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DIVERSITAT CICLES INFECCIOSOS 
 

1. A partir de l'esquema següent i atenent a les fases que s'esmenten més a 
vall, descriviu i expliqueu el cicle lític i el lisogènic d'un bacteriòfag. El fag λ 
és un virus que infecta a la bactèria Escherichia coli. És tracta d'un virus 
complex que posseeix DNA lineal bicatenari com a material hereditari. 

 
Font: http://bioserv.fiu.edu/~biolab/labs/genetics/phage_lab.htm  

 

a. Fase de fixació. 

  
 
 
b. Fase de penetració. 
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c. Fase d'eclipsi / integració. 

  
 
 
d. Fase de multiplicació. 

  
 
 
e. Fase d'alliberació / inducció 

  
 

 
2. Cicle infecciós dels virus animals (virus xarampió i VIH). 
 
El cicle infecciós d'aquest tipus de virus és diferent a l'anterior dels 
Bacteriòfags. 

• Quina mena de material hereditari tenen aquests virus?  

 
Els virus com aquests, amb embolcall lipídic burlen la barrera de la membrana 
cel·lular perquè la seva coberta lipídica es fon amb la membrana, ja que són 
de la mateixa naturalesa. Aquesta fusió de membranes pot realitzar-se en dos 
llocs diferents: 

• Fusió en la superfície cel·lular: de manera que el virió penetra 
directament en el citoplasma. 

• Fusió amb un lisosoma: es forma una vesícula per endocitosis, a la qual 
s'uneix un lisosoma per digerir la partícula introduïda, aleshores, la 
coberta lipídica del virus es fon amb la membrana del lisosoma i el virió 
escapa cap al citoplasma. 

 
a) Cicle d'un paramixovirus com el que causa el xarampió, la parotiditis o 
la pneumonia. 
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Font: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0301-732x2004000200003&script=sci_arttext  

b) Cicle del Virus de la SIDA (VIH) 

Font: genomasur.com/lecturas/Guia01.htm 
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Fixeu-vos bé en els dos tips de virus i en els seus cicles infecciosos. Compareu-
los quant a: 

• Tipus d'estructura dels dos virus. 

• Forma de fixació i penetració. 

• Els processos de replicació i transcripció del seu material hereditari. 

 
Ara ja esteu en disposició de poder explicar el sentit de l'esquema següent 
referent a la diversitat de virus. Feu-ho 

 

 

 
VÍDEOS SOBRE VIRUS 

Sobre el cicle dels bacteriòfags:  

 http://www.solociencia.com/videos/online/virus-replication-
/30S4dhmw2sE&feature=youtube_gdata/

 
Sobre el cicle infecciós de retrovirus:  

http://www.youtube.com/watch?v=1c3EFuKlE-
M&feature=player_embedded

 
http://www.solociencia.com/videos/online/replicaci-del-virus-
del/518XEaxg_uk&feature=youtube_gdata/
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