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Prerequisits

Coneixements generals de biologia cel·lular i molecular, anatomia, fisiologia i estructura microscòpica de
aparells i sistemes humans.

Objectius i contextualització

Generals

Donar al estudiant un coneixement general sobre els microorganismes responsables de les malalties
infeccioses humanes i els conceptes bàsics de la fisiopatologia, diagnòstic i profilaxi d'aquestes des de la
perspectiva etiològica. Capacitar-lo per comprendre les avantatges e inconvenients, i en definitiva per orientar
i interpretar, les diferents tècniques diagnòstiques de les malalties infeccioses.

Objectius de les classes teòriques

Donar coneixements específics sobre les característiques generals dels microorganismes, els seus
mecanismes de patogenicitat i els mecanismes de defensa del hoste. Familiaritzar al estudiant amb les
tècniques de diagnòstic microbiològic i els principis generals del tractament i prevenció de les malalties
infeccioses. Revisar sistemàticament els principals bacteris, fongs, virus i paràsits responsables de infeccions.

Objectius de les pràctiques

L'objectiu general de les pràctiques és donar a l'alumne una visió amplia de les tècniques actuals de
diagnòstic microbiològic, el seu valor i les seves limitacions. Primer cal que l'alumne realitzi personalment i
conegui la naturalesa de les diferents tècniques de diagnòstic directe (examen microscòpic, aïllament per
cultiu, detecció d'antigens i de seqüències nucleotídiques específiques) i de diagnòstic indirecte (serologia).
Després en una segona fase cal que conegui les possibilitats d'aplicació d'aquestes en el diagnòstic de les
malalties infeccioses, les seves avantatges i inconvenients.

Competències i resultats d'aprenentatge

1481:G01 - Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera
efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.

1481:G01.00 - Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera
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efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.

1481:G02 - Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.

1481:G02.00 - Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.

1481:G03 - Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions. 

1481:G03.00 - Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

1481:G04 - Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.

1481:G04.00 - Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.

1481:T01 - Treballar com a part d'un grup juntament amb altres professionals, comprendre'n els
punts de vista i cooperar-hi de forma constructiva.

1481:T01.00 - Treballar com a part d'un grup juntament amb altres professionals, comprendre'n els
punts de vista i cooperar-hi de forma constructiva.

1481:T02 - Comunicar i aplicar els coneixements en el debat públic i cultural.
1481:T02.00 - Comunicar i aplicar els coneixements en el debat públic i cultural.

1481:T03 - Identificar i comprendre els continus avenços i reptes en la investigació.
1481:T03.00 - Identificar i comprendre els continus avenços i reptes en la investigació.

1481:T04 - Desenvolupar habilitats d'autoaprenentatge i motivació per continuar la seva formació
en el nivell de postgrau.

1481:T04.00 - Desenvolupar habilitats d'autoaprenentatge i motivació per continuar la seva formació
en el nivell de postgrau.

1481:T06 - Desenvolupar coneixement científic, pensament crític i creativitat.

1481:T06.00 - Desenvolupar coneixement científic, pensament crític i creativitat.

Continguts

Concepte de malaltia infecciosa. Grups de essers vius amb capacitat patògena pels humans. Bacteris,
fongs, virus, protozous i helmints.
Concepte de simbiosi i patogenicitat. Flora normal. Reservori i mecanismes de transmissió dels
microorganismes patògens. Nocions d'epidemiologia sanitària. Conceptes d'endèmia i de brot
epidèmic.
Grans síndromes de la patologia infecciosa. Característiques clíniques. Mostra clínica. Infecció
respiratòria. Infecció urinària. Malalties de transmissió sexual. Enteritis. Meningitis. Bacterièmia i
sèpsia. Hepatitis i sida. Altres processos infecciosos d interès.
Introducció als mecanismes de patogenicitat: infeccions bacterianes, fúngiques, víriques, i parasitaries.
Infeccions invasives. Localització intra i extracel·lular dels microorganismes. Persistència y latència.
Infeccions toxigèniques Processos immunopatologics.
Mecanismes de defensa. Defensa (immunitat) innata. Concepte immunitat adquirida. Resposta
immunològica. Resposta humoral. Resposta cel·lular.
Concepte d´infecció oportunista. Microorganismes oportunistes. Factors locals afavoridors de les
infeccions oportunistes. Factors generals. Processos amb dèficit de les defenses antiinfeccioses:
granulopenia, immunodeficiències i d altres.
Mètodes diagnòstics en malalties infeccioses. Diagnòstic convencional: Examen microscòpic i cultiu.
Situació actual de d'identificació microbiana. Mètodes per l'estudi de la sensibilitat als antimicrobians.
Elecció del mètode. Diagnòstic molecular. Tècniques. Avantatges e inconvenients. Indicacions.
Diagnòstic serològic. Tècniques. Avantatges e inconvenients. Indicacions.
Bacteris. Característiques estructurals y funcionals d'interès mèdic (relatives a la patogenicitat i als
antibiòtics). Principals grups de medicaments antibacterians. Mecanismes d'acció. Mecanismes de
resistència.
Cocs grampositius. Estafilococs. Estreptococs (pneumococ). Enterococs. Característiques
bacteriològiques. Habitat. Patologia. Diagnòstic. Tractament: estat actual de les resistències.
Bacils grampositius.  Bacteris corineformes. Listeria. CaracterístiquesCorynebacterium diphtheriae.
bacteriològiques. Habitat. Patologia. Diagnòstic. Tractament.
Micobacteris.  Característiques bacteriològiques. Habitat. Patologia.Mycobacterium tuberculosis.
Diagnòstic. Tractament Situacio actual de les resistencies. Micobacteris ambientals.
Bacils gramnegatius Enterobacteris. Enterobacteris patògens: generes  i .Salmonella, Shigella Yersinia
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Habitat, transmissió i patologia. Diagnostic.Tractament. Enterobacteris comensals. Importància actual.
Tractament.
Bacils gramnegatius no fermentadors (BGN). Gèneres . Altres BGN dPseudomonas, Acinetobacter
interès mèdic. Habitat, transmissió i patologia. Diagnòstic. Tractament. Els bacils gramnegatius con
reservori de gens de resistència.
Bacteris corbats.  i . Característiques bacteriològiques. Habitat,Campylobacter, Helicobacter Vibrio
transmissió. Patologia. Diagnòstic. Tractament
Bacteris anaerobis. Característiques biològiques i classificació bacteriològica. Habitat natural. Bacteris
anaerobis no esporulats. Visio de conjunt en relació al diagnòstic i tractament de les seves infeccions.
Bacteris anaerobis esporulats: gènere  Habitat, transmissió. Patologia. Diagnòstic.Clostridium.
Tractament.
Espiroquetes. Característiques bacteriològiques. Classificació. Principals generes Treponema, Borrelia
i . Característiques microbiològiques. Sífilis clínica. Diagnòstic.Tractament. Borrel.liosi.Leptospira
Leptospirosis. Diagnòstic.
Bacteris de vida intracel·lular obligada. Clamídies i rickèttsies. Infeccions pels generes  i Chlamydia

 Patologia. Diagnòstic i tractament.  i  Habitat.Chamydophila. Rickettsia, Coxiella Bartonella.
Transmissió. Patologia i diagnòstic.
Fongs. Característiques biològiques dels fongs. Estructura general de la cèl·lula fúngica amb referència
a les dianes per els antifúngics. Fongs unicel·lulars i pluricel·lulars. Fongs pluricel·lulars inferiors i
superiors. Reproducció dels fongs: relació a la nomenclatura. Antifúngics i mecanismes d'acció.
Resistència.
Fongs llevatiformes. Generes  i . Habitat. Patologia. Diagnòstic. Tractament.Candida Criptococcus
Fongs dimorfics. Principals especies patogenes. Característiques. Distribució geoogràfica. Patologia.
Diagnòstic.Tractament.
Fongs filamentosos superiors. Dermatòfits. Característiques micològiques. Habitat. Patologia.
Diagnòstic. Tractament. Infeccions oportunistes subcutànies. Sporotrix. Fongs demaciacis
Infeccions oportunistes sistèmiques. Fongs filamentosos superiors hialins  iAspergillus, Scedosporium
altres. Patologia i diagnòstic. Fongs filamentosos inferiors: zigomicets. Patologia i diagnòstic.
Virus. Definició i criteris de classificació Característiques biològiques dels diferents grups.
Replicació.Virus i cancer. Antivírics i mecanismes d´acció.Vacunes antivíriques
Virus DNA sense envolta. Adenovirus i papil·lomavirus. Característiques biològiques. Patologia.
Papil·loma i càncer. Diagnòstic. Profilaxi i tractament. Parvovirus i altres virus DNA nus.
Virus DNA amb envolta. Herpesvirus. Classificació. Característiques biològiques. Patologia.
Herpervirus e immunodepressió. Diagnòstic. Profilaxi i tractament. Altres virus DNA amb envolta.
Virus RNA sense envolta. Picornavirus. Classificació. Característiques biològiques. Patologia.
Diagnòstic i tractament. Reovirus (Rotavirus). Calicivirus (Norovirus). Classificació. Característiques
biològiques. Patologia. Diagnòstic i tractament. Altres virus RNA sense envolta.
Virus RNA amb envolta. Ortomixovirus i paramixovirus i altres virus respiratoris. Classificació.
Característiques biològiques. Patologia. Diagnòstic i tractament. Altres virus RNA amb envolta.
Virus de les hepatitis. Classes característiques biològiques. Epidemiologia: distribuciógeogràfica,
transmissió. Clínica. Persistència. Hepatitis cròniques: cirrosis i càncer. Diagnòstic.Tractament:
antivirics, interferons.
Retrovirus. Classificació. Replicació. Virus de la sida. Característiques biològiques. Patologia.
Diagnòstic. Tractament. Altres retrovirus d'interès. Retrovirus i càncer.
Parasits. Definicio. Principals grups: protozous, helmints i artròpodes. Característiques generals.
Clasificacio. Cicles biològics parasitaris. Antiparasitaris.
Amebes i ciliats.  Característiques biologiques. Distribució i transmissió.Entamoeba histolytica.
Patologia i diagnòstic. Tractament. , característiques.Balantidium
Flagel·lats paràsits de cavitats obertes:  i  Característiques i patologia. Diagnòstic iTrichomonas Giardia.
tractament. Flagel·lats causants de malalties sistèmiques.  i . CaracterístiquesLeishmania Trypanosoma
biològiques. Distribució geogràfica. Cicles vitals. Patologia. Diagnòstic i tractament.
Apicomplexa. Característiques dels protozous acomplexa. Principals grups.  Classificació.Plasmodium.
Característiques biològiques. Transmissió i cicle vital. Distribució geogràfica. Diagnòstic. Profilaxi i
tractament.
Apicomplexa. . Característiques biològiques. Transmissió i cicle vital. Toxoplasma eToxoplasma gondii
immunodepressió. Diagnòstic. Profilaxi itractament.
Platelmints de distribució universal: Tenies. Característiques biològiques, cicles vitals. Patologia.
Diagnòstic. Tractament. Platelmints de distribució restringida: Esquistosomes. Característiques
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36.  
biològiques. Distribució geogràfica. Cicles vitals. Patologia. Diagnòstic. Tractament.
Nematodes de distribució universal: Oxiurs i ascaris. Característiques biològiques, cicles vitals.
Patologia. Diagnòstic. Tractament. Nematodes de distribució restringida: Anquilostoma. Necator.
Estrongiloides. Filaries. Característiques biològiques, cicles vitals. Patologia. Diagnòstic. Tractament.

Metodologia

Aquesta previsió podria ser modificada al setembre

Activitats formatives

Activitat Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes Teòriques 36 1.44 1481:G01.00 , 1481:G02.00 , 1481:G03.00 , 1481:T01.00 , 1481:T03.00 ,

1481:T06.00 , 1481:T04.00 , 1481:T02.00 , 1481:G04.00

Pràctiques i semnaris 18 0.72 1481:G01.00 , 1481:G03.00 , 1481:T01.00 , 1481:T03.00 , 1481:T06.00 ,

1481:T04.00 , 1481:T02.00 , 1481:G04.00 , 1481:G02.00

Tipus: Autònomes

Estudi autònom i

preparació de seminaris

92 3.68

Avaluació

Les pràctiques i seminaris són d'assistència obligatòria. Cal fer-les completes per poder ser avaluat de la
matèria.

Tenir les pràctiques aprovades és indispensable per poder ser avaluat de la matèria.

La nota final compren 70% nota teoria, 30% de l'examen pràctic.

L'examen teòric és de preguntes curtes adreçades a demostrar que l'alumne coneix i compren els aspectes
mes importants de les malalties infeccioses i el seu diagnòstic microbiològic.

S'avaluaran la capacitat per interpretar les dades microbiològiques des de una perspectiva etiològica, de les
malalties infeccioses.

Activitats d'avaluació

Activitat Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen

Pràctic

30 2 0.08 1481:G03.00 , 1481:G04.00 , 1481:T01.00

Examen

Teòric

70% 2 0.08 1481:G01.00 , 1481:G02.00 , 1481:G03.00 , 1481:T01.00 , 1481:T03.00 ,

1481:T06.00 , 1481:T04.00 , 1481:T02.00 , 1481:G04.00
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- Murray PR., Rossental KS., Pfaller MA. Medical Microbiology. 6th Ed. Philadelphia. Elsevier. 2009
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Bibliografia de consulta

- Mandell GL., Bennet JE., Dolin R. Mandell, Douglas and Bennet's - Principles and Practice of Infectious
Diseases. 6th Ed. Philadelphia: Elsevier Churchill Livingstone, 2009.

- Ausina V., Moreno Guillén S. Tratado SEIMC de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Madrid.
Editorial Médica Panamericana. 2006. Farreras-Rozman. Medicina Interna. 16th Ed. Elsevier España, S.L.
2009

Enllaços web d'interès

- www.seimc.org

- www.escmid.org

- www.scmimc.org

- www.asm.org

- www.cdc.gov
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