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PRESENTACIÓ I OBJECTIUS 
La aenMca és una ciencia aue estA Ilioada. des del seu nakement. a asDectes adicats de oran interk economic i 
social, corn la produccid agricola i ramidera, la indústria, la farmacia', la m'edicina o la salut p&lica. 
Aquesta asignatura pretén apropar I'alumne a aquesta realit  donant-li una vició general de les apkcacions m& 
immediates de la genetica, de la qual ha vist els seus aspectes basics (Genetica, primer cide) i moleculars (GenMca 
rnalecular, segon cide). 

TEMAR1 
1. Intralucció. 

Ongens de la genetica moderna. El desenvolupament de la genetica com una ciencia 
tebrica i aplicada. Objectius del wrs. Comentan del programa. 

2. Cahcters qualitatius i quantitatius en la millora. 
Introducció a la millora genetica. Caracters comercials. Algunes aplicacions dels 
carficters qualitatius a la millora. Caracters quantitatius i el seu estudi. 

3. Parenñu i consanguinitat 
Coeficient de consanguinitat. Parentiu directe i col-lateral. Consanguinitat en les 
poblacions. Depressió per consanguinitat. Producció de linies consanguínies. 

4. Components del valor fenoüpic. 
El valor millorant i els components del valor fenotípic. Estima del valor millorant i de les 
desviacions del mateix en un individu. Estrategies en la millora. 

5. Variació i heretabilitat 
Components i particid de la vari8ncia. Heretabilitat. Metodes de detenninació de 
I'heretabilitat. Repetibilitat. 

6. Millora genetica per selecció. 
Selecció. Estimació de la resposta a la selecció. Límits de la selecció. Metodes de 
selecció. Utilització dels index de selecció. Concepte de BLUP. Correlació fenotipica, 
genetica i ambiental. Selecció per a més d=un caracter. Selecció entre poblacions. 

7. Millora genetica per encmuaments. 
Utilització de I'endogamia. Base genetica de la heterosi. Sistemes d'encreuament. 
Poblacions sintetiques. Introgressió. 

8. Aplicacions dels culaus in vitro a la millora vegetal. 
Introducció. Algunes aplicacions dels wltius vegetals in vitro. Obtenció de noves 
varietats per mutació indul'da. Obtenció d'híbrids per fusió de protoplasmes. Variació 
somaclonal. Híbrids asimetrics. Cibrids 

9. Obtenció de plantes ttansg&niques. 
Introducció. Utilització d'Agrobactenum. Cointegració. Sistemes binaris. El plasmidi Ri. 
Utilització de virus com a vectors. Transferencia genica directa. Biolística. 

1 O. Alguns aplicacions de les plantes ttansggniques a la millora vegetal. 
Introducció. Ús dels oligonuclebtids antisentit. Lluita contra plagues. Tolerancia als 
herbicides. Millora en plantes ornamentals. 

1 1. Obtenció d'animals transggnics. 
Introducció. Metodes generals d'obtenció d'animals transgenics. Obtenció de mamífers 
transgenics. Obtenció d'aus transgeniques. Obtenció de peixos transgenics. 

12. Algunes aplicacions dels animals transg&nics a la millora animal. 
Introducció. Lluita contra les malalties. Animals transgenics per a honnones de 
creixement. Millora en la producció de llana en I'oví. Millora en la Ilet. 



13. A h ? s  aplicacions dels animals transgdnics. 
Animals d'assaigs en toxicologia i toxicologia genetica. Models de malalties genetiques. 

14. Obtenció de proteí'nes mombinants. 
Nocions basiques sobre les tecniques de DNA recombinant. Transfecció de cultius 
cel.lulars. Dierents sistemes d'expressió. Animals i plantes transgeniques com 
biorreactors. 

15. Tedpia de malatües genetiques. 
Ús dels oligonucledtids terapeutics. Terapies ambientals. Altres tipus de terapies. 

16. Tehpia genica. 
Terapia genica germinal. Terapia genica somatica ex vivo. Terapia genica in situ. 

17. TerApia del dncer. 
Introducció. Modificació de la resposta immunoldgica. Ús d'oligonucledtids antisentit. 
Sistemes de transfecció ex vivo i in situ. Altres tipus de terapies. 

18. Ualihació de I=i~ibridació in situ en el diagnostic de mutacions. 
Hibridació i sondes. Hibridació in situ fluorescent (FISH). Pintat de cromosomes. PRINS. 

19. Ús de la tknica de Southem en el diagnostic de malaloes genetiques. 
Base de la temica de Southem. Marcadors moleculars. Diagndstic indirecte per 
Iligament. Desequilibri de Iligament. Diagndstic directe per Southem. Ús dels 
oligonucledtids especifics d'al.lels (ASO). 

20. Ús de la PCR en el diagnostic de mutacions conegudes. 
Base de la temica de PCR. Diagndstic directe per PCR. PCR múltiple. PCR específica 
d=al.lel (ASA). MS-PCR. RT-PCR. 

2 1 . Analsi de mutacions desconegudes. 
Metodes basats en diferent comportament electroforetic. Metodes basats en el 
reconeixement de falsos aparellaments per digestió química o enzimatica. 

22. Altres aplicacions dels marcadors moleculars. 
Obtenció de patrons de bandes (fingerpnnting). Aplicacions a I'agricultura i ramaderia. 
Altres aplicacions vetennanes. Determinació de patemitat. Aplicacions forenses. Altres 
aplicacions legals. 
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PRACTIQUES 
l .  An&l'i molecular de mutacions 
2. Genotipatge a partir de mostres de sang 

AVALUACI~ 
L'avaluaab dels coneixements deis alumnes es far& a partir d'un examen objectiu. A I'examen entrar& tota la materia 
impartida a les classes de teoria i practiques. 

PROFESSOR 
Nod Xamena. Despatx: C3-205. l .  Horari tutories: Dimarts i dijous de 9'30h a 11'00h. 


