 

 

 

 

BACTERIA: filogènia 



Aquifex (B1) i Thermotoga (B2) 

– Bacteris hipertermofílics 

– Thermotoga 

• Anaeròbic, fermentador,  
quimioorganòtrof 

• 20% dels gens d’origen Archaea 

– Aquifex 

• Quimiolitòtrof obligat 

• És el bacteri més termofílic (pot 
créixer a 95C) 

 

 

 

Termodesulfobacteris, Thermosulfobacterium (B3)  

• Reductores de sulfat termòfiles 



Deinococcus i Thermus (B4) 

• Thermus  

– Termofílic, aeròbic, organòtrof 

– Font de la Taq DNA polimerasa 
 

• Deinococcus 

– G+, aeròbic, organòtrof 

– Solen tindre carotenoides 

– Resistents a la radiació UV, dessecació i 
agents mutants 

Chrysiogenetes, Chrysiogenes arsenatis (B5) 

– Respira arsenat (forma oxidada de 
l’arsènic) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Thermus_aquaticus.JPG


Cloroflexis, Chloroflexus (B6) 

– Filamentós, termofílic 

– Fotòtrof 

– Creix en termes a pH neutre o bàsic 

– Motilitat per lliscament 

 

 

 

Termomicrobis, Thermobacterium (B7) 

– Aerobis estrictes que creixen a 75 ºC 

– Lípids de membrana atípics 

– Paret cel·lular de proteïnes, sense peptidoglicà 

 

 

 

Nitrospira (B8) i Deferribacter (B9) 

– Quimiolitòtrofs o quimioorganòtrofs 

– Termòfils o mesòfils 



Cianobacteris: Synechococcus, Oscillatoria, Nostoc (B10) 

– Fotòtrofs oxigènics 

– Solen tindre vesicles de gas 

– Algunes produeixen neurotoxines 

– Gran diversitat morfològica 

• Unicel·lulars (divisió per fissió binària) 

• Unicel·lulars (divisió per fissió múltiple) 

• Filamentoses (amb heterocistos) 

• Filamentoses (sense heterocistos)  

• Filaments ramificats 



Heterocist 

Glutamina 

Heterocist 

Cèl·lules vegetatives Cèl·lules vegetatives 

• Heterocist: cèl·lula 
més grossa on es 
crea un ambient 
anòxic 

• És un lloc de 
fixació del 
nitrogen 

• La nitrogenasa és 
sensible a l’oxigen 



Bacteris verds del sofre, Chlorobium(B11) 

– Fotòtrofs anoxigènics, amb molta diversitat filogenètica, 
no mòbils 

– Utilitzen H2S com acceptor d’electrons I l’oxiden a SO4
2 

– Tenen clorosomes (cossos rics en bacterioclorofil·la) 

 

 

 

 



• El llinatge (phyla) més 
important dels Bacteria 

• Inclou molts dels bacteris més 
coneguts 

• La major diversitat metabòlica 
dels Bacteria 

• Quimilitotròfia 

• Quimioorganotròfia 

• Fototròfia 

• Diversitat morfològica 

Proteobacteria (B12) 



Classe Gèneres representatius Grups fisiològics 

Alfa Rhodospirillum, Rhodospira 

Caulobacter, Hyphomicrobium 

Nitrobacter 

Rickettsia 

Acetobacter, Gluconobacter 

Methylocystis 

Bacteris rojos no del sofre 

Bacteris amb prosteca 

Nitrificants 

Paràsits intracel·lulars 

Bacteris de  l’àcid acètic 

Metilotrofs 

Beta Nitrosomonas 

Thiobacillus 

Ralstonia, Alcaligenes, Hydrogenophaga 

Spirillum 

Nitrosificants 

Quimiolitòtrofs del sofre 

Oxidadors d’hidrogen 

Espirils 

Gamma Escherichia, Vibrio, Aeromonas 

Methylococcus 

Chromatium 

Coxiella 

Pseudomonas 

Beggiatoa, Thiotrix 

Gram-negatius, fermentatius, anaerobis facultatius 

Metilotrofs 

Bacteris rojos del sofre 

Paràsits intracel·lulars 

Gram-negatius, oxidatius, aerobis 

Oxidadors de sofre 

Delta Desulfovibrio, Desulfomicrobium 

Myxococcus 

Respiradors anaerobis de sulfat i sofre 

Formadors de cossos fructífers 

Epsilon Campylobacter, Helicobacter Espirils 



Alfa proteobacteria 



Alfa proteobacteria 

Proteobacteria quimioorganòtrofs aerobis i aerobis facultatius 

• Bacteris de l’àcid acètic (Bacils 
aerobis i mòbils que oxiden 
completament alcohols i sucres, 
acumulant àcids orgànics) 

 

 
Acetobacter 

Etanol 

              2H           NAD+         cit c553        cit ox         O2 

Acetaldehíd 

Acetat 

Cicle de Krebs 

CO2                   Cadena respiratòria 

 

 2H 

Gluconobacter 

 Etanol 

                  2H      cit c553       cit ox          O2 

Acetaldehíd 

 

Acetat 

Acetobacter (superoxidants, cicle de Krebs complet, flagels perítrics) 

Gluconobacter (suboxidants, cicle de Krebs incomplet, flagels polars) 



Beta proteobacteria 



Sphaerotilus i Leptothrix (Bacteris embeinats) 

– Filamentosos, aerobis 

– Les cèl·lules nadadores es formen dins 
d’una beina 

– Habiten aigües riques en nutrients 
orgànics 

Thiobacillus (Bacteris oxidants del sofre) 

– Quimiolitòtrofs del sofre 

– Donadors d’electrons habituals H2S, S0, 
S2O3

2; generant àcid sulfúric 

– Alguns posseeixen carboxisomes 



Gama proteobacteria 



Gamma proteobacteria 

Proteobacteria quimioorganòtrofs aerobis i aerobis facultatius 

• Vibrio (Bacils mòbils, aerobis 
facultatius, metabolisme 
fermentatiu. Hàbitat aquàtic. 
Alguns patògens humans) 

 

 

• Pseudomonas (Bacils aerobis amb 
flagel polar. Hàbitat aquàtic i al 
sòl. Patògens humans 
oportunistes) 

 

 

 

 

 

 



Enterobacteris 

– Aerobis facultatius, mòbils o inmòbils  

– Bacils no esporulats que fermenten sucres 

• Fermentació àcido mixta 

• Fermentació 2,3-butanodiol 

– Escherichia 

– Salmonella 

– Shigella 

– Proteus 

– Enterobacter 

 



Glucose 

Mixed-acid fermentation (for example, Escherichia coli) 

Butanediol fermentation (for example, Enterobacter aerogenes) 

Pyruvate Lactate 

CO2 Uninoculated tube 

Succinate 

Acetyl CoA 

Formate 

 

Ethanol 

Acetate 

CO2 

H2 

Glucose Pyruvate 2,3-Butanediol  CO2 

Ethanol 

Lactate 

Succinate 

Acetate 

CO2  H2  

Weak acid 
 strong 
gas reaction 

Butanediol color reaction 

Acid  gas 
reaction 
(H2  CO2)  
 

Gas collection tube 

Glycolysis 

Glycolysis 





• Bacteris nitrificants 

– Creixen quimilitotròficament a partir de compostos de 

nitrogen inorgànic 

– Presents en Alpha-, Beta-, Gamma- i Deltaproteobacteria 

• Oxidació de l’amoni (Nitrosococcus) 

 

 

 

• Oxidació del nitrit (Nitrobacter) 

 

NH3  1 O2 NO2
  H2O 2 

1 

2 
1 

NO2
  O2 NO3

  



• Bacteris prototròfics porpres 

– Fotosíntesi anoxigènica 

– Alfa-, Beta-, o Gamaproteobacteria 

– Contenen bacterioclorofil·la 
pigments carotenoides 

– Usen H2S com a donant d’electrons 
per a la reducció de CO2 a la 
fotosíntesi 

 

 

 



• Metanòtrofs 

– Aerobis obligats (aquàtics i del sòl) que usen CH4 i altres 
compostos (C1) com a font d’electrons i carboni 

– Tenen sistemes de membrana interns per oxidar el metà 

• Tipus I (gamaproteobacteria) Assimilen els compostos 
C1 pel cicle de la ribulosa monofosfat 

• Tipus II (alfaproteobacteria) Assimilen els compostos C1 
per la via de la serina 

• Metilòtrofs 

– Poden créixer utilitzant compostos del carboni sense 

enllaços C-C (la majoria també son metanòtrofs) 

 

 

 

 

 

 



Delta i Epsilon proteobacteria 



Prey 
cytoplasm 

40–60 min 5–20 min 

Prey 

Bdelloplast 

Prey periplasmic 
space 

Bdellovibrio 

Release of progeny 

Prey lysis 
(2.5–4 h 
postattachment) 

Attachment 

Elongation 
of Bdellovibrio 
inside the 
bdelloplast 

Penetration 

Bdellovibrio  

Paràsit d’altres bacteris 

Aerobis obligats 

Ambient aquàtic i al sòl 

Deltaproteobacteria 



• Mixobacteris (Myxococcus) 

• Gliding (bacils llargs o filamentosos), sense flagel, es mouen per 
contacte amb superfícies 

• Formen cossos fructífers (estructures multicel·lulars) 

• Tenen cicles de vida complexos 

• Quimiorganòtrofs: utilitzen nutrients produits per altres bacteris, 
lisant-los 

 

Mound 
of cells 

Fruiting  
body 

Myxospores 

Chemical 
induction 

Fruiting-body 
and myxospore 
formation 

Swarming and 
aggregation 

Vegetative 
cycle 

Germination 

Outgrowth of 
vegetative cells 

Deltaproteobacteria 



Epsilonproteobacteria 
 

– Abundants en hàbitats rics en sofre (termes hidrotermals) 

– Molts son autòtrofs (usen H2, fòrmic, sulfat o tiosulfat com 

donant d’electrons) 

– Patògens i no patògens 

• Campylobacter i Helicobacter (patògens) 

• Arcobacter (patogen) 

• Sulfurospirillum i Thiovulum (no patogen) 

• Wolinella succinogenes (rumen) 

 



Bacteris Gram+: Firmicutes, Mollicutes (B13), Actinobacteris (B14) 

– Mollicutes: Spiroplasma, Mycoplasma 
• Patògens, sense paret 

 

– Firmicutes no esporulats: Staphylococcus, Micrococcus, 
Streptococcus, Lactobacillus, Sarcina 
• Cocs aeròbics 

• Resistents a una Aw baixa i concentració de sal alta 

 



– Firmicutes esporulats: Bacillus, Clostridium 
• Formes endòspores. La seua posició permet classificar-los  

 

Bacillus 
• Produeixen enzims hidrolítics 
• Molts produeixen antibiòtics 
• Alguns produeixen bioinsecticides 

Clostridium 
• Viuen en ambients anaerobis (sol i intesti de mamífers) 
• Causants de botulisme, gangrena, tètanus 



– Actinobacteris:  

• Corynebacterium (productor d’antibiòtics) 

 

• Propionibacterium (aliments fermentats) 

 

• Mycobacterium (tuberculosi) 

– cèl·lules pleomòrfiques difícils de tenyir per Gram) 

 

• Streptomyces, Actinomyces 

– Filamentoses (miceli semblant al fúngic) 

– Produeixen molts enzims extracel·lulars 

– Produeixen molts antibiòtics 

 

 

 

 



Planctomicets: Planctomyces, Pirellula (B15) 

– Amb tija (reproducció per gemmació) 

– Gran compartimentació (membrana nuclear) 

Flagel 

Tija 

Pilus 

Tija 

Nucleoid 

Envolta 
nuclear 



Clamídies: Chlamydia (B16) 

– Paràsit obligat amb poques capacitats metabòliques 

– MTS molt freqüent avui en dia 

Elementary  
body 

Reticulate  
body 

Release of 
elementary bodies 

Conversion to 
elementary bodies 

Phagocytosis of 
elementary body 

Elementary body 
attacks host cell 

Multiplication 
of reticulate 
bodies 

Conversion to 
reticulate body 



Espiroquetes: Spirochaeta, Treponema, Borrelia (B17) 

– Gram-, mòbils  

– Present en ambients aquàtics i al rumen d’animals 

– Endoflagel localitzat al periplasma 

– Classificat en 8 gèneres en funció del seu hàbitat, 
patogenicitat, filogènia, morfologia i fisiologia 



Fibrobacteris: Fibrobacter (B18) 
 
Acidobacteris: Geothrix (B19) 
 
Bacteroidetes: Bacteroides, Cytophaga  (B20) 
• Gliding mobility 
 
Fusobacteris: Fusobacterium (B21) 
 
Verrucomicrobis: Prosthecobacter (B22) 
• Alguns produeixen prosteques, altres gemmen 
 
Dictioglomis: Dyctioglomus (B23) 
 



I. Microorganismes eucariotes. 
II. Fongs: principals grups. 
III. Protistes: caràcters generals i principals grups. 
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I. Microorganismes eucariotes. 
II. Fongs: principals grups. 
III. Protistes: caràcters generals i principals grups. 



Filogènia dels Eukarya 

• Basada en gens 18S rRNA 

– Relació dels gens 18S rRNA és molt menys robusta que la dels 

gens 16S rRNA als procariotes 

• Les filogènies es construeixen amb altres gens (per exemple, la 

tubulina, la RNA polimerasa, i la ATPasa) 

– Han sorgit noves idees a causa d'aquestes filogènies noves 

(per exemple, els fongs i els animals estan estretament 

relacionats) 

• La filogènia molecular eucariota encara està per refinar 



Cercozoans 

Stramenopiles 

Alveolates 

Euglenozoa 

Amoebozoa 

(Secondary 
endosymbioses) 

Chloroplast ancestor 
(primary endosymbiosis) 

Bacteria 

Mitochondrial ancestor 
(primary endosymbiosis) 

Protistes 

Fungi 

Plants 

Green 
algae 

Red 
algae 

Foramin- 
iferans 

Chlorarach- 
niophytes 

Radio- 
larians 

Oomycetes 
Diatoms 

Brown 
algae Golden 

algae Ciliates 

Dinoflagellates 

Apicomplexans 

Parabasalids 

Diplomonads 

Kinetoplastids 

Euglenids 

Cellular slime molds 

Plasmodial slime molds 

Entamoebas 
Gymnamoebas 

Animals 

Fungi 

Microsporidia 



I. Microorganismes eucariotes. 
II. Fongs: principals grups. 
III. Protistes: caràcters generals i principals grups. 



• Grup filogenèticament homogeni 

• Principalment de hàbitat terrestre malgrat que també poden 
aïllar-se d’aigua dolça i marina 

• Parets cel·lulars principalment de quitina (polímer de N-
acetilglucosamina) 

• Presenten reproducció sexual i asexual, però poden créixer 
vegetativament sense cicle sexual 

• Sapròfits, creixen sobre matèria orgànica secretant exoenzims 
que degraden polímers com cel·lulosa o lignina 

• Algunes espècies son patògenes d’animals i plantes. 

• Algunes espècies tenen importància industrial (fermentacions, 
producció d’antibiòtics) 



• Es coneixen més de 100.000 espècies de morfologia i grandària 
molt variada 

• Formació d’hifes. Si s’extenen poden produir espores 
asexuades anomenades conidis (típicament pigmentats i 
resistents a la dessecació) 

 

 

Conidiophore Conidia 
(spores) 

Germination 

Aerial hyphae 

Subsurface 

Hyphae 



Basidiospores 

Basidiocarp 

Germinació  
d’espores 

Fong 
madur 

• Alguns fongs produeixen estructures reproductives 

macroscòpiques anomenades cossos fructífers (bolets). 



Reproducció 

• La majoria dels fongs es reprodueixen asexualment 

– Creixement i propagació dels filaments de les hifes 

– Producció d'espores asexuals 

– Divisió cel·lular (gemmació) 

 

• Alguns fongs produeixen espores com a resultat de la 
reproducció sexual 

– Les espores sexuals poden provenir de la fusió de dues 
cèl·lules haploides per formar una cèl·lula diploide 
(ascospores, basidiòspores, zigospores) 

– Les espores són resistents a la dessecació, cocció, congelació, 
i als productes químics 

 

 

 



Nucleus 

Nuclear 
pores 

Lipid 
vacuole 

Vacuole 

Mitochondria 

Cicle cel·lular de Saccharomyces cerevisiae 



TIPUS D’ESPORES ASEXUALS 



Zigospores 



Ascospores 



Basidiospores 



Chytridiomycetes 

Zygomycetes 

Glomeromycetes 

Ascomycetes 

Basidiomycetes 

Filogènia dels fongs 

Zoòspores flagel·lades mòbils. Ambients 
aquàtics. Patògens d’amfibis 

Zigòspores, hifes cenocítiques. Inclouen 
als Microsporidis: unicel·lulars, menuts 
(2-5mm), paràsits i patògens oportunistes 

Simbionts de plantes: micorizes 

Asques. Unicel·lulars (llevats) i filamentosos. 
Descomponedors  

Llevats, fongs patògens i bolets 



I. Microorganismes eucariotes. 
II. Fongs: principals grups. 
III. Protistes: caràcters generals i principals grups. 



•Son un grup polifilètic de microorganismes eucariotes unicel·lulars. 

•Majoritàriament sense paret cel·lular, mòbils (flagels, cilis o pseudopodis) i no 
pigmentats. 

•Molts poden produir estats de latència (quistos) 

•Fotoautòtrofs, quimioorganòtrofs o mixòtrofs.  

•Nutrició per fagocitosis (nutrició holozoica) o a través del citostoma (boca cel·lular) i 
(nutrició saprozoica) 

 Tipus de nutrició holozoica 

Amoeba i Leidyopsis empren pseudopodis per 
a captar bacteris i partícules 

Didinium s’alimenta de Paramecium 

Podophyra utilitza tentacles per adherir la 
presa que després absorbeix 

Codonosiga capta partícules de l’aigua 

1. Caràcters generals 



•Tots presenten un o més nuclis. 

•Reproducció asexual per fissió binària. 

•Cicle sexual amb meiosi i posterior fusió de gàmets o nuclis formant un zigot 

diploide. 

Varis tipus de 
fissió binària en 
protistes 



2. Classificació 

a. Diplomònades i Parabasàlids 

b. Euglenozous 

c. Alveolats 

d. Estramenòpils 

e. Cercozous i Radiolaris 

f. Amoebozous 



•Unicel·lulars, flagel·lats 

•Viuen en ambients anaerobis (són fermentadors) com a paràsits o simbionts. 

Diplomònades: dos nuclis de la mateixa mida, mitosomes (mitocondris sense proteïnes de 

t.e- i enzims del cicle TCA). Giardia lamblia patogen intestinal transmès per l’ aigua 

Parabasàlids: contenen un cos basal on esta l’aparell de Golgi. Hidrogenosomes, sense 

mitocondris. Genoma sense introns. Tractes intestinal i genital de vertebrats i invertebrats. 

Trichomonas vaginalis (MTS) 

Giardia lamblia 

Trichomonas vaginalis 

a. Diplomònades i parabasàlids 



b. Euglenozous 

• Unicel·lulars, flagel·lats 

• Vareta cristal·lina en els flagels 

 Inclou: 

• Cinetoplastos 

• Euglenozous 



• Cinetoplastos 

– Presenten un gran cinetoplast, una massa de DNA 
present a un gran mitocondri 

– Vida fonamentalment aquàtica, alimentant-se de 
bacteris 

– Causen algunes malalties humanes 
Trypanosoma (malalties de la son, Chagas)  Leishmania (leismaniasis) 

Trypanosome 
 

Cèl·lula roja de la sang 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Leishmania_donovani_01.png
http://www.youtube.com/watch?v=EnsydwITLYk&feature=related


• Euglenozous, Euglènids, Euglena 

– No patògens  

– Fotòtrofs 

– Contenen cloroplasts 

– Poden existir com heteròtrofs 

– Poden alimentar-se de bacteris per 

fagocitosi 

http://www.youtube.com/watch?v=ZHZZKwrYm4g


Alveolats 

Presenten alvèols (sacs) baix de la membrana, probablement actuen 
mantenint l’equilibri osmòtic 

• Ciliats. Tenen 2 nuclis (macronucli i  

 micronucli) Paramecium 

• Dinoflagel·lats. Fotòtrofs, viuen en aigua marina i dolça. Alguns 
produeixen toxines (saxitoxina de Gonyaulax)  

http://www.youtube.com/watch?v=l9ymaSzcsdY
http://www.youtube.com/watch?v=Tl0I-LKTm-s


• Apicomplexes. Paràsits obligats d’animals. Causen malària, 
toxoplasmosi i coccidiosi. 

• Tenen apicoplastos: cloroplastos degenerats sense pigments 
ni capacitat fototròfica 

Plasmodium, Toxoplasma 

http://www.youtube.com/watch?v=SRMUlMjnQpU


d. Estramenòpils 

• Molts tenen flagels “peluts” 

• Quimiorganòtrofs o fotòtrofs 

 

• Oomycetes (floridures d’aigua) Phytophthora infestans 

– Hifes cenocítiques 

– Paret cel·lular a base de cel·lulosa i no de quitina com 
els fongs 

 

 

 

 



• Diatomees 

– Ambients aquàtics 

– Paret cel·lular de sílice 
anomenada frústul 

– Simetria radial i en forma de 
ploma 

 

 

• Algues marrons daurades 
(crisòfits) 

– La majoria son unicel·lulars 

– El pigment fonamental del 
cloroplast és la fucoxantina 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Diatoms.png


e. Cercozous i Radiolaris 

Presenten pseudòpodes filiformes 

 

• Cercozous 

– Chlorarachniophytes (organisme 
fototròfic semblant a una ameba 
amb un flagel) 

– Foraminífers (formes testes) 

 

• Radiolaris 

- Heterotròfics marins 

 

Penya-segats blancs de Dover 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/White_cliffs_of_dover_09_2004.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Radiolaria3434.JPG


f. Amoebozous 

Empren pseudòpodes lobulats per a desplaçar-se i alimentar-se 

• Gymnamoebas 

• Entamoebas 

 

 

• Fongs mucosos plasmoidals 

• Fongs mucosos cel·lulars 

Vista lateral d’una ameba en 
moviment amb un interval de 2 
segons entre cada foto. La fletxa 
indica un punt fixe en la superfície 

http://www.youtube.com/watch?v=V1644oLsfas


Fongs mucosos 

Plasmodials o acel·lulars. Formen plasmodis: masses de protoplasma que van 
arrossegant-se sobre material orgànic humit i degradant-lo. 



Cèl·lula ameboide 
Pseudoplasmodi format per 
l’agregació de cèl·lules ameboides 
i posant-se en posició vertical Cos fructífer 

madur 

Cel·lulars S’alimenten de bacteris i llevats per endocitosi 

Cicle de vida 



Mature 
fruiting body 

Aggregation 
of amoebae 

Slug migration 
Fruiting body 
formation 
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Etapes en la formació del cos fructífer del fong 
mucós Dictyostelium discoideum. 



I. Els microorganismes en la producció i conservació 
d'aliments. 

II. Els microorganismes en l'obtenció de productes a nivell 
industrial.  

III. Els microorganismes en la gestió ambiental de residus. 
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SCP = Monocultiu de cèl·lules microbianes o proteïna total 

extreta d’un cultiu cel·lular pur que pot utilitzar-se com a 

suplement proteïnic per animals i éssers humans 

 

1966 MIT Institut Tecnològic de Massachussets 

 

 



Principals malalties infeccioses transmeses pels aliments 

Malaltia Agent causal Característiques i periode 
d’incubació 

Aliments 

Salmonelosis Salmonella spp. Gastroenteritis 

8-48 h 

Carn, peix, ous, llet i 
derivats làctics 

Campilobacteriosis Campylobacter jejuni Toxiinfecció 

2-10 dies 

Llet, aus, porc 

Listeriosis Listeria monocytogenes Meningitis, avortaments 

Variable 

Carn (especialment porc), 
llet 

Diarrea i colitis per 
E.coli 

Soques ETEC, EPEC, O157:H7 
(EHEC) 

Toxiinfeccions, colitis 
hemorràgica 

24-72 h 

Carn vedella, llet crua 

Shigelosis Shigella sonnei, S. flexneri Disenteria (diarrea amb 
sang) 

24-72 h 

Ous i derivats 

Gastroenteritis Vibrio parahaemolyticus, 
Vibrio spp. 

Gastroenteritis 

16-48 h 

Peix, marisc 

Intoxicació alimentària Staphylococcus aureus Toxiinfecció 

4-48 h 

Carn, dolços 
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La Microbiologia Industrial utilitza els microorganismes per a 
obtenir productes comercials o per a realitzar transformacions 
químiques 

BIOTECNOLOGIA  manipulació dels microorganismes, 
especialment manipulació genètica, per a produir productes útils 

 
BIOTECNOLOGIA  ús integrat de la microbiologia, la 
bioquímica i l'enginyeria per aconseguir aplicacions 
tecnològiques dels microorganismes 
 
BIOTECNOLOGIA  ús integrador de la biologia, la química i 
l'enginyeria per aconseguir aplicacions dels microorganismes, 
cèl·lules, parts i anàlegs moleculars en productes i serveis 



 produir la substància d'interès 

 disponible en cultiu pur (i lliure de bacteriòfags) 

 genèticament estable 

 ha de créixer en cultius a gran escala (preferentment en 

pocs dies) 

 s'ha de poder cultivar en el laboratori i a la planta de 

producció 

 és desitjable que produeixe espores o similars per facilitar 

la seua inoculació en fermentadors 

Propietats dels microorganismes d’ús industrial 



 que siga de creixement ràpid per minimitzar el temps de 

producció 

 capaç de créixer en medis líquids i relativament barats 

(lactosèrum, melasses, ...) 

 capaç de créixer en medis líquids i relativament barats 

(lactosèrum, melasses, ...) 

 no patogen ni productor de toxines per als éssers humans, 

animals, plantes, ... 

 que les cèl·lules resultants siguin fàcilment eliminades després 

del procés 

 susceptibles de ser manipulats genèticament 

 



•Biotecnologia tradicional (era pre-genètica): sobreproducïr un 

compost amb microorganismes optimitzats per mètodes clàssics, o 

modificar un procés ja existent per augmentar el rendiment. 

Processos clàssics: fermentacions, producció de metabòlits, ... 

 

•Biotecnologia microbiana: Producció de compostos nous per 

microorganismes mitjançant l'ús de la tecnologia de rDNA 

 



PRODUCTE/PROCÉS MICROORGANISME 

Cèl·lules  Llevats (Saccharomyces) 

Productes industrials: 

•Etanol (procedent de glucosa) 

•Etanol (procedent de lactosa) 

•Enzims 

 

Saccharomyces cerevisiae 

Kluyveromyces fragilis 

Aspergillus, Bacillus, Mucor, Trichoderma 

Additius alimentaris: 

•Aminoàcids 

•Àcids orgànics 

•Vitamines 

 

•Polisacàrids 

 

Corynebacterium glutamicum 

Aspergillus niger 

Propionobacterium, Pseudomonas denitrificans 

Xanthomonas 

Productes d’ús clínic: 

•Antibiòtics 

•Insulina, hormona del creixement, interferó 

•Cortisona  

 

Penicillium, Streptomyces, Bacillus 

E. coli, S. cerevisiae 

Rhizopus nigricans 

Biocombustibles: 

•Hidrogen 

•Metà 

•Etanol 

 

Fotòtrofs 

Metanògens 

Zymomonas, Thermoanaerobacter 



Modalitats de creixement de microorganismes a la indústria 

• Creixement en medi líquid 
• en suspensió 
• suportat 

• sobre la superfície del medi (microorganismes aerobis) 
• sobre un substrat sòlid  

• llits fixos (depuració d’aigües residuals) 
• llits fluïdificats (cervesa amb S. cerevisiae) 
 

• Fermentació en substrat sòlid amb 
• microbiota autòctona (compost, ensitjats, formatge)   
• cultius purs (Koji, arròs fermentat per Aspergillus oryzae) 
• cultius mixtes (producció SCP) 







Enzims comercialment importants 



Proteasa àcida 



Antibiòtics 

Fongs : penicil·lines, cefalosporina C, griseofulvina i àcid 
fusídic. 

Penicillium 
Cephalosporium 

Penicillium chrysogenum Penicillium notatum Cephalosporium acremonium 



Actinomicets:  tetraciclines,   rifamicines, aminoglucòsids 
(estreptomicina),  macròlids (eritromicina), cloramfenicol. 
(produeixen el 90% dels antibiòtics descrits) 
 

Streptomyces 

Altres bacteris: antibiòtics polipeptídics (polimixina, 
bacitracina) 

 
 

Bacillus 

Bacillus subtilis Bacillus subtilis 





Inòculs microbians 

  Indústria alimentària 
  Llevat de panificació, cerveseria i vinificació (Saccharomyces 
cerevisiae) 
  Bacteris com cultius iniciadors en productes làctics 
  Iogurt (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus 
bulgaricus) 
  Formatge (Lactococcus lactis, Leuconostoc cremoris, 
Streptococcus thermophilus, etc) 
  Kefir, Kumiss (Lactococcus lactis, Lb. Bulgaricus) 
  Càrnics curats (Pediococcus cerevisiae, Leuconostoc 
mesenteroides, Lactobacillus brevis) 

  Bacteris com cultius iniciadors en vinificació 
 Fermentació malolàctica (Oenococcus oeni)   



  Probiòtics (Lactobacillus acidophilus, Lb. casei) 

  Protecció vegetal 

  Insecticides (Bacillus thuringiensis) 

  Tractament de minerals (Thiobacillus  spp.) 

  Fixació de nitrògen (Rhizobium) 

  Teràpia gènica (Escherichia coli, Bacillus subtilis, 

Saccharomyces cerevisiae, Lb. acidophilus) 

 Tractament de residus (Metanògens) 

  Acceleració del creixement de plantes 

  Micorizació (endo- i ecto-micorizes) 

 



Ensitjats 



• Esquema general d’un 
 fermentador o bioreactor 

 
• Materials de construcció: 

• vidre 
• plàstic  
• acer inoxidable 
• usar i llançar 
 

• Tipus de bioreactors: 
• STR 
• CSTR 
• air-lift 
• bombolles 

Bioreactors 





Mètodes de fermentació 

Cultiu continu 
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• Tractament d’aigües residuals 

• Bioremediació: utilització de microorganismes vius per a 

eliminar contaminants 

• Petroli: Metanòtrofs, Pseudomonas 

• Xenobiòtics [compostos químics sintètics: plaguicides, 

bifenils policlorats (PCB), dissolvents clorats, tintes, etc]: 

Bacteris i fongs habitualment modificats genèticament 

• Plàstics biodegradables: fotobiodegradables, que 

incorporen midó o produïts per microorganismes 



Aigua residual 

Filtració 

Sedimentació 

Fang (insoluble) Líquid (soluble) 

Digestió 
anaeròbia 

Ús com 
fertilitzant, 
soterrament, 
incineració 

Oxidació 

Desinfecció 

Vessat de l’efluent 

Tractament primari 

•Fang activat 

•Filtre percolador 

•Aireació 

Tractament 
secundari 



Tractament primari  

Tanc de sedimentació  L’aigua sedimenta en l’embassament i 
quan puja el nivell cau als canals (fletxa) d’on es bombeja al 
tancs de tractament secundari 



Tractament secundari: processos aerobis 

La microbiota degrada la matèria orgànica a carbonats, nitrats, 
amoni, fosfats i sulfats 

Tractament secundari aerobi 

 

Aigua provinent del 
tractament primari 

Aire 

Tanc d’aireació            Tanc de sedimentació 

Efluent 

Fang 

Digestor anaerobi del fang 



a) Tancs de filtrat (percolació) 

 Autòtrofs 
 

 Nitrosomonas  
 Nitrobacter 

  
 

Microrganismes habituals 
 
Quimioheteròtrofs 
 

 Zoogloea ramigera 
 Pseudomonas 
 Algaligenes 
 Flavobacterium 
 Corynebacterium 
 Fusarium 
 Geotrichum 

  



b) Tancs de fang activat 
 
Els residus es mesclenamb un inòcul de microorganismes (els 
mateixos del filtrat). Zoogloea ramigera forma flòculs on 
s’adhereixen altres microorganismes. Els flòculos s’eliminen 
després pr sedimentació i un alíquota és l’inòcul per al següent 
procés. 
 
c) Canals d’oxidació 
  
 



Tractament secundari: processos anaerobis 

Tractament de material amb alt contingut en matèria orgànica 
insoluble (cel·lulosa) i residus industrials 

Fases: 
 

Formació d’àcids  
- molts microorganismes 
 

Formació de metà: 
- Methanobacterium 
- Methanobacillus 
- Methanococcus 
- Methanosarcina 
 



Eixida 

Entrada 
 fang 

Eixida de gas 

Eixida de bromera 

Eliminació del sobrenedant 

Sobrenadant 

Bromera 

CH4/CO2 

Fang activat 

Fang estabilitzat 

Tractament secundari anaerobi 



Depuradora de Pinedo http://www.emshi.gob.es/ 
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