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Prerequisits

Nivell suficient de lectura i comprensió d'anglès científic i mèdic

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui
tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials. També en mantenir una actitud d'ètica
professional en totes les seves accions

Objectius

Context: Quan es cursa aquesta assignatura l'alumne ha d'haver adquirit la major part dels coneixements de
les diferents àrees temàtiques de la medicina i la cirurgia, així com d'algunes de les àrees relacionades amb
les especialitats que donen suport al diagnòstic. En aquest context es fan necessàries assignatures de
recopilació i integració de coneixements; la Bioquímica Clínica Especial s'adreça a cobrir aquest objectiu en
respecte del Laboratori Clínic.

Objectiu: Integrar coneixements sobre l'ús i l'avaluació de les proves més freqüents i més efectives del
Laboratori Clínic per avaluar les patologies humanes més freqüents i/o significatives.

Competències

Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de
comunicació.
Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
Demostrar que comprèn els fonaments d'acció, indicacions, eficàcia i relació benefici-risc de les
intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible
Demostrar que comprèn la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la prevenció
i el maneig de les malalties
Demostrar que comprèn les ciències bàsiques i els principis en els que es fonamenten
Demostrar que comprèn les manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà
Demostrar que comprèn les metodologies estadístiques bàsiques emprades en els estudis biomèdics i
clínics i utilitzar les eines d'anàlisi de la tecnologia computacional moderna
Demostrar que comprèn l'organització i les funcions del genoma, els mecanismes de transmissió i
expressió de la informació genètica i les bases moleculars i cel lulars de l'anàlisi genètica
Demostrar que es coneix adequadament la llengua anglesa, tant oralment com per escrit, per poder
comunicar-se científicament i professionalment amb eficàcia.
Demostrar un nivell bàsic d'habilitats de recerca.
Dissenyar i gestionar programes i projectes en l'àmbit de la salut
Ensenyar i comunicar a altres col·lectius professionals els coneixements i les tècniques apreses.
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Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes
seguint el mètode científic.
Indicar les tècniques i procediments bàsics de diagnosi i analitzar i interpretar els resultats per precisar
millor la naturalesa dels problemes
Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a
l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
Raonar i prendre decisions en situacions de conflicte de tipus ètic, religiós, cultural, legal i professional,
incloent aquells que són deguts a restriccions de caràcter econòmic, a la comercialització de la cura de
salut i als avanços científics
Reconèixer el rol de la complexitat, la incertesa i la probabilitat en la presa de decisions de la pràctica
mèdica
Reconèixer els aspectes ètics, legals i tècnics en la documentació del pacient, el plagi, la
confidencialitat i la propietat intel·lectual
Redactar històries clíniques, informes mèdics i altres registres mèdics de forma entenedora a tercers
Tenir capacitat de treballar en un context internacional.
Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.
Valorar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar
i comunicar la informació científica i sanitària

Resultats d'aprenentatge

Aplicar correctament les tècniques estadístiques per obtenir valors de referència i comparar-los amb els
resultats de proves analítiques de pacients.
Aplicar els principis bàsics del mètode científic (observació de fenòmens, formulació d'hipòtesi i
comprovació de les hipòtesis) al diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties humanes
Avaluar críticament els principals apartats d'un article de recerca clínica.
Avaluar críticament un projecte de recerca experimental o clínic-experimental
Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de
comunicació.
Conèixer i interpretar en el context fisiològic i patològic les principals tècniques aplicables per
diagnosticar les diferents malalties.
Conèixer les normes bioètiques que apliquen a la recerca en humans, incloent la Declaració d'Hèlsinki
Deduir coneixement concret a partir de resultats experimentals
Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
Demostrar que es coneix adequadament la llengua anglesa, tant oralment com per escrit, per poder
comunicar-se científicament i professionalment amb eficàcia.
Demostrar un nivell bàsic d'habilitats de recerca.
Descriure el diagnòstic, el pronòstic, la prevenció i la teràpia de les patologies genètiques més
freqüents en la població humana.
Descriure els principis del mètode científic i la seva aplicació en l'experimentació
Descriure la legislació que regula l'ús i la confidencialitat dels resultats analítics
Descriure les indicacions de les proves bioquímiques utilitzades en el diagnòstic de les malalties
genètiques
Descriure les principals bases bibliogràfiques biomèdiques i seleccionar la informació proporcionada.
Dissenyar un projecte bàsic de recerca a partir d'una hipòtesi i uns objectius
Ensenyar i comunicar a altres col·lectius professionals els coneixements i les tècniques apreses.
Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes
seguint el mètode científic.
Identificar el cost/benefici de les proves analítiques.
Identificar el valor semiològic de les proves de laboratori utilizades en les patologies humanes més
freqüents
Identificar les fonts d'informació per a pacients i professionals sobre proves analítiques i ser capaç
d'avaluar-ne críticament els continguts.
Identificar les proves de biologia molecular més eficients per a la prevenció, el diagnòstic i control de la
terapèutica de les patologies humanes més freqüents
Identificar les proves més eficients per a la prevenció, el diagnòstic i control de la terapèutica de les
patologies humanes més freqüents
Interpretar els resultats de recerca i la seva aplicació a la pràctica clínica
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Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a
l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
Redactar adequadament informes del resultat de les proves de diferents tipus (analítiques,
genètiques?)
Redactar adequadament informes del resultat de les proves genètiques.
Relacionar la disfunció genètica amb el fenotip patològic.
Seleccionar la tècnica experimental que permeti desenvolupar una hipòtesi de treball i el procés
diagnòstic
Tenir capacitat de treballar en un context internacional.
Utilitzar les tècniques estadístiques adequades per a l'estudi del valor semiològic de les proves
analítiques.
Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Continguts

Teoria

Tema 1. Valor semiològic de les proves de Laboratori Clínic: Valors de referència o de consens, criteris
d'interpretació.

Tema 2. Proves de laboratori relacionades als metabolismes glucídic, lipídic i proteic.

Tema 3. Proves de laboratori pel diagnòstic i seguiment de les malalties neoplàsiques.

Tema 4. Proves de laboratori pel diagnòstic i pronòstic de les malalties cardiovasculars.

Tema 5. Proves de laboratori, basals i funcionals, per l'avaluació de les síndromes endocrinològiques més
freqüentes i la reproducció.

Tema 6. Toxicologia i monitoratge de fàrmacs.

Seminaris de casos clínics (en modalitat Virtual)

SCC 1. Hipercolesterolèmia familiar. Avaluació del risc cardiovascular associat, alternatives terapèutiques.

SCC 2. Càncer de pàncrees. Determinants genètics.

SCC 3. Síndromes coronàries agudes. Diagnòstic biològic.

SCC 4. Avaluació biològica del risc d'anomalies fetals.

SCC 5. Diagnòstic biològic de la síndrome i malaltia de Cushing. Estratificació jeràrquica de les proves
utilitzades.

SCC6. Avaluació de la disfunció renal. Nous biomarcadors.

Pràctiques assistencials (l'alumne haurà d'escollir 1 de les següents PRASS)

PRASS. Separació de lipoproteïnes.

PRASS. Interpretació de proteïnogrames.

PRASS. Aïllament de DNA.

Metodologia

Per el curs 2015-2016, els professors designats pels Departaments com a responsables de l'assignatura a
nivell de Facultat i de les UUDDHH són:
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Departament(s) responsable(s): Bioquímica i Biologia Molecular

Responsable de Facultat: Jordi Ordóñez Llanos, jordonez@santpau.cat

Responsables UUDDHH

Responsables UDHSP Responsables UDHVH Responsables UDGTiP Responsables UDHPT

Jordi Ordóñez Llanos Nùria Llecha No s'imparteix No s'imparteix

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Teoria amb suport de TIC i debat final 15 0,6

Tipus: Supervisades

PRASS 6 0,24

Seminaris clínics virtuals 10 0,4

Tutories 2,75 0,11

Tipus: Autònomes

Consulta de textos i materials on-line relatius a la pràctica en el laboratori 15 0,6

Elaboració i lliurament d'una memòria/resum de la presentació del seminari

clínic

7,5 0,3

Preparació dels seminaris clínics 15 0,6

Avaluació

Activitat Hores

Avaluació (5%): Presentació i discussió d'un seminari clínic; Discussió individualitzada dels continguts de la

memòria/resum

Els estudiants que no realitzin les proves d'avaluació tant teòrica com pràctica seran considerats com No
avaluats exhaurint els drets a la matrícula de l'assignatura

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
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Avaluació de la memòria/resum 13% 0,5 0,02 2, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 20, 21, 24, 27, 28, 31, 33

Participació en els debats de les activitats

teòriques

27% 1 0,04 1, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 30,

32

Presentació i discussió del seminari clínic 60% 2,25 0,09 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24,

25, 29, 30, 33

Bibliografia

1) Tietz Texbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE eds.
Elsevier, 2012.

2) www.Labtestonline.com
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