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RESUM
Actualment la Immunologia constitueix una de les Àrees de major interès al camp de la biologia en
general i, concretament, en Ciències de la Salut. En aquest context, l'estudi de la Immunologia és
necessari per L'estudiant de farmàcia a l'actualitat. Aquesta necessitat ve determinada per diversos
factors: (I) La resposta immunitària és un procés fisiològic fonamental per a la comprensió del
funcionament dels organismes, (II) La resposta immunitària és un procés que constitueix un aspecte
bàsic en el context de les malalties de caràcter infecciós per a la comprensió de la patologia o aspectes
com tractament, etc, (III) Els mètodes inmunodiagnóstics resulten fonamentals en el context del
diagnòstic de laboratori, (iv) les anomalies del sistema immunitari constitueixen un grup de patologies de
gran importància, i (V) L’us d'agents farmacològics relacionats amb el sistema immunològic pel
tractament i /o la prevenció de les malalties humanes és cada vegada més freqüent en nostre entorn.
Per tot això en l'assignatura Immunologia es pretén dotar a l'estudiant dels coneixements necessaris per
a la comprensió de la resposta immunitària com un procés fisiològic i la seva implicació en diverses
patologies, de la seva transcendència en l'organisme i les relacions Amb Els agents patògens, així com
de la seva aplicació al diagnòstic, la terapèutica i la profilaxi de les malalties.
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CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits
Coneixements bàsics sobre fisiologia, anatomia, bioquímica, i biologia molecular i genètica.

COMPETÈNCIES
1201 - Grau de Farmàcia
- Posseir i comprendre els coneixements en les diferents àrees d'estudi incloses en la formació del
farmacèutic.
- Saber aplicar aquests coneixements al món professional per contribuir al desenvolupament dels
drets humans, dels principis democràtics, dels principis d'igualtat entre dones i homes, de solidaritat,
de protecció del medi ambient i de foment de la cultura de la pau amb perspectiva de gènere.
- Saber interpretar, valorar i comunicar dades rellevants en els diferents vessants de l'activitat
farmacèutica, fent ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
- Capacitat per a transmetre idees, analitzar problemes i resoldre'ls amb esperit crític, adquirint
habilitats de treball en equip i assumint el lideratge quan siga apropiat.
- Desenvolupament d'habilitats per a actualitzar els seus coneixements i emprendre estudis
posteriors, incloent-hi l'especialització farmacèutica, la investigació científica i el desenvolupament
tecnològic, i la docència.
- Destresa en la presentació d'un treball oral o escrit.
- Capacitat per a obtenir informació adequada, diversa i actualitzada.
- L'estudiant ha d'adquirir coneixements bàsics sobre immunologia bàsica i aplicada.
- Coneixements sobre el sistema immunitari.
- Coneixements sobre aplicació al laboratori de les reaccions immunològiques.
- Coneixements sobre immunopatologia i farmacologia del sistema immunitari.
- Adquisició d'una millor comprensió de la naturalesa de les associacions biològiques.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
En l'assignatura Immunologia es pretén dotar l'estudiant dels coneixements necessaris per a la
comprensió de la resposta immunitària com a procés fisiològic i la seva implicació en diverses
patologies, de la seva transcendència en les relacions de l'organisme amb els agents patògens, així com
de la seva aplicació en el diagnòstic, la terapèutica i la profilaxi de les malalties.
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DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. Mòdul 1: Introducció a la Immunologia
Introducció a la Immunologia: Concepte de sistema immunitari .- Òrgans limfoides primaris i secundaris:
anatomia funcional .- Principals cèl lules del sistema immunitari: ontogènia, característiques i funcions .Resposta immunitària innata .- Resposta immunitària específica .- Resposta humoral i cel.lular.

2. Módulo 2: Reconocimiento antigénico y activación de la respuesta inmunitaria

3. Mòdul 3: Mecanismes efectors de la resposta inmunitaria
Processos de citotoxicitat: Limfòcits Tc: reconeixement antigènic i mecanismes d'acció .- Cèl.lules NK:
reconeixement de cèl lules diana i mecanismes d'acció .- Citotoxicitat cel lular mediada per anticossos.
El sistema del complement: característiques i propietats .- Vies d'activació .- La cascada del
complement .- El complex d'atac a les membranes .- Principals funcions biològiques de les proteïnes del
complement.
Fagocitosi: Descripció general del procés .- opsonización .- Macròfags: característiques i mecanismes
d'acció .- Neutròfils: característiques i mecanismes d'acció .- Mecanismes de destrucció d'antígens.

4. Mòdul 4: Regulació de la resposta inmunitaria
Anatomia funcional de la resposta immunitària: Inducció de la resposta .- Recirculació limfocitària .Resposta en melsa i ganglis limfàtics .- El sistema immune cutani .- Immunitat de les mucoses.
Mecanismes de regulació de la resposta immunitària: Tolerància immunològica: Concepte i
transcendència .- Mecanismes de tolerància .- Tolerància tímica central .- tolerància post-tímica o
perifèrica .- Tolerància de les cèl lules B. - Limfòcits T supressors .- Regulació idiopàtica .retroalimentació per anticossos .- Citocines inhibidores.

5. Mòdul 5: Aplicacions de la resposta inmunitaria
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Aplicació dels anticossos en el laboratori: interaccions antigen-anticòs i la seva utilitat .- Caracterització
d'antígens i anticossos .- Obtenció d'antígens i anticossos policlonals .- Anticossos monoclonals:
obtenció i aplicacions.
Introducció al diagnòstic immunològic: Fonaments .- Avantatges i limitacions del inmunodiagnóstico .Detecció d'antígens .- Anàlisi de diferents mostres biològiques .- Principals marcadors inespecífics de la
malaltia.
Exploració de la resposta immunitària humoral: Fonaments generals .- Reaccions de precipitació:
fonament i tècniques principals .- Reaccions d'aglutinació: fonament .- Aglutinació activa i passiva .hemaglutinació .- Reaccions que utilitzen el complement.
Tècniques immunoenzimàtiques: Fonament .- Enzims i substrats .- ELISA: fonament .- Tipus d'ELISA:
directe, indirecte, en "sandwich" i competitiu .- Avantatges i limitacions de les tècniques d'ELISA.
Tècniques de inmunoblotting: Fonament general .- Western-blot: fonament, aplicacions i avantatges .Dot-blot: fonament, aplicacions, avantatges i limitacions .- Inmunocromatografía.
Reaccions d'immunofluorescència (IF): Fonament general .- fluorocroms .- Tipus d'IF: directe, indirecte i
en "sandwich" .- Tècniques fluorimètriques .- Avantatges i inconvenients de les IF.
Radioimmunoassaig (RIA): Fonament general .- Mètodes en fase líquida .- Mètodes en fase sòlida .Avantatges i inconvenients dels RIA.
Exploració de la resposta cel lular: aïllament de limfòcits .- Proves de proliferació de limfòcits .Immunohistoquímica .- Avaluació de la immunitat cel lular .- Citometria de flux.
Immunització: concepte .- Immunització passiva: seroteràpia .- Immunització activa: concepte de vacuna
.- Estratègies per al desenvolupament de vacunes .- Tipus de vacunes: organismes atenuats, molècules
purificades o recombinants i vacunes d'ADN .- adjuvants i immunomoduladors .- Avantatges i limitacions
de la vacunació.

6. Módul 6: El sistema inmunitari i les malalties
Hipersensibilitat: Concepte .- Hipersensibilitat de tipus I: lèrgies .- Hipersensibilitat de tipus II .Hipersensibilitat de tipus III: immunocomplexos .- Hipersensibilitat de tipus IV.
Immunitat davant dels agents infecciosos: Immunitat davant bacteris extracel .- Immunitat davant
bacteris intracel.lulars .- Immunitat davant els fongs .- Immunitat davant dels virus .- Immunitat enfront
de paràsits .- Mecanismes d'evasió dels agents infecciosos .- resposta immunitària provocada per
artròpodes
Immunodeficiències: Concepte .- Immunodeficiències primàries: anomalies limfocitàries, del
complement i dels fagòcits .- Immunodeficiències adquirides: la síndrome d'immunodeficiència adquirida
.- Cicle vital del virus i mecanismes d'immunosupressió .- Resposta immunitàries contra el virus VIH .D'altres immunodeficiències adquirides .
Immunopatologia: Malalties produïdes per anticossos .- Malalties produïdes per cèl lules T.
Autoimmunitat: concepte i tipus de malalties autoimmunitàries .- Mecanismes d'autoimmunitat: principis
generals .- Etiologia de l'autoimmunitat.
Immunitat antitumoral: antígens tumorals .- Mecanismes efectors en immunitat antitumoral .Mecanismes tumorals de inmunoevasión .- Immunoteràpia antitumoral.
Resposta immunitària als trasplantaments: antígens d'histocompatibilitat .- Trasplantaments logènics i
xenogènics .- Curs temporal del rebuig .- Prevenció de rebuigs.
Farmacologia del sistema immune: Medicaments inmunoestimuladores: Concepte i aplicacions .Principals medicaments inmunoestimuladores .- Medicaments immunosupressors: Concepte i
aplicacions .- Principals medicaments inmunmosupresores .- Aplicació terapèutica dels anticossos
monoclonals.
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VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Classes de teoria
Tutories reglades
Seminaris
Elaboració de treballs en grup
Estudi i treball autònom
Preparació de classes de teoria
TOTAL

Hores
43,00
1,00
1,00
20,00
30,00
17,50
112,50

% Presencial
100
100
100
0
0
0

METODOLOGIA DOCENT
1 .- Aprenentatge en grup amb el professor:
Lliçó magistral a les classes teòriques, permetent al professor organitzar la forma d'abastar i plantejar
l'assignatura, estudiar i incidir en els aspectes més importants de cada lliçó. Cada lliçó magistral
s'acompanyarà de l'oportú material gràfic que ajudi a consolidar coneixements. La impartició serà
teòrica, si bé es compta amb la participació activa de l'estudiant mitjançant la resolució de problemes i
supòsits pràctics plantejats al llarg del curs. En aquest sentit, el professor explicarà els punts de major
importància o interès de cada tema, mentre que l'estudiant haurà de buscar la informació i / o deduir a
partir del que s'ha explicat dels aspectes més accessoris. L'alumne disposarà d'un guió per a cada un
dels temes. Per tot això es plantejarà el curs en dues etapes. Inicialment, s'abordaran aspectes
d'Immunologia bàsica perquè li estudiant pugui assolir un coneixement adequat de les bases moleculars
de la resposta immunològica. Posteriorment s'analitzarà de forma particular la resposta immunològica
com a procés fisiològic per, a continuació, estudiar diferents aspectes d'Immunologia experimental i
diagnòstica. Finalment s'aborden altres aspectes d'interès com les diferents patologies associades al
sistema immunològic. Tot això s'abordarà de manera que l'estudiant pugui implicar-se en la docència i
pugui adquirir capacitat per a l'anàlisi i la resolució de problemes i qüestions de caràcter experimental.

2 .- Tutoria:
És la trobada o reunió entre un docent i grups reduïts d'estudiants amb la finalitat d'intercanviar
informació, analitzar, orientar o valorar un problema o un projecte, debatre un tema, discutir un
assumpte, etc., Útil per al desenvolupament acadèmic i personal de l' estudiant. A la tutoria que
correspongui, l'alumne rebrà la proposta del tema del seminari que haurà de preparar en grup, i
presentar el dia establert.

3 .- Treball en grup amb els companys (seminari):
Per tal de fomentar les relacions personals, potenciar l'expressió oral, compartir problemes i solucions
en treballar amb altra gent, durant el seminari assignat s'haurà de presentar obligatòriament un treball
realitzat en equip (grup de 4 persones com a màxim), que serà avaluat i exposat de forma oral a la resta
dels companys de classe.
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AVALUACIÓ
1.- Avaluació teòrica: elaboració d'un examen escrit obligatori, que inclogui qüestions a manera de
petits temes, conceptes, problemes o preguntes de raonar, tests, dibuixos o esquemes amb qüestions
etc. El contingut de l'examen teòric inclourà aquell de les lliçons teòriques així com aquell de les lliçons
pràctiques. La nota de l'examen escrit suposarà un 80% de la nota final si bé s'exigirà l'obtenció d'un 5
en aquest examen per tal de poder aprovar l'assignatura.
2.- Avaluació del treball en equip: un 10% de la nota final el constituirà la nota obtinguda en el
desenvolupament, composició i presentació obligatòria d'un treball en equip (seminari).
3.- Avaluació contínua: un 10% de la nota final el constituirà l'assistència a classe, participació en
classe, motivació i inquietuds per l'assignatura, etc.

REFERÈNCIES
Bàsiques
- ABBAS (A.K.), LICHTMAN (A.H.) & POBER (J.S.), 2004.- Inmunología Celular y Molecular (5ª Ed.).
Elsevier Science, Barcelona. 560 pp.
- JANEWAY (C.A), TRAVERS (P.), WALPORT (M.) & CAPRA (J.J.), 2000.- Inmunobiología: El sistema
inmunitario en condiciones de salud y enfermedad (1ª Ed.). Masson, Barcelona. 656 pp.
- MARGNI (R.A.), 1996.- Inmunología e Inmunoquímica. Fundamentos (5ª Ed.). Editorial Médica
Panamericana, Madrid. 976 pp.
- PARHAM (P.), 2006.- Inmunología (2ª Ed.). Editorial Médica Panamericana, Madrid. 469 pp.
- REEVES (G.) & TODD (I.). 2000.- Lecture Notes on Immunology (4th Ed.). Blackwell Science,
Oxford. 267 pp.
- REGUEIRO (J.R.) & LOPEZ-LARREA (C.), 2004.- Inmunología. Biología y patología del sistema
inmune (3ª Ed.). Editorial Médica Panamericana, Madrid. 218 pp.
- ROITT (I.) & DELVES (P.J.), 2003.- Inmunología: Fundamentos (10ª Ed.). Editorial Médica
Panamericana, Madrid. 559 pp.
- ROITT (I.), BROSTOFF (J.) & MALE (D.), 2000.- Inmunología (5ª Ed.). Ediciones Harcourt S.A.,
Madrid. 423 pp.
- SANCHEZ-PEREZ (M.) (Edit.), 1997.- Introducción a la inmunología humana. Editorial Síntesis,
Madrid. 383 pp.

ADDENDA COVID-19
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Aquesta addenda només s'activarà si la situació sanitària ho requereix i previ acord del Consell
de Govern
1. Contingut
Es mantenen els continguts inicialment inclosos en la guia docent
2. Volum de treball i planificació temporal de l'ensenyament
Es manté la càrrega de treball per a l'estudiant, derivada de l'nombre de crèdits, però la metodologia de
les activitats canvia pel que fa a la guia docent, a causa de la situació actual que fa necessari adoptar un
model híbrid de docència
3. Metodologia de l'ensenyament
• Ensenyament teòric: Seran presencials i d'acord amb el calendari de el curs, però amb les
modificacions adequades per complir amb la normativa de seguretat enfront de CoVid19. En el cas que
l'aforament de l'aula no permeti la presencialitat de tot el grup d'estudiants, es distribuirà als alumnes per
grups, de manera que un 50% estarà a l'aula de la Facultat mentre l'altre 50% es connectarà en línia
(des casa), alternant la seva assistència per setmanes. La classe es realitzarà sempre seguint l'horari
(data i hora) aprovat per la Junta de Centre
• Tutories i Seminaris: Seran totes presencials d'acord amb les dates que marca el calendari de el curs
Si es produís un empitjorament de la situació o un estat de confinament total, tota la docència presencial
passaria a realitzar-se online amb docència síncrona.
4. Avaluació
Si l'evolució de la pandèmia actual ho permet, serà presencial i en els termes que indica la guia docent.
Només en cas que això no sigui possible, l'avaluació es realitzarà en línia, mitjançant preguntes d'opció
múltiple a l'aula virtual.
El pes relatiu de la teoria i seminaris es manté com s'indica a la guia docent
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