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PROORAMA DE 
GENÈTICA ANIMAL 
2• DE VETERINÀRIA 

CURS 1995-96 

I 	 IPROGRAMA DE CLASSFS TEÒRIQUFS 

TRANSMISSIÓ I DISTRIBUCIÓ DEL MA1ERIAL HEREDITARI 

I. 	 Introducció a la Gclttica Veterinària. Premendelisme. La variabilitat i 
l'her~ncia. Genotip i Fenotip. Jmportincia de la Ge~tica a la Patologia i la 
Producció Animal. · 

2. 	 Genètica mendeliana. Principis mendelians aplicats a les es~ies dom~tiques: 
segregació i transmissió independents. Retrocreuaments i encreuament prova . 

. Anitis i estadlstic aplicat al mendelisme. Polihibridisme. Constants num~riques 
per al cas general. 

3. 	 Relacions dc domhlàocia j al.lelomorfismc múltiple. Dominlncia completa e 
incompleta. Sobrcdomlnihèia. Codominincia i her~ncia intermèdia. 
Alelomorfisme múltiple. Color dc la capa en es~ies dom~stiques. Prolificitat 
al bestiar bovl. Nanisme en les aus. 

4. 	 Efectes ambientals i expressió &enica. Interacció genotipus-ambient. Efectes 
de l'ambient extern. Efectes del medi intern. Efectes ambientals ales malalties 
hereritAriea: displbia de maluc en gossos I distròfta muscular en aus. 
Fenocòpies. Norma de teacció. Pleiotropia. 

5. 	 Interacció &tnjca. Concepte. Epistisia. Atavisme. Gens modificadors i 
suprtsors. Penetdncia i eapresivitat. Genotipus de les races i varietats de gats. 

6. 	 .I.&WiW. Concepte. Tipus de gens letals en es~ies dom~tiques. Distorsió 
de la segregació. lnflutncia ambiental sobre la letalitat. 

7. 	 Hcrencia quantitativa. Caràcters de variabilitat continua. us escoles 
biomètrièa i mendeliana. Gens majors i poligens a es~ies dom~stiques. 

.... 


BASE CROMOSÒMICA DE L'IIERtNCIA 

8. 	 La divisió cel.lular. Cicles biològics en organismes amb reproducció sexual. 
Significat ge~tic de la meiosi. Teoria cromosòmica de l'herència. 
Cromosomes sexuals i autosomes . 

9. 	 Determinació meiotica del sexe. Models de determinació del sexe a mami fers 
I aus. Uertncla de carlcters lligats al sexe en e~pècies domèstiques. Gens dc 
sexat etl aus. Caracters inflults pel sexe . Caracters limitats a un sexe . 
Her~ncia extra nuclear. 

LLIGAMENT I RECOMBINACIÓ 

10. 	 Llir.ament I recombinació. Detecció i determinació de grups de lligament. 
Lligament incomplet I recombinació. Càlcul de les freqüències de 
recombinació. Fase d'acoplament i de repulsió. Interferència i coincidència . 

11. 	 Mapes de llieamcnt. Mapes de lligament a eucariotes . Cariotipus dc Ics 
es~ies domêstiques. Mapes de lligament a bacteris i virus. 

GENtTICA DE POBLACIONS 

12. 	 Poblacions en equilibri &en~. lmportlncia de la Genètica dc Poblacions en 
la Producció I la Sanitat Animals . Com podem descriure genèricament una 
poblacló7: freqll~ncies genotlpiques i g~niques. Llei de Hardy-Weinbcrg: cas 
general i cas especial de gens recesius. Test d'equilibri (HWE) . 

13. 	 Població en equilibri &enètic Il. Extensions de la llei de Hardy-Wcinbcrg: 
al.lels mòltiples, gens lligats al sexe i equilibri en més d'un locus. 

14. 	 Fac1ors de canvi &en~tic I. Aparellaments no aleatoris. Migració gènica. 
Mutació. Selecció: concepte d'efidcia biològica i cocficicnl dc selecció. 
Models de selecció. Equilibri mutació-selecció. 

15. 	 factors de canvi &enètic Il. La Deriva genètica: concepte i conseqüències . 
Colls d'ampolla i efecte fundador. 

16. 	 Deriva eenetica i consan&uinital I. Endoglmia: concepte i coeficient dc 
consanguinitat. Endogàmia a la població ideal. fndex de Pannixia i fndex de 
Fixació de Wright. \ 

17. 	 Deriva &eottica i consaneuinilalll . Conseqüències de la Consanguinitat en les 
. es~ies dom~tiques. Producció de Unies cort~angulnies . Sistemes regulars dc 

consanguinitat. Canvi de base: població estructurada . 
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18. 

19. 

' 
~ ~t• 

Qeriva Rellttica i consancujnitatlll . Endog~mia en poblacioM reals de tamany 
redult . Tamany efectiu de població. Variacions de l'estructura reproductiva. 
Conservació de races i espècies: programes de consanguinitat mlnima. 

~alo&ia. consan&uinitat I parentesc. C~lcul del coeficient de conunguinitat 
(f) d'un individu . Grau de parentesc (r). Càlcul del coefteient de 
coascendència (f). Construcció d'una matriu de parentesc pel mètode tabular. 

EL MATERIAL IIEREDITARI: ESTRUC11JRA I ORGANITZACIÓ 

20. Naturalesa del material hereditari . Els ~cids nucleics com a material 
hereditari . f>ropiet11t~ fhico-qulmique~. llihrldHció I ~eqO~nciacló d'Acld~ 
nucleic~ . L' ADN del~ crommome~ enCJ~rlote5. L'ADN mltocondrllll a le.• 
e~~cie~ dornèstique5. Projectes de seqilènciació de genomes euCJ~riotes: 

import~ncia i apliCJ~cions en Veterinhia. 

21. 

22. 

23. 

Replicació de l'ADN. Caracterlstiques de la replicació de l'ADN. Replicació 
i cicle cel.lular en bateris. Replicons de cromosomes euCJ~riòtics. Regulació 
de Ja replitllció en euCJ~riotes . 

~binació de l'ADN. Tipus de recombinació. Recombinació general: 
models. Reparació de l'ADN. Conversió gènica. 

Organitució de l'ADN i Estructura del Ren. Cromosomes bacterians I vi ric.~. 
Components moleculars de la cromatina . Nivells d'organització de la 
cromatina. Concepte de gen. Recombinació int•agènica. Prova de 
complementació "cis-trans". Organització de les seqüències dels gens en 
procariotes i eucariotes. Seqüències repetides I Identificació animal. 

EXPRESSIÓ GÈNICA 

24. Transcrioció. Formació i modifiCJ~cions de l'ARN mis~tger, ARN de 
transferència I ARN ribosòmic. lmporUncia del processament alternatiu en els 
gens que codifiquen per a les proteincs làcties. 

25. El codi 2enèti!;. Colini11litat gen-polipèptid. Desxifrat del codi genètic. 
Universalitat del codi. Pauta de lectura. Traducció. Mutacions sense sentit I 
mutacions supre.~sores. Paper dels ARNs a la traducció. · 
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CONTROL DE L'EXPRESSIÓ GmiCA 
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26. RtulKió en procariotes. Operons reprimibles i inducibles. Control positiu i 
neg11tlu. Gens reguladors i gens estructurals. 

27. Rwlació en eucariotes . Componenl~ de control gènic: senyals, nivells i 
mecanisme.~. Control :ranscripcional i post-transcripcional. Amplificació 
gèniCJI. Reordenació de l'ADN. 

211. ~ca del desenvolupament. Factors nuclean i citoplasmàtics del 
desenvolupament. Totipot~ncla del nucli de 111 c!l.lul11 diferenciAda. Regulació 
temporAl de l'upre~~ló g~niCJI . Determinació del sexe en mamlfen. "El 
freemartlni~me" en remuganl~. 

29. Elements eenètics mòbils. Elemenl~ transponible5 en bacteris. Seqilències 
d'inserció. Transposons bacterian~ . Element5 mòbils en eucariotes. Retrovirus 
en Patologia Animal. 

CANVIS DEL MATERIAL HEREDITARI 

30. ~- Tipus de mutad& gènica, cromosòmica I genòmica. Mutacions 
esponiAnies. Caràcter preadaptatiu dc la mutació. Mutacions induldes per 
Agents qulmics i per radiacions. El dncer en relació amb les alteracions de 
l'ADN. OncogeM I desenvolupament tumoral en vertebrats. 

31. ~ill_t1t~pècies dornèstl<ntes. 
Translocacion~ : nomenclatura, comportament meiòtic i conseqüències. Fusions 
cèntriques. Inversions: tipus, origen i conseqOèncie~ . Delecions i duplicacions : 
origen i efectes. 

32. Variacions cromosòmiaues numèriQ~~Q\les. ancuploidies : 
tipus, origen i comportament citològic. Dosi gènica. Mosaic., i quimeres. 
Euploldia. PoliploTdia: tipus, origen i conseqüències. 

INGENIERIA GENÈTICA 

33. ~eia de l'ADN recombif.1a!!t . Enzims de rc.~tricció . Fragmentació i 
enllaç de molècules d'ADN. Vectors. Clonació de l'ADN. Selecció de clons. 
Bancs d'ADN. Detecció de seqüències homòlogues. Obtenció de marcadors 
en espècies doméstiques. 

34. Aplicacions de la ingenieria genètica a la Veterinària (!}. Slntesi de productes . 
Diagnòstic p~e-natal. Detecció d'anomalies . Transferència de gens . Animals 
transgènics . 
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35. Aplicacions dc la in&enieria &cnètica a la Veterinària cm. Obtenció de 

marcadors ge~tics. CM.Iulcs somltiqueJ hibrides en l'elaboració de mapes de 
lligament. Conservació de grups de lligament en es~ies domèstiques. Mapes 
de les es~cies dom~stiques: impor~.ncia i aplicacions. 

IIERETOPATOWGIA 

36. Eliolo&ia hereditària. Detecció de portadors. DiagnòJtic ge~tic: examen 
cllnic, bioqulmic I molecular . Anomalies ge~tlques m6s freqüents en les 
es~cies dom6stlques . 

37. Jnmuno¡:enètica. Grups sanguinis en les espkies domè3tiques. Complexe 
major d'histocompatibilitat: associació amb malalties i ~mb caracters 
productius. Gens de resposta inmunitària. 

I PROGRAMA DE CLASSES PRÀCTIQUES I 

PROBLEMES 

- I hora setmanal. 

SEMINARIS 

• Principis estadlstics aplicats al mendelisme. 
• Tècniques d'elaboració de mapes ge~t~. 
- Diagnòstic de patologies hereditiries I çar~ters d'i.nterè3 productiu. 

AULA D'INFORMÀTICA 

- Ace& a bases de dades ge~tiques . f'lucleic (Propietats dels àcids nucleics). 
· BovMap I PigMap I DogMap. 
- Ge~tica de Poblacions: Equilibri Hardy-Weinberg. 
- Time Machine (programa de simulació) . 

SALA DE VIDEO 

- H:cniques de Ge~tica Molecular. 

I • 

LI\ BORA TORI 

1.- Extracció d'Acids nucleics a partir de mostres de sang (porc) i de llet (cabra) . 
2.- Visualització de les extraccions d'ADN. Electroforesis d'àcids nucleics . Diagnòstic 
molecular de patologies hereditàries: "Sindrome d'estr~s porc!" . Preparació de la PCR sobre 
ADN genòmic de porc . 
3.- VisualiW!ci(l de les PCR.s. Preparació de digestions amb els enzims dc restricció per el 
diagnòstic per RFLPs del slndrome d'estrès porc!. Diagnòstic molecular de caractcrs 
d'interès prpductiu: "Polimorfisme de la caseina aS, cabrum" . l'reparació de la PCR sobre 
ADN genòmic de cabra. 
4.- Visualització de resultats per electroforesis. Diagnòstic dc Ics mostres analit1.1des . 
Discussió general dels re~ultats . 
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