
PROGRAMA DE CITOGEIEI'ICA 

l .  El cromosoma: caracteristiques generals. Diferenaaaó longitudind: 
cromhers,  centromers (i el ceu origen), constriccions secundiuies, 
sateliitc, nanses. Diferenciaci8 lateral: cromatides. El cromosoma com a 
unitat de transm1ssi6 i de fragmentaaó. Llm fragils, evdució 
crom@mica i m c e r .  

2.  Bases moleculars de la cibgenetica. Organitzaci6 del DNA. Ecoluqia 
molwular. La cromatuia: eucromaüna i hetermomaüna: concepw 
citol6gic i funcional. Hebrocromattna constitutiva i facultativa. DNA 
repetitiu: tipus. Altres tipus de DNA. Bases moleculars de les bandes 
cromos5mquec. Imprinting. 

3. Tkniques de cibgenetica. Estudi dels cromosomes: preparacions 
birectes, extensions i metódes de cultiu. Sincronització metafasica i 
prof asica. 

4. Analisi del cariotip. Idiogrames. Identificació de cromosomes : 
morfologia, kniques  de bandes i bandes d'alta resolució. Problemes 
d'interpretació de les bandes. Microbensimetria. Analisi crom&mia 
automatica. 

5.  Ultrastructura cromos6mica. Estudi ultrastructural de l'aparellament 
cromosbmic : el complex sinaptonemic. 

6. Hibridació cel lular . Obtenció i manbniment de clones cel fulars. 
Mapes genics. Aspectes evolutius. 

7. Estudis de genotomatat. Mutagenesi i clastog4nesi. Anomalies 
cromosdmiques. Micronuclis en cel.lules somatiques i germals .  
Intercanvis de cromatides germanes (SCE). Encreuament de cromaticies 
(SCI). Condensació prematura de cromosomes (FXC). Estudi de la 
primera divisió em brionkia. 

6. El cariotip. Inestabilitat cromosOmica. Cariotips simetrics i asimetrics. 
Ploidia. Nomenclatura. Nombre basic. Nombre fonamental. Evolució del 
cariotip. 

9. Canvis estructurals i nurnerics. Punts evolutius de trencament, lloa 
fragils i oncogens. Possible rolació entre evolució cromos6mica i h c e r .  
Poliploidia. Disploidia. Agmatoploidia. Mecanismes crom&mics 
d'especiació. 



10. La duplicacio genica com a mecanisme evolutiu. Dupiicaci6 h id l  i 
dupliació lateral. Duplicació total (poliploidització) i evolució. 
Hornologia i homeologia. Criptopoliploidia. 

11. Divisió cellular. Mitoa. Fases i durada. Orientado de centromers. 
Factors que poden afectar la disisió cellular. Verms rmtotics. 
Poliploidia i polisomia. Endoreduplicauó i endomitosl. Wtosis 
muiti@blars. Amitosi. Mosaia  i quimeres. Mosaiccisme autos3mic i 
gonos6mic . Cr ossing +ver rmto tic. 

12. Recombinació. Mecanismes d'intercanvi. Divisió reduccional : meiosi. 
Fases de la meiosi. Analisi cromosOmica i de complexos sinaptonernicc. 
La meiosi 1: sinapsi i factors que hi influeixen. Bandes i mobus rics en 
G. Hommnap i heterosinap. Recombinació i sobrecreuament. 
masmes. Orientació de centromers. Terminalitzacio de quiasmes. 

13. Asinapsi, desinapsi i univalencia. La meiosi 11. Orientació de 
centr6mers. Aspectes cromo~mics de la gamebg6nesi. Diferencies 
entre espermatogenesi i ovog6nesi. Aspectes crornosbmics de la 
fecundació. Pronuclis. Asincronia pronuclear i sincronitnci6 mstafasica. 

1 4. Fenomens d'interfer encia. Interferencia de cromatides 1 de qiuames. 
1 nterf erencia negativa. Efectes intercrom&mics. Locahtzació de 
quiasmes. Factors que afecten la formad6 de quiasmes i el 
sobrecreuament. Analisi dels bivalents. 

15. Aparellament i intercanvis somatics. Iden,tificació cromosbmica a 
interface. Relacions intercromos6miques. Relació dels cromosomes amb 
altres estnictures nuclears. Influencia sobre les reorgamtzaaons 
cromosbmiques. 

16. Cromosomes espaalitzats. Tipus adaptatius : cromosomes politenics i 
cromosomes plomosos. Amplificació genica. Tipus especials 
d'amplificació genica: regions de tinaó homoenia (HSR) i dmiauts 
dobles (DM). Inducció per es&& metab6lic. 

17. Tipus d'espeaalització permanent. Cromosomes sexuals. Corpiiscle de 
Barr. Corpuscle Y. Hipotesi de Lpon. Caracterització del cromosoma X 
inactiu : radioautografia i BrdU. Regió pseudoautlosomica de 1'X. 
Determinació del sexe. Mecanismes. De l'antigen HY al gen SRY. Origen 
dels cromosomes sexuals. Cassos especlals (XOíXX ; XXt'XYlY2 ; 
x 1x i X z X z / X  1X2Y). 

18. Cromosomes nucleolars : NOR. Cromosomes holwin6tics. El cas 
d'Asaris. Cromosomes B o cupernumeraris. Cromosomes limhts (L). 



Cromosomes estables (S i elimina& (E). Megaaomosomes (Agregat. de 
fragments acentrics o centrics). 

19. Origen de les variants cromosbmiques ectructuraís. Mutagens i 
clastbgens. Variants inestables. Variants semiestables: aneUs i 
cromatides dicentriques. Cicle trencament-fusio-pont. L'anella de 
Mobius. Variants estables. Classrficació i origen. Formes m& 
signif ieatives. Intercanvis de aomatide. Clascificació. 

20. Variants cromosbmiques estnickuals. Deficencies i duplicacions. 
Tipus, efecte fenotipic, apareliament meiotic, recombinació i 
conseqüencies genetiques. Microdelecions i microduplicacions. 

2 1 .Variants c r ~ r n ~ m i q u e s  estructurals. Aneusomia de recombinació. 
1 nversions. Nomenclatura. 1 nver sions paracentriques i per icentriques : 
ef ecte f enotípic, ef ecW de p c i ó ,  aparellament meidtic, recombiaació 
i transmissió. Inversions i evolució. 

2 2. Variants aom&miques estructurals. Translocacions Robertsonianes 
o fusions chtriques. Mecanismes, polaritat i importancia evolutiva. 
Productes monocentrics i dicentrics. Inactivació centromerica. 
Translocacions centriques o translocacions centromer -telomef. 

23. Variants aom&miques estructurals. Fissió chtt-ica : irnprthcia 
evolutiva. Cromosomes telocentfics i isocromosomes. Memismes de 
prducció. Ef ecte f eno tipic, aparellament meiotic i transmissió. Fissió 
centrica i evolu$ió. 

2 4.Variants cromomiques estructurals. Tr anslocacions rwíproques. 
Nomenclatura. Tipus, ef ecte f enotipic, ef ecties de p c i ó ,  aparellament 
meiotic, intercanvis i configufacions. Heterosinapsi. Translocacions 
'jumping'. Translocacions múítiples. Heterozigots obligats o 
pennanents. Tr anslocació i evolució. 

2 5 .Variants cr om&miques estructurals. Inser cions. 1 nsercions 
intraaomOs6miques directes i invertides. 1 nsercions 
intercrom~miques directes i invertides. Efecte fenotipic, efectes de 
p c i ó ,  aparellament meiotic, intercanvis i configuracions. Insercions i 
evolució. 

26.Variants cromosbmiques numeriques. Aneuploidia. Nomenclatura. 
Monosomia i nulbsomia. Trisomies. TriS0mic.s primaris. Origen i efectes 
fenotipics. Aparellament meiotic, intercanvis, orientació, segregació i 
transmissió. Tipus der ivats . Disomia uniparental. 



2 7.Variants cromo~miques numeriques. Aneuploidia. Noiiisjunció 
gon&mia. Origen i r esultats . Efecte fenotipic. Comportament meiotic. 
Selecció & gimetes. SeparaclÓ precw de centfimers. 

2 8. Vafiants crom&miques nudriques. Aneuploidia. Trisbmics 
secundaris. Trisomia de telocentrics i trisomia amb isocromocomes. 
Trisomia terciaria o trisomia d'intercanvi. Tipus i origen. Aparellament 
meiotit, uitercanvis i transmissió. 

2 9. Variants cromos6miques numeriques. Euploidia. Nomenclaftua. 
Haploidia. Origen. Aparellament meiirüc. Triploidia. Origen. 
Aparellament meidtic. Distribució a Anafase 1. Diandria i diginia. 

30. Altres formes de poliploidia. Autopofiploides. Origen i efecb 
fenotipic. Aparellament meiotic. Feftilitat Autopoliploides naturals. 
Al lopoliploides. Tipus. Diploidització. Reguhció de l'aparellament 
mei6tic. 




