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Objectius

L'assignatura de Gens i Ambient té com a objectiu l'estudi dels diferents aspectes de la variabilitat de l'home
en relació a l'ambient, i les implicacions d'aquesta interacció en la salut humana. D'altra banda, quasi totes les
malalties són el resultat d'una complexa interacció de factors genètics i ambientals. Per aquest motiu,
diferències genètiques subtils proporcionen respostes diferents davant la mateixa exposició ambiental,
expressant-se una vulnerabilitat diferent de les persones. Per tant, els continguts es centren en els diversos
factors que influencien l'espècie humana, tant a nivell individual com poblacional.

Competències

Genètica
Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica.
Demostrar sensibilitat en temes mediambientals, sanitaris i socials.
Descriure els mecanismes epigenètics.
Descriure i interpretar els principis de la transmissió de la informació genètica a través de les
generacions.
Descriure la diversitat dels éssers vius i interpretar-la evolutivament.
Percebre la importància estratègica, industrial i econòmica de la genètica i de la genòmica en les
ciències de la vida, la salut i la societat.
Prendre la iniciativa i mostrar esperit emprenedor.
Saber comunicar amb eficàcia, oralment i per escrit.
Tenir capacitat d'anàlisi i de síntesi.

Resultats d´aprenentatge

Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica.
Demostrar sensibilitat en temes mediambientals, sanitaris i socials.
Descriure i interpretar evolutivament la diversitat dels homínids.
Descriure les conseqüències clíniques que es deriven dels mecanismes de control epigenètic.
Determinar la base genètica i calcular el risc de recurrència de malalties humanes.
Prendre la iniciativa i mostrar esperit emprenedor.
Reconèixer la importància estratègica dels avenços genètics en l'àmbit de la salut humana,
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7.  

8.  
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Reconèixer la importància estratègica dels avenços genètics en l'àmbit de la salut humana,
especialment les aplicacions de la genòmica a la medicina personalitzada, la farmacogenòmica o la
nutrigenòmica.
Saber comunicar amb eficàcia, oralment i per escrit.
Tenir capacitat d'anàlisi i de síntesi.

Continguts

Tema 1.- Epidemiologia de la població humana

Conceptes epidemiològics; Epidemiologia descriptiva i analítica

Tema 2.- Epigenètica, epidemiologia i ADN mitocondrial

Metilació del ADN mitocondrial. Paper dels factors epigenètics en la patogènesi de relacionada amb l'ADN
mitocondrial.

Tema 3.- Susceptibilitat a l'alcoholisme

Definició de dependència alcohòlica. Mètodes utilitzats per a conèixer gens relacionats amb l'etiologia de la
malaltia. Variacions entre grups poblacionals.

Tema 4.- Defectes del tub neural.

Definició. Prevalènça. Clasificació. Risc de recurrència. Etiologia: factors ambientals, factors genètics.
Diagnòstic prenatal. Prevenció.

Tema 5.- Gens i cervell

Evolució del cervell humà. Gens sotmesos a canvis d'expressió o de selecció positiva en l'evolució humana.
Duplicacions de gens, translocacions i delecions

Tema 6.- Ambient, alimentacó i encefalització al llarg de l'evolució humana

Els canvis climàtics com a limitadors de les fonts dels aliments. La introducció de les proteïnes animals als
primers homínids i la seva relació amb l'increment de mida cerebral. El cas concret dels neandertals.

Metodologia

El desenvolupament de les activitats formatives del curs es basa en sessions de teoria, classes pràctiques a
l'aula d'informàtica i seminaris, cadascuna d'elles amb la seva metodologia específica.

Classes de teoria: l'alumne adquireix els coneixements propis de l'assignatura assistint a les classes de teoria.
Es basa en classes magistrals amb suport de TIC que l'alumne complementarà de forma autònoma. L'alumne
podrà accedir al material de suport utilitzat a les classes en el campus virtual, respectant la normativa de la
propietat intelectual.

Classes pràctiques: els coneixements adquirits a les classes de teoria i de treball autònom s'aplicaran a
l'estudi d'un cas pràctic. Els alumnes treballaran en grups reduïts desenvolupant les competències
transversals pròpies de la matèria.

Seminaris: es presentaran els casos treballats a les classes pràctiques i es discutiran. Es valorarà la
intervenció individualitzada dels estudiants en la discussió dels treballs.

Tenint en compte la interrelació entre les diferents activitats formatives proposades, la matèria es considera
globalment com un tot; per tant, és obligatòria la presencialitat en cadascuna de les activitats formatives.
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Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Pràctiques 10 0,4 1, 2, 6, 8, 9

Seminaris 2 0,08 1, 2, 6, 8, 9

Teoria 13 0,52 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Tipus: Supervisades

Tutories per grups 2 0,08

Tipus: Autònomes

Estudi 32 1,28 1, 3, 4, 5, 7, 9

Preparació de seminaris 4 0,16 1, 6, 8, 9

Treball de grup 12 0,48 1, 2, 6, 8, 9

Avaluació

En tractar-se d'una activitat continuada, es tindrà en compte la participació de l'estudiant, la preparació i
presentació del treball en grup i la nota del control en les següents proporcions:

Assistència i participació de l'estudiant a classe: 5%

Entrega del treball de pràctiques: 10%

Treball en grup: 35%

Control: 50%

Per l'avaluació de l'assignatura es farà un control amb preguntes de les sessions teòriques i pràctiques que
s'haurà de superar amb una nota mínima de 4,5.

La mitjana de les diferents parts avaluables (assitència i participació, treball en grup i control) ha de ser igual o
superior a 5.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Assistència i participació activa en les activitats programades 5% 0 0 3, 5, 9

Entrega dels materials de pràctiques 10% 0 0 1, 2, 6, 7, 8, 9

Preparació, presentació i defensa de les activitats programades 35 % 0 0 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9

realització de controls 50% 0 0 3, 4, 5, 7, 9

Bibliografia
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Aquesta bibliografia es completarà, si cal, durant l'exposició per part del professor de cadascun dels temes
tractats
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