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PART  1.   GENÈTICA 

 
1. Introducció 
Definició de Genètica. Genotip i fenotip. Les àrees generals de la Genètica. 
 
2. Cicles cel.lulars i biològics 
Cromosomes. Mitosi. Meiosi. Cicles biològics. Teoria cromosòmica de l'herència. 
 
3. Principis mendelians 
Els experiments de Mendel. Principi de la segregació. Dominància i recessivitat. 
Segregació independent. 
 
4. Ampliació de l’anàlisi mendeliana 
Relacions de dominància. Al.lelisme múltiple. Gens letals. Interaccions genotípiques. 
Epístasi. Penetrància i expressivitat. Influència de factors ambientals. 
 
5. Determinació del sexe i lligament al sexe 
Determinació del sexe. Herència lligada al sexe. Herència influenciada pel sexe. 
Herència limitada a un sexe. Compensació de dosi. 
 
6. Lligament i mapes en eucariotes 
Lligament. Encreuament de dos punts. Encreuament de tres punts. Demostració 
citològica de l'entrecreuament. Mapes en humans. 
 
 
7. Estructura del material genètic 
Propietats esperades del material genètic. Els àcids nucléics. Estructura del DNA. 
Superenrotllamnet i topoisòmers.  
 
8. Organització del DNA en cromosomes 
El concepte de cromosoma. El cromosoma eucaròtic: morfologia i composició. 
L’estructura de la cromatina. Centròmers. Telòmers i telomerases. Cromatina interfàsica 
i mitòtica. Estructura tridimensional del nucli. 
 
9. La replicació del material genètic 
Replicació del DNA. Enzimologia de la replicació del DNA. La forca de replicació. 
L'origen finalització de replicació. Telòmers. 
 
10. Transcripció 
La transcripció. RNA polimerasa. Promotor. Finalitzador. La transcripció en eucariotes. 
El mRNA. Modificacions postranscripcionals del mRNA eucariòtic. Gens eucariòtics 
interromputs: processament del mRNA. 
 



11. Traducció 
Els ribosomes i el rRNA. tRNA. La traducció: iniciació, allargament i finalització. El 
codi genètic. 
 
12. Regulació gènica 
Gens constitutius i gens regulats. El model de l'operó en bactèries. Regulació de la 
transcripció. Metilació. Modificació d’histones. Regulació postranscripcional. El 
desenvolupament: diferenciació i totipotència. 
 
13. Mutació i reparació 
La mutació. Mutació espontània i mutació induïda. Mutacions puntuals i 
cromosòmiques. Reparació del DNA. Síndromes humans deficients en reparació. 
Elements genètics transposables. 
 
14. Alteracions cromosòmiques 
Variacions de l'estructura cromosòmica. Les inversions. Delecions i duplicacions. 
Translocacions. Aberracions cromosòmiques en càncer. Variacions en el nombre de 
cromosomes: euploïdia i aneuploïdia. Mosaicisme. Aneuploïdia a l'home.  
 
15. Herència quantitativa 
Caràcters regulats per diversos loci: poligens. Significat de l'herència poligènica. 
Heretabilitat. Herència quantitativa en humans 
 
16. Genètica de poblacions i evolució 
Equilibri Hardy-Weinberg. Factors d’evolució: selecció, mutació, migració, deriva 
genètica. Selecció natural: concepte i tipus. Equilibri mutació-selecció. 
 
17. Repercusions socials i bioètiques de la Genètica 
Predisposició genètica al càncer. Teràpia gènica. Genètica i medicina forense. Aspectes 
genètics de la clonació. Diagnòstic prenatal i preimplantacional. Manipulació genètica 
d’embrions: animals transgènics.  
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