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Informació general de l'assignatura

Denominació CÀNCER II

Codi 101656

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Ciències Biomèdiques (M
2018)

3 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRALAB PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.4 1.2 3.4

Nombre de
grups

2 2 1

Coordinació PALLARES QUIXAL, JUDITH

Departament/s CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català, castellà
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es) Adreça electrònica professor/a (s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

ABÓ RIVERA, ANA ISABEL anaisabel.abo@udl.cat ,7

BIELSA MARTIN, SILVIA silvia.bielsa@udl.cat ,1

GALLEL VICENTE, M. DEL PILAR pilar.gallel@udl.cat ,1

MARTI LABORDA, ROSA MARIA rosamaria.marti@udl.cat ,2

MIRA FLORES, MOISES JOSE moises.mira@udl.cat ,1

PALLARES QUIXAL, JUDITH judit.pallares@udl.cat 5,6

SALUD SALVIA, MARIA
ANTONIA

antonia.salud@udl.cat ,4

SCHOENENBERGER ARNAIZ,
JUAN ANTONIO

juanantonio.schoenenberger@udl.cat ,1

TARRAGONA FORADADA,
JORDI

jordi.tarragona@udl.cat ,3

VILARDELL VILLELLAS, FELIP felip.vilardell@udl.cat ,9

Informació complementària de l'assignatura

És una matèria del tercer curs del Grau de Ciències Biomèdiques que s’imparteix durant el segon semestre el curs
acadèmic. En aquesta assignatura es vol proporcionar als alumnes uns coneixements bàsics i necessaris que els
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permetin entendre els processos cel·lulars i moleculars que succeeixen al càncer. Aquests coneixements els
hauran de saber utilitzar per resoldre problemes de salut utilitzant un llenguatge científic bàsic.

El programa combina continguts generals sobre neoplàsies benignes i malignes, les principals característiques
dels tumors més freqüents, i una introducció al maneig i tractament dels pacients amb càncer.

Es pretén que els estudiants adquireixin competències terminològiques i els conceptes bàsics de Patologia
Oncològica. Es col·laborarà en l’adquisició de competències relacionades amb la seva capacitat de comunicació,
el treball en equip i en la utilització de les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) per a l’obtenció i el
maneig de la informació les competències que han d’adquirir els estudiants de ciències biomèdiques és
 autoformar-se utilitzant les noves tecnologies, una part de la matèria s’impartirà de forma virtual a través del
Campus Virtual de la UdL.

 

 

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

Competència 63 Comprendre les bases biològiques de les patologies humanes més prevalents

 

Objectius

Conèixer la terminologia i el llenguatge científic bàsic relacionat amb els tipus més freqüents de càncer
Saber utilitzar els conceptes relacionats amb aquets continguts temàtics per interpretar aspectes de la
patologia dels tipus més freqüents de càncer.

Competències

 

Comprendre les bases biològiques de les patologies humanes més prevalents, així com saber
utilitzar aquest coneixement per plantejar una hipòtesi de treball d'investigació.
Conèixer les principals línies d'investigació amb les quals s'estan abordant les patologies humanes
més prevalents.
Saber obtenir informació científica a través de publicacions especialitzades, així com ser capaç de
resumir-la i presentar-la en diferents formats.
Conèixer la metodologia científica de la investigació

Continguts fonamentals de l'assignatura

 

1. Tècniques diagnòstiques en càncer. Biòpsies i Citologies.
2. Inmunohistoquimica en Càncer.
3. Tècniques citomètriques en càncer.
4. Banc de Tumors.
5. Tumors Epitelials (I). 
6. Tumors Epitelials (II). 
7. Càncer de mama. Patologia i Genètica Molecular.
8. Càncer de colon. Patologia i Genètica Molecular (I).
9. Càncer de colon. Patologia i Genètica Molecular (II).

10. Càncer de pulmó. Patologia i Genètica Molecular.
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11. Càncer de pàncrees. Patologia i Genètica Molecular.
12. Càncer d’ ovari. Patologia i Genètica Molecular.
13. Càncer d’endometri. Patologia i Genètica Molecular.
14. Càncer de ronyó. Patologia i Genètica Molecular. 
15. Càncer de bufeta urinària. Patologia i Genètica Molecular.
16. Càncer de pròstata. Patologia i Genètica Molecular. 
17. Càncer de estomac. Patologia i Genètica Molecular. .
18. Càncer de tiroides Patologia i Genètica Molecular .
19.  Càncer de pleura. Patologia i Genètica Molecular.
20. Melanoma. Patologia i Genètica Molecular.
21. Sarcomes. Patologia i Genètica Molecular. .
22. Tumors del Sistema nerviós central. Patologia i Genètica Molecular. .
23. Leucèmies i Limfomes (I). 
24. Leucèmies i Limfomes (II). 
25. Altres tumors. 
26. Maneig clínic del càncer. Estadiatge.
27. Tractament del Càncer. Cirurgia.
28. Tractament del Càncer: Quimioteràpia (I)
29. Tractament del Càncer: Quimioteràpia (II)
30. Tractament del Càncer: Hormonoteràpia.
31. Tractament del Càncer: Dianes Terapèutiques (I)
32. Tractament del Càncer: Dianes Terapèutiques (II) .
33. Tractament del Càncer: Radioteràpia.
34. Tractament del Càncer: Immunoteràpia.
35. Introducció al maneig dels assaigs clínics en oncologia.
36. Visió Integral del Càncer. Els Comitès de Tumors.

 

 

 

 

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Per assolir rels objectius i adquirir les competències atribuïdes es programaran les següents activitats:

- Classes magistrals. (CM)

En el curs 2020-21, degut a les recomanacions sanitàries per la situació de pandèmia Covid-19, les classes
magistrals s'impartiran de forma presencial sempre que sigui possible, o en format semipresencial, mitjantçant
presentacions explicades de cada classe o per videoconferència. En cas que el nombre d'alumnes assistents a
classe sigui del 40% de l'aforament, es podran fer de forma presencial. Tenen com finalitat donar un visió general
del contingut temàtic destacant-hi aquells aspectes que els seran útils en la seva formació.

- Seminaris (SM).

Aquestes es realitzaran de forma presencial, si les recomanacions sanitàries de la pandèmia Covid-19 ho permeten
en aquell moment. Són obligatòries. El alumnes que no assisteixin el 90% dels seminaris no el hi seran avaluats.

-Pràctiques de laboratori. (PL).

Aquestes es realitzaran amb 1/3 dels estudiants, són obligatòries. El alumnes que no facin el 90% de les
pràctiques no el hi seran avaluades.
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En el curs 2020-21, degut a les recomanacions sanitàries per la situació de pandèmia Covid-19, les pràctiques
 s'impartiran de forma presencial però adaptant-los en les hores de durada, o bé cada grup es podrà dividir en
3 subgrups amb un terç de l'aforament, i es complentaran amb els continguts dels seminaris o presentacions on-
line.

Les pràctiques de laboratori i els seminaris tenen com a finalitat que els alumnes es familiaritzen amb les
tècniques i la metodologia del diagnòstic del càncer aplicant els coneixements a casos clínicopatològics reals.

 

 

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Les classes magistrals es desenvoluparan entre febrer de 2020 i juny de 2021.

Les classes magistrals estaran dividides en dos blocs temàtics. El primer ens introduirà en els diferents mitjans
per arribar al diagnòstic de les neoplàssies. Es farà unes classes sobre tècniques de diagnòstic en càncer com la
inmunohistoquímica, la citometria de fluxe i els bacns de tumors. Seguidament es donaran a conèixer els diferents
tipus de carcinommes, sarcomes i neoplàssies hematològiques, fent especial ènfasi en els mecanismes
moleculars i etiopatogènics de cada tumor.

En el segon bloc s'introduirà al alumne en els diferents tipus d'abordatges terapèutics, i de maneig multidisciplinar
del malalt oncològic.

 

Seminaris

Es complentaran les explicacions teòriques sobre els diferents tipus tumorals mitjançant casos clínico patològics i
la seva discussió.

 

Pràctica a l'aula dels microscopis

Aquesta pràctica tindrà com a contingut les diferents tècniques inmunohistoquímiques aplicades al diagnòstic,
classificació i tractament dels tumors. Serà impartida per la Dra. Judit Pallarés i el Dr. Felip Vilardell durant el
desenvolupament final de l'assignatura.

 

 

 

Sistema d'avaluació

Avaluació aprenentatges

 % nota final Tipus avaluació

Teoria 70 Examen test

Pràctiques i Seminaris 20 Exàmen test

Assistència a pràctiques i seminaris 10  
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Descriure com s’avaluaran i quin valors tindran sobre la nota final les diferents activitats d’aprenentatge
programades.

La nota final serà la suma dels diferents aspectes avaluats:

Els coneixements conceptuals i teòrics seran avaluats en dos exàmens parcials. El resultat obtingut en
aquests examens constituirà el 70 % de la nota final. El darrer parcial de final de curs inclourà l'avaluació de
les pràctiques i dels seminaris mitjançant preguntes incloses en un examen de test. Per a poder aprovar la
matèria s’ha d’obtenir d’aquesta apartat un 4 sobre 10
La realització i participació en totes les activitats programades (seminaris i pràctiques) representarà un 10 %
de la nota final. Aquells alumnes que no assisteixen al 80% de les activitats no acumularan cap punt en
aquesta apart.
Es realitzarà una avaluació de totes les activitats pràctiques i seminaris mitjançant una prova de test que
representarà el 20 % de la nota final. El darrer parcial de final de curs inclourà l'avaluació de les pràctiques i
dels seminaris mitjançant preguntes curtes incloses en el exàmen test. Per a poder aprovar el curs s’ha
d’obtenir com a mínim un 4 sobre 10 en aquest apartat.

Bibliografia i recursos d'informació

Coleman and Tsongalis (2010) Essential nconcepts in molecular pathology. Elsevier Academic Press
Cagle et al (2009) Basic concepts of molecular pathology. Springer
Robbins and Cotran (2010) Pathologic basis of disease 8 e Saunder-Elsevier Robbins and Cotran (2010)
Patología structural y functional. 8e Saunder Elsevier Mendelson et al (2008) The molecular basis of cancer.
Saunders Elsevier Bronchoud et al (2008) Principles of Molecular Oncology. 3e Human Press
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