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seva utilització en els programes de millora, així com els mecanismes 
de resistència i els mètodes de control genètic de les malalties. 
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PROGRAMA DE 

MILLORA GENl~TICA 
3r DE VETERINÀRIA 

CURS 1996-1997 

l'ltOGRAMA tm CLASSES TEÒRIQUES 

INTitODUCtlÓ 

I. 

2. 

L1 millora genètica en la producció animal, importància i :~ssolimcnts. 

Estratègia gcncml d'un programa dc millora. Definició dels objectius dc 
selecció. El control dc rendiments. 

lAI genètica quantitativa corn a fonament dc la millora genètica animal. 
N~turalcsa hcrcditàri~ dc la variació continu~. Polèmic~ biòmetres v.t mende
lians. Experiment dc Joh~tmscn: f~ctors polímers. 

I'ARÀMETRI~S GENÈTICS 

J. V~lors i mitjanes. I. V~lor fenotípic i valor genotípic. Dcsviaciú ambiental. 
Mitj~na dc la població. Erecte mig d'un gen i efecte mig dc substitució d ' un 
gen: definició i càlcul. 

4. Valors i mitjanes. Il. V~lor millorant teòric i v~lor millomnt pr:ktic. 

5. 

6. 

7. 

R. 

Dcsvi~ció dc domin~nci~. Rcprcscnt~cití grMic~. Múltiples loci: dcsvi:ici<í 
cpist~tica. 

Estudi dc Ics variàncies. I. Components dc I~ v~ri:lncia fenotípica: variimcia 
gcnotfpic~ i vnri:\ncin nmhicntal. Components genètics dc la vari:lncin: 
variància additivn, dc domin:\ncia i cpist:\tica. Corrct:1ciú i inlcrncci<'• entre 
genotipus i amhicnt. 

Estudi dc Ics v~riàncics. Il. V~ri~ncia ambiental. JkP.ctihijitat. Vari~ncics 

ambiental especial i ambiental general. Mesures múltiples : repeticions 
temporal i csp~cial. Mètodes d 'cstimaciú i aplicncions dc la n:pctihilit:11. 

Scmblanç~ entre parents. I. Cames dc scmhlnnça. Cnvari;lncia ¡_.:cnèl ica eni re 
diversos tipus dc parents: progenitor i descendència, miljos-gc nnans i ¡_!en nans 
complets. Exprcssiú general. 

0.cJ_nhlal)Ç_<!_Ç!lil~Jlil!.~l!l~ I I. Cnvari~ncia dq~nda a la lllll'l .Icc I< 1 cpi~1;11 ica. 
Covari~ncia ambiental i efectes materns. Scmhlança l"cnolípica. 

9. 

10. 

Il. 

-* 

llcrctabili11L. I. Concepte d 'hcrct~hilit~t. F~ctors que ~fcctcn ~I coeficient 
d 'hcrctnhilitnt: nnturnlcs~ del cnr:\ctcr. cstmclurn ~cnèlic~ dc In pohlaciú i 
medi ~mhicnt. llcrct~hilit~ts cstinwdcs en c~r:ktcrs del hcstinr. 

llcrctabilitat. Il. Mètodes J 'estimació Jcl codicient J 'hcret~hilitat: regressió 
progenitor dcsccndèncin i an:llisi dc v~ri~ncia dc grups dc gcnn~ns. Oiaix i 
precisió dc Ics cstim~cions. 

C~r~ctcrs correlacionats. Correlació fenotípica: relació ~rnh Ics correlacions 
genètica i ambiental. Mètodes d · cstimnció dc la corrct~ció gcnèticn. 
Corrcl~cions genètiques cstirn~dcs en c~rilctcrs del hcsti~r. Errors típics dc Ics 
estimacions. 

AVALUACIÓ DE REPRODUCTORS 

12. 

13. 

14. 

IS. 

16. 

17. 

UI. 

19. 

211. 

Avaluació unicaràctcr. I. Aproxirn~ció general ~I prohlcm~. lndcxs dc 
selecció: model general i propietats. Comtrucció d'un índex. Precisió dc 
I 'índex. 

Av~luaciò unicaràctcr. Il. Aplic~ció dc la teoria dels índexs als diferents 
mètm!_cs d'~valu~ció: individual, ~sccndcnts, col.latcrals. descendents i 
combinada. Avnluació f~miliar i intraramiliar . 

Av~luació unicaràctcr. III. Resum general i comparat dels mètodes d'avalua 
ció: precisió dc l'índex i possihilit~ts d ·~plic~ció pràctb. lntèrv~l dc 
confiança dc I ïndcx. 

Avaluació uniq_[fl_ç_tcr. IV. Millor prcdiu:iú lineal no-esbiaixada (/JLU/1: 
concepte i propietats. Equacions dc model n1ixie. planlcjamcnl i dcscnvnlup~ 

mcnl. 

Avaluaciú unicar~ctcr. V. Mndcl- Animal: una ohscrvaciú per individu i 
individus no cmparcnlats. Relació amh els índexs dc sclcccitÍ. 

AVJ.Il!h1Ciú unicari1ctcr. VI. Matriu dc parentiu i la seva inversa: nnrmcs dc 
llcndcrson. 

6.Yí1!\~~9!L~!.n.ic__;w)_ç_[ç__L_ VII. Model Animal que inclou la matriu dc parentiu: 
an;llisi detallat dc Ics equacions. Model Animal ;uuh mesures repetides . 
Rcsoluci(l dc Ics equacions dc model mixtc . 

t:\.l'ílll!:)ç_.i<'un.uljjcar:ls; tcr,_ l. lndcxs dc .~clccciú multicnr:lclcr: conccple dc va lm 
millmanl agn:).!al. Desenvolupament dc Ics equacions generals dels índexs. 
N1'1aciú matricial . 

¡\valuacj<·, _ nlulticar;l_ctçi~ Il. Millor prcdicci•'• lineal no -esbiaixada (!JUll') 
nlullicar:lclcr . C;'llt:ul dels cncfïcicnts dc pondcr:1ciú ccon\11nit:a. 



SELECCIÓ 

21. Selecció unbràctcr. I. Tipus dc selecció. Concepte dc selecció artificial. 
Resposta a la selecció. Diferencial dc selecció i intensitat dc sclccciú. 
Resposta esperada als índexs dc selecció. Resposta correlacionada i selecció 
indirecta . 

22. Selecció unicaràctcr. Il. Interval generacional i progrés genètic anual. 
Optimització dc la resposta a la selecció: relacions entre la intensitat dc 
selecció, la precisió i l'interval generacional. Comparaci6 dc plans dc 
selecció. 

23 . ·Selecció unicaràctcr. 111. Mesura dc la resposta. llcrctahilitat rcalit1.ada. 
Estimació dc la resposta a la selecció en el hcstiar. Estimació dc la corrclaci6 
genètica en un experiment dc selecció divergent. 

24. Selecció unicaràcter. IV. Resultats a curt plaç: resposta total, duració dc la 
resposta i límits dc la selecció. Tamany rnfnirn dc la poblaci6 per a que la 
selecció sigui eficaç . 

25. Selecció mullicaràctcr. Mètodes dc selecció mullicarilcter: índexs dc selecció, 
"tàndem" i nivells independents. Resposta esperada i eficàcia dc I 'índex dc 
selecció multicaràctcr. Comparació dels mètodes dc selecció mullicaractcr. 

26. Difusió del progrès genètic. Piràmides dc millora. Retard genètic. Esquemes 
dc nucli tancat. Esquemes dc nucli ohcrt. 

SISTEMES D' Al'ARELLAMENT 

27. 

2!1. 

29. 

' 

Reproducció consanguínia. Concepte dc raça, estirp, línia i família . Efectes 
dc la consanguinitat sohrc Ics mitjanes dels caràcters mètrics: depressió 
consanguínia. Efectes sohrc Ics v:-~ri;lncics. Consideracions pr:lctiqucs. 

.Encreuament. Efectes genètics 
d'heterosi. llcterosi individual 
d · import:lncia econòmic:~. 

fcnotfpies: heterosi. Estimació del grau 
heterosi materna. llctcrnsi en car:klcrs 

Sistemes d 'encreuament. El model dc Dickcrson : complementarietat i 
heterosi. Encreuaments amh finalitat comercial: dc ducs races . dc tn:s races. 
dc quatre races i rotatiu. Encreuaments amh finalitat genètica: d'ahsorciú i 
mecs sintètiques. 

CONTROL GENÈTIC DE MALALTIES 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

Etiologia hercditàri~, Predisposició i llindar en un model mullifactorial. 
llcretabilitat en caràcters llindar. E.~tratègics dc selccciú sota caràcters llindar. 
Risc dc recurrència. Exemple: criptorquídia porquina . 

Parmacogcnètic!!.,. Diferències entre estirps en la resposta als diferents fànnacs. 
Mecanismes genètics. Farmacogenètica multifactorial. 

Resistència a malalties . I. Selecció per a la resistència natural dels animals 
domèstics a malalties produïdes per agents patògens: c¡¡cmplcs . 

Resistència a inalallics. 11 . Resistència dels paràsits als tractaments i 
programes d'crmdicació. Control dc paràsits i altres agents patògens 
microbians. 

Control genètic i ambiental dc Ics malalties hereditàries . Control ambiental. 
Control genètic: examen clínic i bioquímic, programes d'crradicació i plans 
d'assegurances. Exemples en animals dc companyia i en el hcstiar domèstic. 

I'ROGHAMA DE CLASSES I'RÀCTIQUI~S 

l'ltOilLEMES 

I hor:-t setmanal 

AULA D'INFOHMÀTICA 

.. 

... 

... 

l ~s timaciú dc par:lmetrc.~ genètics (l'roc GLM. SAS) 
Tractament matricial mit.iançant el programa MATI .Ail 
l{csoluciú d'un Mmlcl Animal 

... Sclccciú en v:KI.I dc carn: Cow-Gamc .. Simufaciú en millora animal: Gcnup 

SEI\IINARIS 

.. 
~ 

.. 
,. 
·t 

Rcp:ls dc conceptes snhrc Rcgrcssit'1 i Corrclaciú. 
l{cp:ls dc wnccptcs sobre I'An:llisi dc la Vari;lncia i l'cstimaciú dc components . 
Aplicacions dels QTLs en la Millora Animal. 
( 'onsc rvaciú dc Hcu1rsns Genètics Animals. 
Altres sc1ninaris a dclcnninar. sobre temes específics . 
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