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Descriptor de curs/assignatura 
 

Fitxa tècnica 
 
Curs/Assignatura 

Nom:  Genètica molecular  
Codi:  10567 
Tipus: Optativa 
Semestre: Segon 
Horari: Dilluns, divendres de 12:30-13:30. Dimecres de 13:30-14:30 
Idioma: Castellà-Català 

Professorat 
Professor/a responsable.  
Nom: José Aurelio Castro Ocón  Contacte: jose.castro@uib.es 
Altre professorat 
Nom: Antònia Picornell Rigo  Contacte: apicornell@uib.es 

 
Nombre de crèdits: 10 
 
Objectius i competències 
Específicas 
Ampliar els coneiximents de la naturalesa, transmissió, variació, expressió i regulació de la 
informació hereditària, així com dels mecanismes i teories de l'evolució a nivell molecular. 
Genéricas 
Entendre el procés de la vida des de la perspectiva molecular.  
Aprendre autònomament i saber aplicar el mètode científic.  
Pensar críticament i ésser creatiu.  
Comunicar-se i cooperar en grups.  
Desenvolupar la capacitat d'expressar idees. 
Continguts 
Teòrics 
Organització del genoma en procariotes i eucariotes. Mutació i reparació del material genètic. 
Recombinació. Elements transponibles. Expressió gènica. Genoma d'orgànuls. Variabilitat 
genètica i evolució molecular. 
 
Tema 1. Introducció 
La Genètica Molecular: primeres etapes i organismes utilitzats. Reduccionisme ontològic, 
metodològic i epistemològic. Definició de gen. Tecnologia del DNA recombinant. Genòmica i 
projectes genoma. 
 
ORGANITZACIÓ DEL GENOMA EN PROCARIOTES I EUCARIOTES  
Tema 2. Organització del genoma en procariotes 
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Estructura del DNA. Formes del DNA. Estructures terciaries del DNA. Estructura del DNA 
bacterià. Proteïnes implicades en la replicació del DNA. Replicació del cromosoma bacterià. 
Replicació de plasmidis. Replicació de virus.  
 
Tema 3. Organització del genoma en eucariotes  
Genòmica estructural. Paradoxa del valor C. Complexitat i repetició del DNA eucariòtic. 
Seqüències mòbils accesòries en eucariotes. Exons i introns. Famílies gèniques. Nucleosomes i 
cromosomes. Replicació del genoma eucariòtic. Control de la replicació.  
 
MUTACIÓ I REPARACIÓ DEL MATERIAL GENÈTIC  
Tema 4. Mutació i reparació del material genètic  
Mutacions per un únic canvi de bases. Control dels nivells de mutació per les DNA polimerases. 
Mutàgens químics. Mutacions induïdes per llum UV. Reparació del DNA. Endonucleasa 
UvrABC. Glicosilases i endonucleases AP. Enzim corrector d'emparellaments erronis. 
Reparació per recombinació. Sistema SOS. Reparació amb tendència a l'error. Mutàgens: 
naturalesa i detecció. 
 
Tema 5. Aberracions cromosòmiques  
Definició, classificació i causes de les aberracions cromosòmiques. Mosaïcisme i quimeres. 
Aspectes clínics dels desordres autosòmics. Síndromes de ruptura cromosòmica. Anormalitats 
dels cromosomes sexuals. Desordres del desenvolupament sexual amb cromosomes normals. 
 
RECOMBINACIÓ  
Tema 6. Característiques generals i tipus 
Entrecreuament i recombinació. Hipòtesi clàssica versus elecció de còpies. Recombinació 
homòloga. La proteïna RecA. Models de recombinació general: de Holliday, de Meselson-
Radding, de Szostak. Comparació dels tres models per a la recombinació. Heteroduplexos. La 
recombinació no és sempre recíproca: conversió gènica.  
 
Tema 7. Enzims de la recombinació homòloga  
La proteïna RecA fabrica les estructures de Holliday in vitro. L'enzim RecBCD i els llocs Chi. 
Altres proteïnes que participen en la recombinació homòloga. Recombinació homòloga en els 
eucariotes. 
 
Tema 8. La recombinació específica de lloc  
La recombinació específica de lloc produeix reordenacions molt precises del DNA. 
Recombinases específiques de lloc. La recombinació específica de lloc del fag lambda. La 
recombinació específica de lloc regula l'expressió gènica: antigen flagelar de Salmonella i del 
fag Mu. 
 
Tema 9. Elements transponibles  
Experiments de B. McClintock. Estructura dels transposons. Importància dels transposons: 
estudi del plasmidi R1. Gens que codifiquen els transposons per regular i dirigir la transposició. 
Moviment dels transposons. 
 
Tema 10. Tipus d'elements genètics mòbils  
Elements genètics mòbils en E. coli. Els elements mòbils Ty1 de llevats. Canvi de sexe als 
llevats per reemplaçament de gens: la teoria de la cassette. Elements transferibles en drosofila: 
còpia, FB i P. La disgènesi híbrida. Elements transferibles en el blat de moro. El fag Mu. 
  
EXPRESSIÓ GÈNICA  
Tema 11. Expressió i regulació gènica en procariotes  
Transcripció dels gens procariòtics. RNA polimerases. Iniciació, elongació i terminació de la 
transcripció. Control de la transcripció. Traducció. Control de la traducció. Controls globals de 
l’expressió gènica. 
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Tema 12. Expressió i regulació gènica en eucariotes  
RNA eucariòtics. Transcripció. RNA polimerases: RNA pol I, II i III. Processament dels 
mRNA. Terminació de la transcripció. Splicing dels mRNA eucariòtics. Traducció dels mRNA. 
Control genètic de l’expressió gènica. Mecanismes de regulació en animals. Factors activadors 
de la transcripció. Processament diferencial dels mRNA. Estabilitat dels mRNA. Genòmica 
funcional 
 
GENÈTICA D’ORGÀNULS  
Tema 13. El genoma d'orgànuls  
Herència extranuclear. Origen endosimbiòtic de mitocondris i cloroplasts. Estructura i funció 
del genoma mitocondrial: codi genètic. Replicació del DNA mitocondrial. DNA mitocondrial en 
fongs, plantes i animals. Estructura i funció del genoma cloroplàstic. Importància del DNA 
extranuclear en la Genètica Evolutiva. 
  
VARIABILITAT GENETICA I EVOLUCIO MOLECULAR  
Tema 14. Variabilitat genètica i evolució molecular 
 Isoenzims. RFLPs i mapes de restricció. STRs. Seqüenciació del DNA. La teoria neutral de 
l’evolució molecular: el rellotge molecular. Tases de substitució.  Reconstrucció filogenètica. 
DNA mitocondrial i cromosoma Y: aplicació a poblacions humanes. 
 
Pràctics 
Posar a l'alumne en contacte directe amb la realitar d'un laboratori pel seu ensinistrament amb la 
manipulació de productes i la metodologia d'un experiment, així com el seguiment d'un protocol 
relacionat amb aspectes de la genètica a nivell molecular.   
Els alumnes disposaran d'un quadern on s'explicarà la realització dels experiments. El protocol 
que s'ha de seguir, els productes, la metodologia i els possibles resultats esperats. Cada alumne, 
individualment o en grup, seguirà el protocol i farà una valoració final dels experiments. 
 
1.- Detecció d'una mutació al gen de la Protrombina. 
2.- Detecció d'una mutació al gen del Factor V de Leiden. 
3.- Determinació de l'haplotip mitocondrial H. 
4.- Determinació de l'element d'inserció Alu al cromosoma Y (YAP). 
5.- Determinació de STRs de cromosoma Y. 
 
Metodologia d’ensenyament i aprenentatge 
 
Competències de la 

materia 
Metodología d' 
aprenentatge 

Tipus d' 
agrupació 

Hores per l' 
estudiant 

Hores pel 
professor 

ORGANITZACIÓ 
DEL GENOMA EN 
PROCARIOTES I 
EUCARIOTES 

Classe presencial 
i estudi teòric  

Individual, grup 
gran 

20 hores 6 hores 

MUTACIÓ I 
REPARACIÓ DEL 
MATERIAL 
GENÈTIC 

Classe presencial 
i estudi teòric  
 

Individual, grup 
gran 

20 hores 6  hores 

RECOMBINACIÓ Classe presencial 
i estudi teòric  
 

Individual, grup 
gran 

30 hores 12  hores 

EXPRESSIÓ GÈNICA Classe presencial 
i estudi teòric  

Individual, grup 
gran 

30 hores 12 hores 

GENÈTICA 
D’ORGÀNULS 

Classe presencial 
i estudi teòric  

Individual, grup 
gran 

10 hores 4 hores 

VARIABILITAT 
GENETICA I 
EVOLUCIO 
MOLECULAR 

Classe presencial 
i estudi teòric  

Individual, grup 
gran 

10 hores 4 hores 
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CERCAR 
INFORMACIÓ EN 
LES PRINCIPALS 
FONTS DE DADES 
SOBRE GENÈTICA 
MOLECULAR 
 
 
 

Treball teòric Individual, grup 
petit 

30 hores 6 hores 

PRÀCTIQUES DE 
LABORATORI 

Classe presencial   
 

Grup gran 40 hores 10  hores 

 
 
Criteris i procediments d’avaluació 
 
Criteris d'avaluació: 
S’avaluarà el coneixement dels conceptes teòrics de la genètica molecular, així com l'interés i destresa en 
les pràctiques de laboratori. També es valorarà la capacitat per treballar en grup, tant a nivell teòric com 
pràctic, i la participació a classe. 
Instruments d’avaluació: 

• Examen final 
• Realització i seguiment de les pràctiques de laboratori 
• Presentació de treball en grup: Memòria escrita i exposició  
• Assistència i participació a classe: Participació en foros online; preguntes escrites i orals; debats. 

 
Criteris de qualificació: 

• Examen final (obligatori): 50% 
• Realització i seguiment de les pràctiques de laboratori (obligatori): 20% 
• Memòria i presentació de treball en grup (optatiu): 20%  
• Assistència i participació a classe (optatiu): 10% 

 
 
Bibliografia, lectures recomanades i altres recursos didàctics per al treball autònom 
 
LEWIN, B. (2004). Genes VIII. Pearson Prentice Hall.. 
 
WATSON, J.D.; BAKER, T. A.; BELL, S.P.; GANN, A.; LEVINE, M.; LOSICK, R. (2006).  
Biología Molecular del Gen. Editorial Médica Panamericana, S.A. 
 
GRIFFITHS, A.J.F.; WESSLER, S.R.; LEWONTIN, R.C.; GELBART, W.M.; SUZUKI, D.T.; 
MILLER, J.H. (2005). Introduction to Genetic Analysis. W. H. Freeman and Co. New York. 
 
PIERCE, B. A. (2006). Genética. Un enfoque conceptual. Editorial Médica Panamericana, S.A. 
 
SERRANO, J.L.; GARCIA LOBO, J.M. (1990). Manual de Genética Molecular. Ed. Síntesis. 
 
STRACHAN, T.; READ, A.P. (2005). Genética Humana. McGraw-Hill. 
 
THOMPSOM, J.S., THOMPSON, M.W. (1991). Genetics in Medicine. W.B. Saunders Co. 
WATSON, J.D.; BAKER, T. A.; BELL, S.P.; GANN, A.; LEVINE, M.; LOSICK, R. (2006).  
Biología Molecular del Gen. Editorial Médica Panamericana, S.A. 


