
1 ASSIGNATURA: Biologla humana (24897) 

1. Introducció 

2. Evolució i poblacions humanes 
11 Mecanismes d'evolució humana 1: variabilitat genetica. Mutacions geniques i 

cromosbmiques en l'especie humana. Processos de recombinació genetica. Polimorfisme. La 
selecció. 21 Mecanismes d'evolució humana Ii: els processos d'especiació humana. Especie i 
raga en la perspectiva evolutiva humana. 31 Biologia de poblacions humanes 1: Dinimica de 
poblacions. Equilibri Hardy-Weinberg. 41 Biologia de poblacions humanes II: Estructura de la 
població. Migracions. Fluxe genetic. Deriva. Consanguinitat. 51 Biologia de poblacions 
humanes m: Biodemografia. Fenbmens demogrdfics: nupcialitat, fecunditat, natalitat, 
mortalitat, mobilitat. Composició de la població. 

3. Variabilitat de l'home actual: 
61 Polimorfismes de DNA: genbmic, rnitocondrial. 71 Antígens eritrocitaris: sistema AB9, Se, 
Lewis i P. Sistema Rhesus. 81 Antígens limfocitaris: sistema HLA. 91 Antígens plaquetaris. 101 
Hemoglobines. 111 Polimorfisme de les proteines plasmitiques i dels enzims eritrocitaris. 121 
Anilisi citogenetica: Cariotip humi. Polimorfismes cromosbmics: metodes de detecció i 
aplicacions. 131 Anilisi de caricters quantitatius 1: Desenvolupament, creixement i maduració, 
corbes de creixement. 141 Anilisi de caricters quantitatius 11: Factors controladors del 
creixement: hormonals, genetics i ambientals. Períodes prenatal i post-natal. Pubertat. 151 
Envelliment: teories i variació en les funcionalitats orginiques. Canvis fisiolbgics, osteolbgics i 
antropometrics. Anilisis dels factors mesolbgics i dels efectes genetics. 161 Andlisi ecolbgica 1: 
factors abibtics: clima, hurnitat, temperatura, altitud. Pigrnentació. Patologies associades als 
factors abibtics. 171 Anilisi ecolbgica II. Factors bibtics: alimentació i nutrició. Hibits i 
necessitats en materia d'alimentació. Patologies derivades de la malnutrició. 181 Anilisi 
ecolbgica III: resposta biolbgica de l'home a la modernització. Canvi demogrdfic, 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 geogrifica. 
Característiques dels diversos gmps humans: morfolbgiques, fisiolbgiques i bioquímiques. 

4. Primatologia i origen de l'home 
211 Els primats': definició; origen; tendencies evolutives; primats actuals: sistemdtica, criteris. 
Caracters diferencials i adaptacions: morfolbgiques i funcionals, fisiolbgiques, citogen&tiques, 
bioquímiques, DNA. 221 Processos d'hominització 1: primats miocenics; els Horninidae: 
característiques i adaptacions. Biomecdnica de l'aparell locomotor. Dades bioquímiques. 231 
Processos d'hominització 11: els primers homínids. Australopithecus: evidencies fbssils , 
característiques, distribució, filogenia, datacions. 241 Origen del genere Homo. Homo habilis: 
evidencies fbssils; posició filogenetica. Homo erectus. Evolució de l'especie, ritme i tendencies 
evolutives. 251 Genere Homo II. Origen de Homo sa~iens. Models de RAE, AES, MRE. 
sapiens arcaic, neandertals, H.s. sapies. 



P ~ C T I O U E S  DE BIOLOGIA HUMANA ( 4 credits) 

P ~ C T I Q U E S  D'OSTEOLOGIA 

PRACTICA 1.- Reconeixement de l'esquelet huma i cada una de les peces que el 
componen. 

PRACTICA 2.- Estudi del crani i de l'esquelet post-cranial. 
PRACTICA 3.- Diagnbstic d'edat i sexe d'un esquelet. 
PRACTICA 4.- Osteologia comparada de l'home amb d'altres primats. 

PRACTIQUES DE SOMATOLOGIA 

PRACTICA 5.- Estudi constitucional individual. Índex cbrmic, Índex de Livi, Índex ileo- 
espinal. 

PRACTICA 6.- Estudi de les cintures i extremitats. Dimensions del cos, membres 
superior e inferior. Elaboració dels índex del tronc, braquial, crural i 
intermembral. 

PRACTICA 7.- Elaboració estadística de les dades preses en les practiques 1 i 2. Estudi 
d'assimetries. 

PRACTICA 8.- Demografia.- Pirimides d'edat, evolució de la població catalana en la 
darrera decada. Cerdanyola del Valles un exemple proper per a estudi. 
Estudi de les comarques catalanes. 

PRACTICA 9.- Observació del cariotip huma a partir de diferents tkcniques de tinció. 

PRACTICA 10.- Determinació d'anticossos en el serurn o plasma. Experiencia de Karl 
Lansteiner. Reacció antigen-anticbs. 

PRACTICA 11.- Proves d'aglutinació en tub: determinació dels grups sanguinis del 
sistema ABO. Proves d'aglutinació en porta: evidencia dels subgrups de A. 

PRACTICA 12.- Altres proves d'aglutinació en tub: microtkcnica i test de Coombs 
indirecte. Determinació dels antigens del sistema DufQ. 

PRACTICA 13.- Determinació del grup sanguini (ABO-ABH) mitjancant les lectines: 
Preparació i titolació de Ulex Europaeus. 

PRACTICA 14.- Tkcnica de inhibició: dimorfisme secretor-no secretor. Relació amb el 
fenotip del sistema Lewis. 

PRACTICA 15.- Tecniques d'elució d'anticossos: per kter, calor, cloroform, cloroform- 
triclor-etilé, elució icida en fred. 

PRACTICA 16.- Observació de rouleaux i equinbcits. 


