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1. Mutanenesi de bacteris in vivo 
Estrategies de rnutagenesi in vivo: utilització de rnutagens quírnics i d'elernents genetics suicides. Criteris i 
rnetodes de selecció de rnutants bacterians. 

2. Transforrnació bacteriana 
Transforrnació de bacteris grarnpositius arnb rnarcadors crornosornics i arnb replicons. Transforrnació de 
bacteris gramnegatius: Haernophilus influenzae i Escherichia coli. Transfecció. Transforrnació de 
protoplasts. Electroporació. Disseny d'estrategies de transforrnació en bacteris. 

3. Fusions neniques en bacteris 
Fusions d'operons i de proteines. Metodes de construcció. Vectors de fusió: característiques generals. 
Utilització de transposons i de bacteriofags. Aplicacions de les fusions geniques: anhlisi de I'expressió 
genica, localització física de proteines, aillarnent de rnutants reguladors. 

4. Vectors de clonació en bacteris 
Requerirnents dels vectors de clonació. Vectors d'expressió. Vectors rnobilitzables. Construcció de vectors 
"shuttle". Vectors integracionals. Característiques genetiques de les cel.lules receptores de vectors de 
clonació. 

5. Estrateaies de clonació en bacteris 
Clonació directa per cornplernentació. Plasrnidis "killer": concepte, exernples i aplicacions. Clonació arnb 
sondes. Clonació de prornotors bacterians: "prornoter probe vectors". Altres sisternes de clonació. 

6. Mutaaenesi de aens bacterians clonats 
Metodes d'introducció de rnutacions puntuals. Mutagenesis insercional: utilització de transposons i 
interposons. Mutagenesi no polar d'unitats transcripcionals policistróniques. Sisternes de reintroducció de 
gens alterats en el bacteri d'origen. Inserció en el crornosorna de nous gens o construccions. 
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