
Assignatura Salut i Ambient 

Teoria: 4,5 credits 
Practiques: 1'5 credits 

Tema 1 

L'ecosistema bumi. Introducció a l'estudi de l'ecosistema huma. Factors abiotics. 
Factors biotics. Adaptabilitat de l'esp&cie humana. Acomodació. Evolució de 
l'ecosistema huma. Influencia de la cultura. 

Tema 2 

La població humana. Indicadors de la relació biocultural: balanq energetic. Transició 
demogdfica. Mortalitat. Epidemia. 

Tema 3 

Factors abihtics: radiació. La radiació solar. Tipus de radiació. Influencia en l'home: 
la pell. Estructura i generalitats. Melahits, queratinocits i melanina: unitat funcional 
melanica. Efectes biologics de la radiació: a) a curt termini; b) efectes cronics. El color 
de la pell: interpretació adaptativa. Pigmentació del cabe11 i de l'iris. Anomalies de la 
pigmentació. Herencia. Mesura de la pigmentació. 

Tema 4 

Factors abihtics: el clima. Temperatura i hurnitat. El clima i l'home. Mecanismes 
d'aclimatació: termoregulació (radiació, convenció, evaporació). Mecanismes 
d'adaptació. Les proporcions corporals. Les glandules sudonpares. La pilositat corporal. 
Pannicle adipós. Els homes del calor. Els homes del fred: caracters morfofisiologics. 

Tema 5 

Factors abihtics: l'altitud. Els problemes que presenta la vida a grans altures. Els 
humans que Muen en grans altures. Els humans que Muen en grans altituds. 
Adaptacions rnorfologiques. Adaptacions fisiologiques: respiració i circulació. Dades 
hematologiques. Afinitat de l'hemoglobina per lYO2. L'altitud i la capacitat 
reproductora. , , 

Tema 6 

Factors bihtics: la nutricih. La nutrició humana i l'adaptació nutricional. Evolució de 
la nutrició humana. Aspectes normatius de la nutrició. La malnutrició: subalimentació, 
fams especifiques. Distribució geografica. Sobrealimehtació, causes i riscos. La nutrició 
i la reproducció. Nutrició i cultura. 



Tema 7 

Epidemiologia de la població humana. Conceptes epidemiolbgics. Metodes d'estudi. 
Epidemiologia experimental. 

Tema 8 

Factors bibtics: malaltia. Epidemies i endemies. Consideracions geografiques i 
historiques sobre malalties infeccioses. Malalties infeccioses i la variabilitat molecular: 
malaria i hemoglobinopaties. 

Tema 9 

Factors culturals L La cultura com a mecanisme adaptatiu. La manipulació de 
I'ambient fisic. Recursos. Clima artificial i contaminació. Preparació i 
emmagatzemament d'aliments. Habitatges i assentarnents. La contraselecció i el llast 
genetic. 

Tema 10 

Factors culturals IL La vida social i I'adaptació a la vida familiar o social en altres 
primats. Les pautes socials de lYhome:La reproducció. El control de la natalitat. 
Sociobiologia, detractors i partidaris. 

Tema 11 

Defectes congimits deguts a teratogens coneguts. Agents teratogens. Medicaments i 
productes químics. Infeccions: virus, bacteris, parhsits. Toxics habituals. Síndrome 
alcoholica fetal. Agents fisics. Malalties i malnutrició materna. 

Tema 12 

Farmacogen+tica. Inactivació de la isoniacida. Sensibilitat a la succinilcolina. 
Deficiencia de la glucosa 6-fosfat deshidrogenasa. Cumarina. Hiperpirexia maligna. 
Metabolisme de l'alcohol. 

Tema 13 , ,. ' 

Ecogen&tica. Llum ultraviolada. Aliments (llet, gluten, etc.). Inhalants. 

Tema 14 

Factors ambientals en I'etiologia del chncer. Riscs professionals. Habits toxics. Dieta. 
Agents protectors. 


