
PROGRAMA DE BlOLOGlA MOLECULAR (1997-98). (BIOLOGICAS) 
1 .- Actualització de conformació de proteines. Estructura modular de les proteines. 
Moduls dominis i evolució molecular de proteins. Metodes d'analisi i de predicció 
d'estructura i funció de proteines. Metodes d'aillament i caracterització de 
proteines. 
2.- Acids nucleics. Introducció histórica. Estructura i topologia dels acids nucleics. 
Aillament, caracterització i seqüenciació de A.N. Continaut en DNA dels 
organismes procariotics i eucariotics. La paradoxa del valor C. Metodes 
experimentals per a I'analisi de I'organització interna d'un genoma. Cinetiques 
Cot. 
3.- Estructura aeneral del aen i aenoma procariota i eucariota. Tamany i 
organització dels gens eucariotes. No colinearitat gen-mRNA en eucariotes: exons 
i introns. Mecanismes moleculars de "splicing" i d'edició. Expressió aenica i la 
seva regulació. Metodes d'analisi molecular de I'expressió genica. Cinetiques Rot 
per a I'analisi de la complexitat de la població de mRNA eucariota. Aplicació a 
I'estimació del nombre de gens; del nombre de gens comuns i especifics, etc. 
4.- Recone ixem ent molecular entre acids nucleics i proteines. Metodes 
experimentals per a I'analisi de interacció DNA-proteina. Patrons estructurals 
involucrats. Estructura modular de les proteines reguladores i factors de 
transcripció. 
5.- Tecniaues de DNA recombinant: Operacions basiques del DNA recombinant. 
Enzims de restricció i d'altres utilitzats. Estrateaies de creació i rastreig de 
genoteques. Genoteques genomiques. Genoteques de cDNA. Rastreig de 
genoteques per identificació de seqüencies específiques. 
6.- Vectors de clonatge per a organismes procariotes i eucariotes. Vectors 
Ilancadera. Sistemes vector-hospedador procariótics, animals, vegetals, etc. 
Ligació vector-insert. Infecció, transfecció. 
7.- O~timització de I'expressió de gens recombinants. Estabilització, solubilització i 
purificació de proteines recombinants. Caracterització de proteines recombinants. 
8.- Localització i identificació de gens en casos de mínima informació previa. 
Polimorfisme de fragments de restricció, microsatélites marcadores, "walking", etc. 
9.- Mutaaenesi diriaida i enainveria de proteines. Aplicacions a I'analisi del 
problema de la relació estructura/plegament/funció de proteines i a la 
biotecnologia. Aplicacions biotecnologiques de proteines redissenyades. Disseny 
de noves proteines. 
10.- Aplicacions del DNA recombinant. Aplicacions a I'analisi del control 
d'ex~ressió genica: RNA contrasentit. Recombinació de gens homolegs. 
Organismes transgenics. Altres aplicacions biotecnologiques del DNA 
recombinant: Clínica humana i animal, agricultura i agroquímica, etc. 
11 .- Bioloaia molecular computacional. Analisi i predicció per computador de 
estructura i funció de DNA, RNA i proteines. Bancs de dades. Projecte aenoma 
huma. Determinació de la funció d'un nou gen i de la proteina codificada: 
Combinació dels metodes del DNA recombinant amb la biocomputació. Genomica: 
analisi, comprensió i manipulació de sistemes genics complexes. Integració de 
xarxes de gens i productes genics. Proteomica. Enginyeria metabolica. 




