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1. Mutaghesi de bacteris in vivo 
Estrategies de mutagenesi in vivo: utilització de muthgens quírnics i d'elements genetics suicides. 
Criteris i metodes de selecció de mutants bacterians. 

2. Transformació bacteriana 
Transformació de bacteris grarnpositius amb marcadors cromosomics i amb replicons. 
Transformació de bacteris gramnegatius: Haemophilus influenzae i Escherichia coli. Transfecció. 
Transfonnació de protoplasts. Electroporació. Disseny d'estrategies de transformació en bacteris. 

3. Fusions geniques en bacteris 
Fusions d'operons i de proteines. Importancia i aplicació de les fúsions geniques. Metodes de 
constnicció. Vectors de fusió: característiques generals. Utilització de transposons i de 
bacteribfags. 

4. Vectors de clonació en bacteris 
Requeriments dels vectors de clonació. Vectors d'expressió. Vectors mobilitzables. Construcció de 
vectors "shuttle". Vectors integracionals. Característiques genetiques de les cel.lules receptores de 
vectors de clonació. 

5. Estratkies de clonació en bacteris 
Clonació directa per complementació. Plasmidis "kiíler": concepte, exemples i aplicacions. 
Clonació amb sondes. Clonació de promotors bacterians: "promoter probe vectors". Altres sistemes 
de clonació. 

6. Mutagenesi de gens bacterians clonats 
Metodes d'introducció de mutacions puntuals. Mutagenesis insercional: utilització de transposons i 
interposons. Sisternes de reintroducció de gens alterats en el bacteri d'origen. 

7. Construccions de soques bacterianes amb interh biotecnoldgic 
Vacunes basades en bacteris modificats geneticament. Canvis de patró de sensibilitat a 
bacteridfags. Biosensors bacterians. Degradació de xenobidtics per soques bacterianes modificades 
geneticament. Marcatge i seguiment de soques bacterianes. Altres exemples de construccions. 



BIBLIOGRAFIA 

Textos generals: 

- Snyder, L. i W. Champness. Molecular Genetics of Bacteria. American 
Society for Microbiology, 1997. 

Textos complementaris: 

- Casades=FAs, J. (ed). Microbiolog=EDa y Gen=E9tica Molecular. Publicaciones 
Universidad de Huelva, 1996. 

- Neidhart, F. C. et al. (eds.) Escherichia coli and Salmonella 
typhimurium: Cellular and Molecular Biology. American Society for 
Microbiology, 1996. 

- Sonenshein, A.L., J.A. Hoch & R. Losick (eds). Bacillus subtilis and 
other Gram-positive bacteria. Biochemistry, physiology, and Molecular 

Biology. American Society for Microbiology, 1993. 


