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La genetica és una ciencia que 
esta lligada, des del seu 
naixement, a aspectes aplicats 
de interes economic i social, 
com és la producció agrícola i 
ramadera, la indústria, la 
farmacia, la medicina o la salut 
pública. 
Aquesta assignatura pretén 
apropar l'alurnne a aquesta 
realitat donant-li una visió 
general de les aplicacions més 

immediates de la genetica, de la qual ja ha vist els seus aspectes basics 
(Genetica, primer cicle) i moleculars (Genetiea molecular, segon cicle). 
L'assignatura s'ha estmcturat en torn a tres grans blocs de temes que tracten sobre 
algunes de les principals aplicacions de l'analisi molecular del DNA, la 
manipulació de genomes i la genetica quantitativa en els camps de la medicina 
i la millora agrícola i ramadera. 

PROFESSORAT 

Teoria: Noel Xamena (C3-205.1). 
Horari de tutories: dimarts i dijous de 9'30h a 11'00h. 

Practiques: M" Pilar García (C3-233) 
Sara Gutiérrez (C3-205) 
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Introducció 
1. Introducció 

Orígens de la genetica moderna. El desenvolupament de la genetica com una 
ciencia teorica-i aplicada. Objectius de l ' a ~ s i ~ a t u r a .  ~ornentari del programa. 

Aniilisi molecular del DNA 
2. Diagnbstic de malalties gen6tiques 

Malalties familiars i malalties genetiques. Predisposició. Tecniques 
d'analisi més emprades en el diagnostic de les malalties genetiques. 
Diagnostic directe i indirecte. Diagnostic de portadors. Diagnostic 
preimplantacional. Diagnostic prenatal. 

3. Utilització de sondes en l'anihlisi del DNA 
Formació de molecules híbrides d'acids nucleics. Factors que determinen 
la especifícitat i la estabilitat dels híbrids. Hibridacions en solució i en 
suport solid. Tipus de sondes. Marcatge i detecció de les sondes. 

4. Hibridació in si& fluorescent (FISH) 
Hibridació in situ. FISH: bases i tecnica. Pintat de cromosomes. PRINS. 
Aplicacions al diagnostic de malalties genetiques. Altres aplicacions. 

5. Ús del Southern blot en I'anAlisi directe de mutacions 
Tecnica del Southern blot. Aplicacions al diagnostic directe de malalties 
genetiques. Substitucions que afecten a dianes de restricció. Delecions i 
insercions. 

6. Aplicacions de l'anhlisi del DNA per PCR 
Descripció de la tecnica de la PCR. Factors que afecten al resultat de 
l'anhlisi per PCR. Aplicacions més immediates al diagnostic directe de 
malalties genetiques. Variacions de la tecnica bisica. PCR múltiple. 
ARMS. MS-PCR. RT-PCR. Detecció d'agents infecciosos. 

7. Hibridacions específiques d'alolel 
Ús dels oligonucleotids específics d'al-lel. ASO. Dot blot directe. Dot blot 
invers. OLA. Aplicacions en el diagnostic. Altres aplicacions. 

8. Diagnbstic indirecte de malalties gen&tiques 
Us de marcadors per l'estudi de mutacions. Tipus de marcadors de DNA. 
Aplicacions en el diagnostic indirecte. Desequilibri de lligament. 

9. Obtenció de patrons de bandes d'acids nucleics (fingeprinting) 
Tecniques basades en el Southern blot. Ús de la PCR per l'obtenció de 
patrons de bandes. Identificació de mostres. Aplicacions a l'agricultura i 
ramaderia. Altres aplicacions veterinaries. Determinació de paternitat. 
Aplicacions forenses. Altres aplicacions. 

10. Detecció de noves mutacions en gens d'interes 
Tecniques basades en el comportament electroforetic. SSCP. 
Heterodúplex. DGGE. CGGE. PTT. Tecniques basades en el 



reconeixement químic o enzimatic dels falsos aparellaments. CCM. CDI. 
RNases. Altres tecniques. 

Manipulació dels genomes 
11. Producció de protetines recombinants 

Interes en I'obtenció de proteines recombinants. Sistemes de expressió 
procariotes. Expressió de proteines en llevats. Obtenció de proteines 
recombinants emprant cultius de cel.lules animals i vegetals. Metodes de 
transfecció. Disseny de vectors d'expressió. 

12. Oligonuclebtids antisentit 
RNAs antisentit naturals. Utilització dels oligonucleotids antisentit com 
agents terapeutics. Estrategia antisentit. Ús dels ribozims. Estrategia 
antigen. 

13. Terapia genica de malalties hereditaries 
La terapia genica com una alternativa a la terapia convencional de les 
malalties genetiques. Vectors emprats en la terapia genica. Terapia ex 
vivo. Manipulació de les cel.lules in vitro mitjancant recombinació 
homologa. Terapia in vivo. 

14. Terapia genica del cancer 
Introducció. Modificació de la resposta immunologica. Ús 
d'oligonucleotids antisentit. Sistemes de transfecció ex vivo i in situ. Altres 
tipus de terapies 

15. Mamifers transgenics 
Introducció. Metodes més emprats en l'obtenció de mamífers transgenics. 
Mamífers transgenics per a horrnones de creixement. Lluita contra les 
malalties. Millora en la producció de llana en l'oví. Millora en la llet. 

16. Aus i peixos transgenics 
Obtenció d'aus transgeniques. Linies de recerca en el camp de les aus 
transgeniques. Obtenció de peixos transgenics. Principals avangos en 
peixos transgenics. 

17. Aplicacions dels animals transgenics en el camp de la salut 
Obtenció de sistemes d'assaig en toxicologia i toxicologia genetica. 
Models de malalties genetiques. Ús dels animals transgenics com a 
biorreactors. Xenotransplantaments. 

18. Producció d'híbrids vegetals 
Introducció. Obtenció d'híbrids per encreuaments interespecífics. 
Obtenció d'híbrids per fusió de protoplasmes. Variació somaclonal. 
Híbrids asimetrics. Cíbrids. 

19. Obtenció de plantes transgeniques 
Introducció. Metodes indirectes d'obtenció de plantes dicotiledonies 
transgeniques. Utilització d'Agrobacteriurn. Co-integració. Sistemes 
binaris. El plasmidi Ri. Utilització de virus com a vectors. Metodes 
d'obtenció directe de plantes transgeniques. Biolística. 

20.AIguns aplicacions de les plantes transgeniques a la millora vegetal 
Introducció. Ús d'oligonucleotids antisentit per canviar caracteristiques 
dels aliments. Lluita contra plagues. Tolerancia als herbicides. Millora en 
plantes ornamentals. 



Genetica quantitativa i millora animal 
21. Genetica quantitativa i millora gen&tica 

Introducció a la millora genetica. Caracters d'interes comercials. 
Components del valor fenotípic. Estima del valor millorant i de les 
desviacions del mateix. Estrategies en la millora. 

22. Parentiu i consanguinitat 
Coefícient de consanguinitat. Parentiu directe i col.latera1. Consanguinitat 
en les poblacions. Depressió per consanguinitat. Producció de línies 
consanguinies. 

23. Variacid i heretabilitat 
Components i partició de la variancia. Heretabilitat. Metodes de 
determinació de l'heretabilitat. Repetibilitat. 

24. Millora genetica per selecció 
Selecció. Estimació de la resposta a la selecció. Límits de la selecció. 
Metodes de selecció. Selecció per a més d'un cadcter. Selecció entre 
poblacions. 

25. Millora genetica per encreuaments 
Utilització de l'endogamia. Base genetica de la heterosi. Sistemes 
d'encreuament. Poblacions sintetiques. Introgressió. 

1. Factors a considerar en dissenyar una reacció de PCR 
2. Analisi molecular de mutacions 
3. Comprovació per Southem 
4. Extracció de DNA a partir de mostres de sang 
5. Genotipatge mitjancant PCR 

L'avaluació dels coneixements dels alumnes es fad a partir d'un examen objectiu 
de resposta múltiple. A l'examen entra tota la materia impartida tant a les classes 
de teoria com a les de practiques. 


