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PROGRAMA DE 
GENETICA ANIMAL 
2- DE VETERINARIA 

PROGRAMA DE CLASSES TEÓRJQUES 

TRANSMISSJÓ 1 DISTRJBUCIÓ UEL MATERIAL IIEREDITAIU 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

lmroducció a la Ge~lica Ve¡erioaria. Premendelisme. La variabilitat i 
l'hertncia. Gc:notip i Fenotip. lmport!ncia de la Genttica a la Patología i la 
Producció Animal. 

Gentlica mendeliana. Principis mendeliaos aplicats a les esptcics doméstiques : 
segregació i uansmissió indcpendents. Relrocreuaments i encreuament prova. 
Anllisi estadlstic aplica! al mendelisme. Polihibridisme. Constants numtriques 
per al cas general. 

Rclacioos de dominAncia i allelomorfisme múltiple. DominAncia completa e 
incompleta. Sobrcdomlnlhcia. Codominlncia i hertncia intermtdia. 
Alelomorfisme múltiple. Color de la capa en espbcies domtstiques. Prolif~eitat 
al bcstiar bovl. Nanisme en les aus. 

Efecles ambjentals j Cllpressló &tnica. lnu:raccló genotipus-ambient. Efectes 
de l'ambieot extern. Efectes del medi inu:rn. Efectes ambientals a les malalties 
hereriliriea : displlsia de maluc en gossos i disuófaa muscular en aus . 
Fenocópieo. Norma de teacció. Pleiolropia. 

Interaccjó &énjca . Concepte . Epistlsia. Atavisme. Gens modificadors i 
suprtsors. Penetrlncia i expresivital. Gc:nolipus de les raccs i varietats de gats. 

I.&WiJ¡¡. Concepte. Tipus de gens letals en espbcies domtstiques. Distorsió 
de la segregació. lnnutncia ambiental sobre la letalitat. 

l!crtocj¡ quanliiJUiva. Carkters de variabilitat continua. les cscoles 
biomtuica i mendeliana. Gens majors i poligeru a csptcies doméstiques. 

BASE CROMOSOMICA DE L'IIERENCIA 

8. 

9. 

La divisió cel lular. Cicles biológics en organismes amb reproducció sexual. 
Significa! ge~tic de la meiosi. Teoria cromosómica de l'hertncia . 
Cromosomes xxuals i auaosomes. 

Petermioacló mcjotjca del scxe. Modcls de dCterminació del sexc a marnlfcrs 
1 aus . Uer~ncia de e&rkters lligats al sexe en esp~ies domtstiques. Gens de 
se~at en aus. Caract.c:rs influilS pel sexe. Caracters limilats a un sexc . 
llertncia exuanuclcar. 

LLIGAMENT 1 RECOMBINACIÓ 

JO. L!ieamen¡ i recombinacjó. Detecció i detcrminació de grups de lligament. 
Uigament incomplet 1 recombinació. Clicul de les freqütncies de 
recombinació. Fase d'acoplament i de repulsió. lnterfertncia i coincidéncia . 

11. Ma¡x;s de lli~amcm. Mapes de lligament a eucariotes . Cariotipus de les 
esptcies doméstiques. Mapes de lligamenl a bacleris i virus . 

GENETICA DE POBLACIONS 

U. Poblacions en equilibri &entlic J. ImportAncia de la Genética de l'o~lacions en 
la Producció 1 la Sanital Animals . Com podem descriure gen~ticaonent una 
població7: freqütncies genollpiques i gtniques. Llei de llardy-Weinberg : cas 
general i cas especial de gens recesius . Tesl d'equilibri (IIWE) . 

13. roblació en equi!ibri ee~I. Extensions de la llei de llardy-Weinb<rg: 
al . lels mulliplcs. gens lligats al sexe i equilibri en mts d"un locus . 

14. Fac1ors de caoyj ecnttjc l. Aparel1amcnts no aleatoris . M igració g~nica. 
Mutació. Selecció: concepto d'efidcia biologica i cocfocient de sclccc •ó. 
Models de selecció. Equilibri mutació-selecció. 

15. Fac1ors de canvi &eot¡jc 11. La Deriva genttica: concepte i conseqü~nc ies . 

Colls d"arnpolla i efecte fundador. 

16. Deriva genélica i coosan&uinil;!l l. Endoglmia: conceple i coefic ienl de 
consanguioitat. Endoglmia a la població ideal. lndex de l'annixia i lndex de 
Fixació de Wright . 

17. Deriva gcntlica j consan~uini1alll . Conseqütncies de la Consanguinital en les 
. esptcies domésliques . Producció de llnies coosangulnies . Sis1ernes regulars de 

coos¡nguinitat. Canvi de base: població es1ruc1Urada. 



IR. 

19. 

12~tica i consancuinital 1(1. Endog~mia en pobl~eions reals de tamany 
reduil. Tamany eftttiu de població. Variacions de l'eSiruclura reproductiva. 
Conservació de races i es)ltties: programes de consanguinital mfnima. 

Gcru:aloc.~iniJal i oarcnJcsc. C11cul del coeficlent de consanguinitat 
(f) d'un individu. Grau de parentesc (r). Cllcul del coefocient de 
coascend~ncia (f). Construcció d'una ma,triu de parentesc pel m~tode tabular. 

EL MATERIAL IIEREDJTARI: ESTRUCTURA 1 ORGANITZACIÓ 

20. tlaturalesa del material hereditari. Els kids nucleics com a material 
hereditari. Propieta!S llsico-quhniques. llihridació i seqO~nciació d'Acids 
nucleics. L' ADN deis cromosomcs eucariotes. L" ADN mitocondrlal a les 
csptcics domhtiques. Projcctes de scqü~nciació de genomes cucariotes : 
import~ncia i aplicacions en VeterinAria. 

21. 

22. 

23. 

Rcplicació de l'ADN. Caracterlstiques de la replicació de I'ADN. Replicació 
i cicle cel.lular en bateris. Replicons de cromosomes eucaribtics. Regulació 
de la r<plicació en eucariotes. 

Recombinació de 1' ADN. Tipus de recombinació. Recombinació general: 
models. Reparació de 1' ADN. Conversió g~nica . 

Qu:anit~~ió de 1' ADN j Estruc)ura del eco. Cromosomés bacterians 1 vlrics. 
Compnnents moleculars de la cromatina. Nivells d'organit.zació de la 
cromatina. Concepte de gen. Recombinació intrag~nica. Prova de 
complementació "cis-trans· . Organitz.ació de les seqO~ncies deis gens en 
procariolt\ i eucariotes . SeqO~ncies repetides 1 ldentificació animal. 

EXPRF..SSIÓ GENICA 

24. funsld..io:l;.ió. Formació i modificacions de 1' ARN missatger, ARN de 
transfcr~ncia i ARN ribosbmic. ImportAncia del processament ahernatiu en els 
gens que codifiquen per a les protelnes lacties . 

25. El codj eenttic. Colinialitat gen -¡>ali~ptid. Desxifrat del codi ge~tic . 
Universalital del codi . Pauta de lectura. Traducció. Mutacions sense sentit 1 
mutacions supres\ores . Paper deis ARNs a la traducció. 

CONTROL DE I.'EXPRESSIÓ GtNICA 

16. Reculació en procariotes . Operons reprimihles i inducibles. Control positiu i 
negatlu. Gens reguladors i gens estructurals . 

27. Jl.~lació en eucario1es. Components de control g~nic : senyals, nivells i 
mecanismes. Control :ranscripcional i posHranscripcional. Amplificació 
g~nica. Reordenació de 1' ADN. 

28. 

29. 

Geltlica del desenyolupament. Facton nuclean 1 citoplasmllics del 
desenvolupament. Totipot~ncia del nucli de la ul.lula diferenciada. Regulació 
temporal de l'expressió g~nica. Determinació del sexe en mamlfen. "El 
freemartinisme• en rcmugants. 

Elemenu gelttics ml!bjls. Elements transponibles en bacteris. SeqO~ncies 

d'inserció. Transposons bacterians. Elements mbbils en eucariotes. Retrovirus 
en Patología Animal. 

CANVJS DEL MATERIAL IIEREDITARJ 

30. 

JI, 

~- Tipus de mutad& g~nica, cromosllmica 1 genbmica. Mutacions 
espontAnies. CarActer preadaptatiu de la mutació. Mutacions induldes per 
agents qulmic5 i per radiacions. El clncer en relació amb les aheracions de 
I'AUN. Oncogens 1 desenvolupament tumoral en vertebrau. 

Yariacloos cromosbmjg\IG._t}Jructurals en esiXclcs domtstiQ~KS
Translocacions: nomenclatura, com¡>Ortament meibtic 1 conseqO~ncies. fusions 
c~ntriques. lnversions: tipu5, origen i conseqO~ncies. Delecions i duplicacion.: 
origen i eftttes. 

32. Yuiacions cromosl!mjgues numtrigues en csiXcie~¡jgru. aneuploidies: 
tipus, origen i comportament citolbgic. Dos! g~nica. Mosaics i quimeres. 
Euploldia. l'oliploldia: tipus, origen i conseqü~ncies. 

INGENIERIA GENETICA 

33. Tecnolog!a de 1' ADN rcwmbinanJ. Enzims de re.<tricció. Fragmentació i 
enlla~ de mol~ules d' ADN. Vectors . Clonació de I'ADN. Selecció de clons. 
Rarocs d' ADN. Detecció de seqü~ncies homOlogues. Obtenció de marcadotS 
en es)ltties domtstiques. 

34. Aplicacions de la incenieria wltJica a la YelerjnMia ((}. Slnlesi de productes . 
Diagnllstic pre-natal. Detecció d'anomalies . Transfertncia de gens. Animals 
transgtnics. 



.· 
35. t.¡¡licacions de la in~eojeria ¡cnt!ica a la Ye!erjoArja 0!1 . Obrenció de 

maccadors geotrics . C~l . lules somiriques hfbrides en 1 'elaboracjó de mapes de 
lligamenr. Conservació de grups de lligamenr en e•~cies dom~sriques . Mapes 
de les es~cies dom~sriques : imporll!ncia i aplicacions . 

IIERETOPATOLOGJA 

l6. flioloeia berediiAria. Derecció de ponadon. DiagOO.Iic generic : examen 
clfnic, bior¡uhnic i molecular. Anomalies geottlques mts freqücnLS en les 
es~cies don1ts1iques. 

37. Jomuno~eoerjca. Grups sanguinls en les es~ies domesriques. Comple•e 
major d'hisrocomparibilirar: associació amb mala!ries ¡ 4mb caracters 
produclius. Getu de resposra inmunilhia. 

1 PROGRAMA DE CLASSES PRÁcnQUES 

PROBLEMES 

- 1 hora sermanal. 

SEMJNARJS 

· Principls estadlsrics aplicar.s al mendelismc. 
• ncnlques d'elaboració de mapes geotrics. 
· DiagOO.ric de parologies heredilities 1 w~ters d'i.nr.:res producriu. 

AULA D'INFORMATICA 

- A~ a bases de dades geotriques. f'jucleic (Propierars deis kids nucleics) . 
- BovMap 1 PigMap 1 DogMap. 

· Geotrica de Poblacions: Equilibri llardy-Weinberg. 
· Time Machine (programa de •imulació). 

SALA DE VIDEO 

- Tecniques de Geotrica Molecular. 

--

l.t\BORATORJ 

; 
/ 

1.- E•rracció d'kids nucleics a parrir de mosrres de sang (porc) i de llcr (cabra) . 
2.- Visualirzació de les e•rraccions d' ADN. Elecrroforesis d'1cids nucleics. Diagnl>sric 
molecular de parologies heredilhies: "Sindrome d'eSlres porcl". Preparació de la PCR sobre 
ADN genómic de porc. 

l .- Yisualitz<~ci(> de les PCR5. Prepacació de digesrions arnb els enzirns de resrricció per el 
diagpl>stic per RFLPs del slndrome d 'esrres porcl. Diagnllstic molecular de caracters 
d'inreres prpducriu: "Polirnorfisme de la ca.eina crS, cabrum·. Preparació de la I'CR sobre 
ADN genórnic de cabra . 

4.- Visualirzació de resullal.l per elecrroforesis. l>iagnllsric de les rnosrrcs analitudes . 
Discussió general delo resull<ILS. 
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