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Prerequisits
Graduat en el camp de Ciències de la Vida, per exemple:
Biologia, Bioquímica, Biomedicina, Biotecnologia, Farmacia, Genètica, Medicina, Veterinària.

Objectius
Els estudiants ampliaran els seus coneixements en els següents temes:
- Tecnologies utilitzades per la generació d´animals transgèncis que sobreexpressin transgens o que presentin
mutacions a gens concrets del genoma (animals knockout i knockin).
- Aplicacions de la transgènesi animal en biomedicina, biotecnologia i producció animal.
- Legislació actual per a l'experimentació animal.
- Anatomia i embriologia del ratolí i estudi del desenvolupament embrionari d´organs per l´anàlisi d´alteracions
morfològiques i anatòmiques en models de ratolí modificats genèticament.
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- Teràpia gènica in vivo i ex vivo. Estudi dels diferents tipus de vectors (virals i no virals) utilitzats per la
transferència gènica, i les seves avantatges i limitacions. Rutes d´administració i aplicacions de la teràpia
gènica en el tractament de malalties humanes hereditàries i no hereditàries.

Competències
Biotecnologia Avançada
Aplicar les tècniques de modificació dels éssers vius o part d'aquests per millorar processos i productes
farmacèutics i biotecnològics, o per desenvolupar nous productes. (Especialitat biotecnologia molecular
i terapèutica)
Integrar i fer ús d'eines de biotecnologia avançada per resoldre problemàtiques en àmbits
biotecnològics emergents.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Utilitzar i gestionar de manera responsable informació bibliogràfica i recursos informàtics relacionats
amb la biotecnologia.
Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina
Analitzar els resultats de la recerca per a obtenir nous productes biotecnològics o biomèdics i
transferir-los a la societat
Analitzar i explicar la morfologia i els processos fisiològics normals i les alteracions que s'hi produeixen
a escala molecular utilitzant el mètode científic.
Aplicar les tècniques de modificació dels éssers vius o part d'aquests per millorar processos i productes
farmacèutics i biotecnològics, o per desenvolupar nous productes.
Concebre, dissenyar, desenvolupar i sintetitzar projectes científics i biotecnològics en l'àmbit de la
bioquímica, la biologia molecular o la biomedicina.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics relacionats amb la bioquímica, la
biologia molecular o la biomedicina.
Utilitzar terminologia científica per a argumentar els resultats de la recerca i saber comunicar-los
oralment y per escrit.

Resultats d'aprenentatge
1. Analitzar els resultats de la recerca per a obtenir nous productes biotecnològics o biomèdics i
transferir-los a la societat
2. Demostrar que coneix les diferents metodologies usades per a obtenir animals transgènics que
permeten la sobreexpressió, bloqueig o modificació de gens endògens de manera ubiqua o específica
de teixit i/o induïble.
3. Descriure els fonaments de la teràpia gènica in vivo i ex vivo.
4. Distingir les diferents metodologies usades per a obtenir animals transgènics que permeten la
sobreexpressió, el bloqueig o la modificació de gens endògens de manera ubiqua o específica de teixit
i/o induïble.
5. Explicar les característiques dels diferents tipus de vectors usats per a la transferència gènica, els seus
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5. Explicar les característiques dels diferents tipus de vectors usats per a la transferència gènica, els seus
avantatges i inconvenients, així com la seva utilitat per a cada malaltia o teixit.
6. Interpretar els resultats dels assajos clínics de teràpia gènica en humans.
7. Interpretar les alteracions moleculars o fisiològiques d'un animal transgènic.
8. Proposar un protocol d'utilització de teràpia gènica.
9. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
10. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
11. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
12. Utilitzar i gestionar de manera responsable informació bibliogràfica i recursos informàtics relacionats
amb la biotecnologia.
13. Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics relacionats amb la bioquímica, la
biologia molecular o la biomedicina.
14. Utilitzar terminologia científica per a argumentar els resultats de la recerca i saber comunicar-los
oralment y per escrit.
15. Visualitzar els canvis morfològics en un animal transgènic.

Continguts
PART 1. FENOTIPATGE MORFOGÒGIC DEL RATOLÍ
Per J. Ruberte, A. Carretero, M. Navarro i V. Nacher. Dept. Sanitat i Anatomia Animals, UAB.
1. Terminologia Anatòmica i Regions Corporals
2. Desenvolupament i Placenta
3. Osteologia
4. Artrologia i Miologia
5. Sistema cardiovascular
6. Aparell respiratori
7. Aparell digestiu
8. Òrgans urinaris
9. Òrgans genitals del Mascle i de la Femella
10. Sistema Nerviós
11. Òrgan de la visió
12. Òrgan vestibulococlear

PART 2: ANIMALS TRANSGÈNICS I TERAPIA GÈNICA
Professors: F. Bosch, A. Pujol, P. Otaegui, S. Frankhauser, V. Haurigot and M. Garcia, Verónica Jiménez.
Dept de Bioquímica i Biologia Molecular, UAB
Part 2.1: Animals Transgènics:
1- Generació d'animals transgènics per microinjecció pronuclear. Aplicacions.
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1- Generació d'animals transgènics per microinjecció pronuclear. Aplicacions.
2- Generació d'animals Knockou /in constitutius o condicionals (específics de teixit i / o induïbles) per Gene
Targeting en cèl·lules mare embrionàries. Aplicacions.
3- Edició Genòmica mitjançant ZFNs, TALENs i CRISPR/Cas9 per a la generació d'animals Knockout/in.
4- Animals clònics per transferència nuclear. Aplicacions.
5- Consorcis Internacionals per a la mutació del genoma de ratolí i anàlisi fenotípic: Clíniques de Ratolí.
6- Gestió de colònies de ratolins transgènics. Legislació en experimentació animal.
7- Aplicacions dels animals transgènics en l'estudi de diabetis, obesitat, malalties hereditàries...

Part 2.2. Teràpia Gènica:
1- Introducció a la Teràpia Gènica.
2- Característiques dels vectors Adenivirals. Aplicacions.
3- Característiques dels vectors recombinants derivats de virus adenoassociats. Aplicacions en Teràpia
Gènica per a la Diabetis Mellitus.
4- Teràpia Gènica Ex vivo: vectors retrovirals i lentivirus. Aplicacions.
5- Teràpia Gènica No Viral.
6- Teràpia Gènica per a malalties hereditàries. Teràpia Gènica per Mucopolisacaridosis (MPS).
7- Edició Genòmica In vivo mitjançant Zing-Finger necleases (ZFNs)

PART 3. INTRODUCCIÓ I DISSENY D'ASSAJOS CLÍNICS DE TERÀPIA GÈNICA PER AL TRACTAMENT
DE MALALTIES HUMANES
Per M. Chillon i A. Bosch, Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, UAB
Ponent convidat: Manel Cascalló, VCN
1- Introducció als assaigs clínics. Factors a considerar en el disseny d'assajos clínics de teràpia gènica. M
Chillon
2- Desenvolupament i producció de vectors per a assajos clínics de teràpia gènica. M Chillon
3- Reglament sobre l'ús d'organismes genèticament modificats. Nivell de bioseguretat i qualitat de producció
(condicions GMP i GLP). M Chillon
4- Assaigs clínics que utilitzen vectors no virals. M Chillon
5- Estratègies per millorar la bioseguretat i reduir la resposta immune en assajos clínics utilitzant vectors
adenovirals. M Chillon
6- Vectors adeno-associats en assajos clínics. Augment de l'especificitat del teixit utilitzant vectors AAV
pseudotipats. Resposta immune. A Bosch
7- Assaigs clínics que utilitzen vectors derivats del virus de l'herpes. A Bosch
8- Avantatges i desavantatges dels vectors retrovirals i lentivirals en assajos clínics. A Bosch
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9- Assaigs clínics en curs per a malalties específiques: hemofília, ß-talassèmia, immunodeficiències primàries,
fibrosi quística, distròfia muscular de Duchenne, malalties d'emmagatzematge lisosomal, malalties
neurodegeneratives, ceguesa, càncer, etc. A Bosch, M Chillon

Metodologia
Combinació de classes, pràctiques de laboratori i presentació d´un projecte supervisat pel professor.
Teoria 72%
Laboratori 11%
Treball supervisat 14%
Tutories 3%

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

55

2,2

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15

44

1,76

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15

120

4,8

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15

Tipus: Dirigides
Classes magistrals i pràctiques
Tipus: Supervisades
Preparació de treballs i pràctiques
Tipus: Autònomes
Preparació dŽexàmens i recerca bibliogràfica

Avaluació
L´avaluació del mòdul estarà basada en el treball realitzat pels estudiants, la assistència i participació a classe
i a les pràctiques, la presentació oral d´un article científic i la nota dels exàmens.
Per participar a la recuperació, l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes
de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul. Per
tant, l'alumnat obtindrà la qualificació de "No Avaluable" quan les activitats d'avaluació realitzades tinguin una
ponderació inferior al 67% en la qualificació final.
Important: Si es detecta plagi en algun del treballs entregats podrà comportar que el alumne suspengui el
mòdul sencer.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Assistència a pràctiques (part 1)

8%

0

0

2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15

Assitència i participació activa a classe

10%

0

0

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Defensa oral de treballs (part 2)

32%

2

0,08

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Proves teòrico-pràctiques (part 1 i 3)

50%

4

0,16

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15
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