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Descriptor de curs/assignatura 
 

Fitxa tècnica 
 
Curs/Assignatura 

Nom: Genètica Humana 
Codi: 10568 
Tipus: Optativa  
Semestre: (Segon 
Horari: 11.40h-12.30h Dimarts-Dijous 
Idioma: Català, capacitat de compresió lectora en anglès 

Professorat 
Professor/a responsable 
Nom: Antònia Picornell Rigo  Contacte: apicornell@uib.es 
Altre professorat 
Nom: Bàrbara Terrasa Pont   Contacte: barbara.terrasa@uib.es 

 
Nombre de crèdits: 7,5 

Hores de treball presencial 45 
Hores de treball autònom 142 

 
Objectius i competències 
 
Específiques:  

• Entendre les bases moleculars dels mecanismes bàsics de la herència. 

• Conèixer els principals procesos citogenètics i bioquímics responsables de patologies 
genètiques humanes.  

• Entendre el concepte de herència multifactorial i saber com valorar la influència de l’ambient 
en el desenvolupament de caràcters humans multifactorials. 

• Adquirir els coneixements generals sobre les tècniques emprades en la pràctica clínica: 
screening i diagnòstic de patologies genètiques. 

• Experimentar alguns dels procediments emprats habitualment en un laboratori de Genètica 
Humana. 

• Saber utilitzar les eines de laboratori, informàtiques i de recerca bibliogràfica per a la 
resolució de casos pràctics de Genètica Humana. 

 
Genèriques:  

• Desenvolupar habilitats d’aprenentatge que permetin aprender autónomamente i investigar. 

• Utilizar les habilitats, eines i tecnologies adequades per a la resolució de problemes. 
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• Aprendre a comunicar de forma clara, concisa e informativa conceptes de recerca i divulgació 
en el àmbit de coneixement.  

• Valorar les implicacions socials i ètiques derivades de l’aplicació dels coneixements de 
Genètica a la pràctica clínica.   

 
 
Continguts 
 
1.- Introducció 
Desenvolupament històric de la Genètica Humana. Conceptes bàsics en Genètica. La 
Genètica Humana com a ciència i com a pràctica diagnòstica. Perspectives futures. 
 
2.- Bases moleculars de les malalties genètiques  
Concepte recessiu/dominant a l’era molecular. Classificació de les mutacions segons el seu 
efecte sobre la funció. Patologia molecular: del gen a la malaltia i de la malaltia al gen. 
Variació de l’expressió dels gens. Patologia molecular de les anomalies cromosòmiques. 
 
3.-Herència mendeliana en els humans  
Característiques de l’herència dels caràcters autosòmics. Herència autosòmica recessiva: 
Fibrosi Quística i Albinisme. Herència autosòmica dominant: Neurofibromatosi i Osteogènesi 
imperfecte.  
 
4.- Determinació del sexe 
Determinació sexual com a procés de desenvolupament. Comportament i contingut gènic dels 
cromosomes sexuals humans. Gens involucrats en la diferenciació sexual. Alteracions 
genètiques de la determinació sexual. 
 
5. -Herència lligada al sexe i mitocondrial 
Inactivació de l’X. Herència lligada al sexe recessiva: Hemofília i Distròfia Muscular de 
Duchenne. Herència lligada al sexe dominant: Síndrome de Rett. Herència influïda i limitada 
pel sexe. Malalties mitocondrials. 
 
6.- Genètica Bioquímica 
Mecanismes dels errors innats del metabolisme. Defectes enzimàtics en el metabolisme de 
carbohidrats: Galactosèmia; d’aminoàcids: Hiperfenilalaninèmies; de lípids: GM2-
gangliosidosis i de les purines: Síndrome de Lesch-Nyhan. Farmacogenètica. 
 
7.- Anomalies cromosòmiques 
Tècniques de diagnòstic de les anomalies cromosòmiques. Variacions numèriques i 
estructurals dels cromosomes humans. Llocs cromosòmics fràgils. Alteracions somàtiques: 
Càncer. 
 
8.- Herència multifactorial 
Principis i models de l’herència multifactorial. Gens i ambient. Mètodes d’estimació de 
l’heretabilitat. Genètica de les malalties complexes. Genètica del comportament: 
Esquizofrènia i Alzheimer. Mapeig i identificació de gens de susceptibilitat. 
 
9.-Aplicacions de la Genètica a la pràctica clínica 
Screenings genètics poblacionals: prenatals, neonatals, de portadors i presimptomàtics. 
Consell genètic: mètodes i implicacions. Diagnòstic prenatal: Mètodes usuals i diagnòstic 
preimplantatori. 
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Metodologia d’ensenyament i aprenentatge 
1. Metodologia d’aprenentatge: classe presencial 

Treball presencial/autònom: 20/10 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): sí, a Campus Extens 
Tipus d’agrupació: tots els alumnes (Grup gran) 
 

2. Metodologia d’aprenentatge: aula de informàtica i laboratori 
Treball presencial/autònom: 15/20 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): sí, a Campus Extens 
Tipus d’agrupació: Grup mitjà. 

 
3. Metodologia d’aprenentatge: presentació de treball en grup (seminaris) 

Treball presencial/autònom: 5/30 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): sí, a Campus Extens 
Tipus d’agrupació: tots els alumnes (Grup gran) 

 
4. Metodologia d’aprenentatge: tutories 

Treball presencial/autònom: 2/0 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): no 
Tipus d’agrupació: Grup petit  

 
5. Metodologia d’aprenentatge: estudi individual de conceptes teòrics i pràctics 

Treball presencial/autònom: 0/45 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): sí, a Campus Extens 
Tipus d’agrupació: individual 
 

6. Metodologia d’aprenentatge: resolució de casos pràctics 
Treball presencial/autònom: 0/35 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): sí, a Campus Extens 
Tipus d’agrupació: individual 
 

7. Metodologia d’aprenentatge: avaluació 
Treball presencial/autònom: 3/2 
Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): sí, a Campus Extens 
Tipus d’agrupació: individual 

 
 
 
 
Criteris i procediments d’avaluació 
 
Criteris d’avaluació: 
S’avaluaran els coneixements adquirits en el camp de la Genètica Humana, fent especial 
incidència en la capacitat d’integrar conceptes i aplicar-los a la resolució de problemes concrets. 
S’avaluarà també la capacitat d’anàlisis crític de qüestions relacionades amb la matèria d’estudi. 
 
 
Instruments d’avaluació: 
Examen final 
Presentació de treballs basats en la resolució de casos pràctics 
Presentació d’un seminari sobre un tema monogràfic 
Assistència a pràctiques de laboratori 
Participació en foros on line de l’assignatura 
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Criteris de qualificació: 
L’assistència a les pràctiques de laboratori és obligatòria per a superar l’assignatura. 
Examen final 50% 
Resolució de casos pràctics 20% 
Seminari 15% 
Seguiment i realització de pràctiques de laboratori 10% 
Participació en foros on line de l’assignatura 5% 
 
 
L’avaluació s’organitza amb un contracte: No X 
 
Bibliografia, lectures recomanades i altres recursos didàctics per al treball autònom 
 
Llibres de text 

• Jorde, L.B.; Carey, J.C.; Bamshad, M.J.; White, R.L. (2005). Medical Genetics. 3ª ed. 
Mosby, Inc. 

• Lewis, R. (2005). Human Genetics. Concepts and Applications. 7ª ed. McGraw-Hill 
Higher Education. 

• Mahowald, M.B.; McKusick, V.A.; Scheuerle, A.S.; Aspinwall T.J. (Ed) (2001). Genetics 
in the Clinic. Clinical, Ethical, and Social Implications for Primary Care. Mosby. 
USA. 

• Nussbaum, R.L.; McInnes R.R.; Willard, H.F. (2007). Thompson and Thompson Genetics 
in Medicine. 6ª ed (with student consult Online Access). WB Saunders Company. 

• Pasternak, J.J. (2005). An introduction to Human Molecular Genetics. Mechanisms of 
Inherited Diseases. 2ª ed. Fitzgerald Science Press. Maryland. 

• Solari, A.J. (2004). Genètica Humana. Ed. médica panamericana. 

• Strachan, T.; Read, A.P. (2006). Genética Humana. 3ª ed. Garland Science/Taylor and 
Francis Group. 

• Sudbery, P. (2004). Genética Molecular Humana. Pearson, Prentice Hall. 
 

Articles de consulta per treball autònom i exercicis d’autoevaluació: 
 

• Plana web de l’assigantura (Campus Extens): http://mdl.uib.es/course/view.php?id=137 


