
PROGRAMA DE BIOLOGIA HUMANA CURS 1998-99 

11. EVOLUCIÓ 1 POBLACIONS HUUANES: 11 Mecanismes d'evolució humana 1: variabilitat genetica. 
Mutacions geniques i cromosomiques en l'espkie humana. Processos de recombinació genetica. 
Polimorñsme. La selecció. 21 Mecanismes d'evolució humana II: els processos d'especiació humana. 
Especie i raqa en la perspectiva evolutiva humana. 31 Biologia de poblacions humanes 1: Dinamica de 
poblacions. Equilibri Hardy-Weinberg. 41 Biologia de poblacions humanes 11: Estructura de la població. 
Migracions. Fluxe genetic. Deriva. Consanguinitat. 51 Biologia de poblacions humanes III: Biodemograña. 
Fenomens demografics: nupcialitat, fecunditat, natalitat, mortalitat, mobilitat. Composició de la població. 

m. VARIABILITAT DE L'HOME ACTUAL: 61 Polihnorfismes de DNA: genomic, mitocondriai. 71 
Antigens eritrocitaris: sistema AB9, Se, Lewis i P. Sistema Rhesus. 81 Antigens limfocitaris: sistema HLA. 
91 Antígens plaquetaris. 101 Hemoglobines. 111 Polimorfisme de les proteines plasmatiques i dels enzims 
eritrocitaris. 121 Andisi citogen&ica: Cariotip huma. Poliiorñsmes cromosomics: metodes de detecció i 
aplicacions. 131 Analisi de cdcters  quantitatius 1: Desenvolupament, creixement i maduració, corbes de 
creixement. 141 Analisi de caracters quantitatius 11: Factors controladors del creixement: hormonals, 
genktics i ambientals. Períodes prenatal i post-natal. Pubertat. 151 Enveiiiment: teories i variació en les 
füncionalitats orgiuiiques. Canvis fisiologics, osteologics i antropometrics. Aniilisis dels factors mesologics 
i dels efectes genetics. 161 M i s i  ecologica 1: factors abiotics: clima, humitat, temperatura, altitud. 
Pigrnentació. Patologies associades als factors abiotics. 171 Analisi ecologica II. Factors biotics: 
aiimentació i nutrició. Habits i necessitats en materia d'aiimentació. Patologies derivades de la malnutrició. 
181 Analisi ecologica 111: resposta biologica de l'home a la modernització. Canvi demogriúic, canvi 
nutricional i resposta. Malalties degeneratives. Medi ambient i futur. 191 Malalties infeccioses. Naturalesa. 
Adaptabilitat humana i malalties. Co-evolució de la població i malaltia. Evolució cultural i malaltia. 201 
Antropogenetica i poblacions humanes. Distribució geogdfica. Caractenstiques dels diversos p p s  
humans: morfologiques, fisiologiques i bioquímiques. 

IV. PRIMATOLOGIA 1 ORIGEN DE L'HOME.. 211 Els primats: definició; origen; tendencies evolutives; 
prirnats actuals: sistematica, criteris. Caracters diferencials i adaptacions: morfologiques i funcionals, 
fisiologiques, citogenetiques, bioquimiques, DNA. 221 Processos d'hominització 1: primats miocenics; els 
Hominidae: característiques i adaptacions. Biomechica de I'aparell locomotor. Dades bioquímiques. 231 
Processos d'hominització 11: els primers homínids. Australopithecus: evidbcies fossils , cliractenstiques, 
distribució, filogenia, datacions. 241 Origen del genere Homo. Homo habilis: evidencies fdssils; posició 
filogenetica. Homo erectus. Evolució de I'espkie, ritme i tendencies evolutives. 251 e n e r e  Homo 11. 
Origen de Homo sapiens. Models de RAE, AES, MRE. H. sa~iens arcaic, neandertals, H.s. sauies. 


