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Per tat d'esbrinar de quina manera i en quina mesura el medi canviant <artificial-

ment> pot influir en el curs de 1'evoluci6 resulta convenient reconeixer una direccio

en 1'evolucid i una velocitat de canvi. Es poden escollir diversos parametres segons les

caracteristiques de 1'estudi particular, per exemple el poder oxidant de t'atmosfera o la

complexitat del sistema nervios.

D'altra banda, la influencia dell factors capacos de provocar 1'evoluci6 (seleccio

natural, mutacio) dell organismes es un tema avui en discussio i s'han presentat expli-

cations alternatives. Materia d'especulacio per manca de dades suficients es la influen-

cia d'aquests factors en 1'evoluci6 humana.

Quant at component biologic de 1'evoluci6 humana s'ha observat que ha crescut

la taxa de mutacio en els darrers anys degut a la variacio del medi (fisic i social).

Aquest fet caldria que fos compensat per una capacitat de seleccio natural adequada

a fi que no augmentes la carrega genetica.

Per tat de quantificar aquesta capacitat de seleccio cal fer estudis estadistics es-

pecifics. S'han proposat indexs de probabilitat de seleccio i s'apliquen a dades esta-

distiques propies d'una poblacio catalana. Els resultats es comparen amb dades exis-

tents en la bibliografia.

Sobre el futur de 1'evoluci6 humana hi ha tot un ventall de possibilitats obertes

at debat.
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El microspectrofluorfinetre realitzat at Laboratori permet seguir les cinetiques de
metabolitzacio de substancies fluorescents tot enregistrant t'espectre total de fluores-
cencia emesa per una cellula viva isolada.
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Aquesta tecnica ens permet obtenir simultaniament la constant de velocitat que

caracteritza el proces de metabolitzacio, tot posant en evidencia l'acumulacio even-

tual dins la cellula de metabblits fluorescents.

Hem estudiat aquests fenbmens en diverses families de cellules i molt especial-

ment en la dell macrbfags peritoneals de rata. Amb aquest tiltim tipus de celuula,

hem pogut evidenciar unes modificacions importants dins les cinetiques de metabo-

litzacio en funcid de l'edat de l'animal del qual les cellules han estat sostretes. Aques-

tes modifications complexes es tradueixen per un alentiment global de la metabolit-

zacid de substancies tals com el benzopire, des de que 1'edat de I'animal es superior

a les 17 setmanes, i porten en els animals de mes edat, a una acumulacid de metabblits

(fenols) en els macrbfags.

LA CONTAMINACIO BACTERIANA D'ORIGEN FECAL DE LES PLATGES
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Represos el 1978 els estudis de la contaminacio d'origen fecal de les platges de
Barcelona que ja s'havien realitzat vint anys enrera, s'especifiquen els metodes analitics
emprats, i amb les dades obtingudes de les quatre-centes mostres analitzades, s'esta^
bleixen les correlations i comparances necessaries per a coneixer com ha evolucionat,
en el periode esmentat, la contaminacio de les platges emprades per al bany estival

a Barcelona.
S'arriba a la conclusid que les mesures correctives preses han tingut un efecte

francament positiu, confirmant la millora que ha experimentat l'aigua del mar al sector

NE de la nostra ciutat, apreciable macroscbpicament des del punt de vista estetic.
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