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Descriptor de curs/assignatura 
 

Fitxa tècnica 
 
Curs/Assignatura 

Nom: Citogenètica Evolutiva  
Codi: 10572 
Tipus: Optativa 
Semestre: primer  
Horari: dimecres i divendres 15.30 a 17.00 hrs. 
Idioma: català/castellà 

Professorat 
Professor/a responsable 
Nom: Eduard  Petitpierre              Contacte: dbaepv@uib.es 
Altre professorat 
Nom:      Contacte: 
Nom:      Contacte: 

Prerequisists: 
            Demostrar coneixements fonamentals de genètica i de biologia cel.lular.              
Nombre de crèdits ECTs: 5  

Hores de treball presencial: 30 
Hores de treball autònom: 95 
 

Objectius i competències 
 
1.- Aprendre a definir i caracteritzar els cromosomes i els complements cromosòmics d’espècies 
animals i vegetals. Aplicacions pràctiques per a identificar espècies i reconeixer anomalies 
d’interés clínic a humans. 
2.- Aprendre a utilitzar les eines citogenètiques modernes per a comparar els cariotips 
d’espècies emparentades i detectar el seu grau d’homologia cariològica. 
3.- Facilitar l’aprenentatge dels mètodes de mesura del contingut d’ADN nuclear en espècies 
animals i vegetals com a medi per a poder interpretar els processos evolutius a nivell cel.lular. 
 
Continguts 
Descriptors: Estudi de l’estructura, comportament i funció dels cromosomes. La meiosi com  
            a sistema generador de variabilitat genètica. Paper dels cromosomes en l’evolució i  
            l’especiació. Analitzar les variacions en el contingut d’ADN nuclear, els seus efectes  
            nucleotípics i les seves implicacions evolutives. 
 
1.- El cromosoma eucariòtic: tipus, estructura i parts essencials. Heterocromatina i eucromatina. 
Diferenciació longitudinal del cromosoma. Técniques de bandeig: C i G. Fluorocroms específics 
de bases. Regions organitzadores nucleolars (NORs).  
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2.- La hibridació in situ fluorescent (FISH). Les pintures cromosòmiques com a eina d’alta 
resolució cariotípica: exemples il.lustratius.  
 
3.- Meiosi i recombinació. Index de recombinació. Freqüència i localització dels quiasmes. 
Estratègies reproductores i taxa de recombinació a plantes. Meiosis aquiasmàtiques i meiosis 
aberrants.  
 
4.- L’evolució dels cariotips: mètodes de quantificació. Valors modals i valors ancestrals en les 
filogènies cromosòmiques. Evolució cariotípica i canvi morfològic. Evolució cariotípica i 
especiació. Espècies críptiques. Models d’evolució cromosòmica: factors causals.  
 
5.- La determinació cromosòmica del sexe: evolució dels cromosomes sexuals i dels sistemes de 
compensació  de  dosi.   
 
6.- Mida  del  genoma: mètodes  d’anàlisis. Variació intra i interespecífica. Canvis en el 
contingut d’ADN en l’escala filogenètica. Paradoxa del valor C. 
 
7.- Efectes  nucleotípics  de  la  mida  genòmica:  citològics,  metabòlics,  i  en el 
desenvolupament. 
 
8.- Modificacions de mida genòmica i especiació. Especialització evolutiva per reducció en el 
contingut d’ADN: exemples representatius i casos contraris. 
 
Metodologia d’ensenyament i aprenentatge 
 
1.- Metodología d’aprenentatge: classe presencial 
              Treball presencial/autònom: 20/60 
              Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): sí 
              Tipus d’agrupació: tots els alumnes 
2.- Metodología d’aprenentatge: laboratori 
              Treball presencial/autònom: 5/35               
              Ús de l’aprenentatge virtual (e-learning): sí 
              Tipus d’agrupació: parelles 3 
3.- Metodología d’aprenentatge: tutories 
              Treball presencial/autònom: 2/0 
              Ús d’aprenentatge virtual (e-learning): sí 
              Tipus d’agrupació: grups de dos alumnes 
4.- Metodologia d’aprenentatge: avaluació 
              Treball presencial/autònom: 3/0 
              Ús d’aprenentatge virtual (e-learning): no 
              Tipus d’agrupació: individual Mt 3 
 
Criteris i procediments d’avaluació 

 
S’avalua els coneixements de les aplicacions tradicionals de la citogenètica a l’evolució, a la 
taxonomía, i a l’estudi de les alteracions cromosòmiques d`interés clínic. Així mateix, també el 
ús dels valors de continguts d’ADN nuclear per a interpretar les adaptacions al medi ambient i 
l’assoliment de noves funcions al llarg de l’escala evolutiva. 
Com a instruments d’avaluació utilitzarem l’examen final (60%), la presentació de treballs 
individuals (20%), i el seguiment i realització de les pràctiques de laboratori (20%). 
 
Bibliografia, lectures recomanades i altres recursos didàctics per al treball autònom 
 
APPELS, R.; MORRIS, R.; GILL, B.S. i May, C.E. – Chromosome Biology. Kluwer Acad.  
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              Publs., Boston (1998). 
 
CAVALIER-SMITH, T. (ed.) – The evolution of genome size. J. Wiley, London (1985). 
 
GREGORY, T.R. (ed.) – The evolution of the genome. Elsevier Acad. Press, Amsterdam (2005). 
 
JOHN, B. i MIKLOS, G.L.G. – The eukaryotic genome in development and evolution. Allen     
              and Unwin, London (1988). 
 
KING, M. – Species evolution. The role of chromosome change. Cambridge Univ. Press (1993). 
 
SUMNER, A.T. – Chromosomes. Organization and Function. Blackwell Publ., Oxford (2003). 
 
VERMA, R.S. (ed.) – Heterochromatin.Molecular and structural aspects. Cambridge Univ.  
               Press (1990). 
 
WHITE, M.J.D. – Animal Cytology and Evolution. Cambridge Univ. Press (1973). 
 
WHITE, M.J.D. – Modes of Speciation. Freeman, San Francisco (1978). 
 
 
 


