
PROGRAMA DE BIOLOGIA MOLECULAR 11 (2000-01). 
1.- El senoma eucariota i la re~ulació de la seva expressió. Contingut en DNA dels organismes 
procariotics i e1:cariotics. La paradoxa del valor C. Metodes experimentals per a I'anilisi de 
l'organització interna d'un genoma. Cinetiques Cot. Determinació del nombre de copies genbmiques 
d'una seqüencia de DNA. Reordenació i amplificació genica. Estructura general comparada del gen 
procariota i del gen eucariota. Tamany i organització dels gens eucariotes. No colinearitat gen-mRNA 
en eucariotes. Mecanismes moleculars de "splicing" i d'edició. 
2.- Ex~ressió ~ e n i c a  i la seva re~ulació. Procariotes i eucariotes. Promotors, factors de transcripció, 
etc. v a  . . . Cinetiques ~ o t '  per a l'anilisi de la 
complexitat de la població de mRNA eucariota. Aplicació a l'estimació del nombre de gens; del 
nombre de gens comuns i especifics, etc. 

. 3 . -  Reconeixement  molecular entre icids nucleics i proteines. Metodes experimentals per a l'anilisi 
de interacció DNA-proteina. Patrons estructurals involucrats. Estructura modular de les proteines 
reguladores i factors de transcripció. 
4.- Genbmica. Genoma, Transcriptoma, Proteoma i Metaboloma. Genomes completats i informació que 
aporten. Ortologs i paralogs. Genbmica comparada. Genbmica estructural i genbmica funcional. Bases 
de dades de ESTs. 
5.- Protebmica. Metodologies de la protebmica. Distribucib de classes estructurals i funcionals de 
proteines. Mapa celular protebmic. ApI!z;iri.~ils de la protebmica. Metodes per determinar la funcii 
d'una nova proteina. 
6.-Tecniaues de DNA recombinant: Operacions bisiques del DNA recombinant. Enzims de restricció 
i d'altres utilitzats. E s t r a t e ~ i e s  de creació i rastreig de genoteques. Genoteques genbmiques. 
Genoteques de cDNA. Rastreig de genotequer per identificació de seqüencies específiques. 
7.- V e c t o r ~  de clonatge per a organismes procariotes i eucariotes. Vectors llancadera. Sistemes 
vector-hospedador procariótics, animals, vegetals, etc. Ligació vector-insert. Infecció, transfecció. 
8.- Optimització de l ' ex~ress ib  de gens recombinants. Estabilització, solubilització i purificació de 
proteines recombinants. Caracterització de proteines recombinants. 
9.- Localiczació i jdentificac . . i b  de gens en casos de mínima infiirmació previa. Polimorfisme de 
fragments de restricció, microsatélites marcadores, "walking", etc. 
10.- Mutapenesi diri . . m i  enginyeria de ~ro te ines .  Aplicacions a l'anilisi del problema de la 
relació estructura/plegament/funciÓ de proteines i a la biotecnologia. Aplicacions biotecnolbgiques 
de proteines redissenyades. Disseny de noves proteines. 
11.- Aplicacions del DNA recombinant. Aplicacions a l'anhlisi del control d'expressió ~enica :  RNA 
contrasentit. Recombinació de gens homblegs. Organismes transgenics. Altres aplicacions 
biotecnolbgiques del DNA recombinant: Clínica humana i animal, agricultura i agroquímica, etc. 
12.- B io lo~ ia  molecular computacional. Similitud i homologia. Analisi i predicció per computador de 
estructura i funció de biomolecules. Bancs de dades. 
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