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Prerequisits
No n'hi ha

Objectius
- Explicar les bases cel·lulars del càncer de mama, incloent els canvis genètics, epigenètics i hormonals, així
com la influència de factors ambientals.
- Descriure la importància de les alteracions cromosòmiques i moleculars el diagnòstic de determinats càncers
i el seu factor pronòstic.
- Explicar els efectes biològics de la interacció de les radiacions ionitzants i el DNA.

Competències
Aplicar el mètode científic i el raonament crític en la resolució de problemes
Aplicar les eines bàsiques de l'anàlisi estadística en l'àmbit de la citogenètica i la biologia de la
reproducció.
Dissenyar experiments, analitzar dades i interpretar-ne els resultats
Fer servir la capacitat creativa, organitzativa i analítica en la presa de decisions
Identificar i integrar els canvis genètics, epigenètics i hormonals implicats en el desenvolupament del
càncer per a un diagnòstic i un pronòstic adequat (especialitat Citogenètica).
Interpretar, resoldre i presentar casos clínics o resultats científics en l'àmbit del màster.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
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Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica o recursos informàtics en l'àmbit del màster, en les llengües
pròpies i en anglès.

Resultats d'aprenentatge
1. Aplicar el mètode científic i el raonament crític en la resolució de problemes.
2. Descriure la importància de les alteracions cromosòmiques i moleculars en el diagnòstic de determinats
càncers, així com el seu factor pronòstic.
3. Dissenyar experiments, analitzar dades i interpretar-ne els resultats.
4. Explicar els efectes biològics de la interacció de les radiacions ionitzants amb el DNA.
5. Fer servir la capacitat creativa, organitzativa i analítica en la presa de decisions.
6. Presentar articles o resultats científics de l'àmbit del càncer o la radiobiologia.
7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
8. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
9. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
10. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una
manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
11. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
12. Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica o recursos informàtics en l'àmbit del màster, en les llengües
pròpies i en anglès.
13. Utilitzar la metodologia estadística per a l'estimació, mitjançant mètodes biològics, de la dosi d'una
exposició a radiacions ionitzants.

Continguts
Tema 1: Genètica del càncer
El genoma inestable de la cèl·lula tumoral, disfunció telomèrica i inestabilitat cromosòmica. Genètica de les
neoplàsies hematològiques. Leucèmies agudes, l'exemple de la leucèmia linfoblàstica aguda. Leucèmies
cròniques, l'exemple de la leucèmia linfocítica crònica. Genètica dels tumors sòlids mesenquimals i epitelials.
El model del càncer de colon. Metodologia per a l'anàlisi del genoma, transcriptoma i metiloma de la cèl·lula
tumoral.
Tema 2: Mecanismes moleculars del càncer de mama
El càncer y els mecanismes moleculars implicats. L'exemple del càncer de mama. Embriologia i morfologia
funcional de la mama normal i canvis morfològicos en el càncer de mama. Fisiologia de la glàndula mamaria
normal i fisiopatologia del càncer de mama. Factors genètics i epigenètics. Factors endocrins i mecanismes de
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normal i fisiopatologia del càncer de mama. Factors genètics i epigenètics. Factors endocrins i mecanismes de
l'acció hormonal. Factors ambientals i estil de vida. Bases clíniques de la patologia mamaria, metàstasi.
Factors biològics de pronòstic. Càncer de mama hereditari i prevenció.
Tema 3: Radiobiologia
Introducció a les radiacions ionitzants i a la radioprotecció. Lesions induïdes en el DNA i mecanismes de
reparació. Alteracions cromosòmiques radioinduïdes. Dosimetria biològica (alteracions i tècniques d'anàlisi,
corbes dosimètriques, irradiacions parcials). Radioprotectors i sensibilitat dels cromosomes. Telòmers,
reparació i radiosensibilitat. Efectes de l'exposició a baixes dosis de radiacions ionitzants.

Metodologia
La metodologia docent constarà de:
1.- Classes magistrals.
2.- Discussió de treballs científics. Els alumnes hauran d'haver-los llegit prèviament a la sessió on es
discutiran.
3.- Presentació de treballs.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

40

1,6

1, 2, 4, 7, 9, 11, 12

17

0,68

1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13

82

3,28

9, 10, 12

Tipus: Dirigides
Classes magistrals
Tipus: Supervisades
Elaboració de treballs i debats d'articles científics
Tipus: Autònomes
Lectura de treballs científics i estudi

Avaluació
L'assignatura consta de tres temes amb un pes docent aproximat del 40% pel tema 1, 35% pel tema 2 i 25%
pel tema 3. Aquesta ponderació es mantindrà per establir la nota final.
El tema 1 s'avaluarà amb un examen i els 2 i 3 amb la presentació de treballs. L'assistència i participació
activa representarà un 10% de la nota final.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació activa

10%

3

0,12

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Examen

35%

4

0,16

2, 4, 7, 8, 11, 12

Presentació de treballs

55%

4

0,16

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
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