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Idiomes
Principal idioma de treball: English (Eng)

Email: joangarcia@bst.cat / yves.beguin@chu.ulg.ac.be / J.J.Zwaginga@lumc.nl

Comentaris sobre l’idioma
L'idioma serà l'anglès, tot i que és possible fer la comunicació en espanyol. El material estarà en anglès.

Professors
Irene Oliver: Llicenciada en Biologia Humana (Universitat Pompeu Fabra, 2004) i doctora en el Departament de
Biologia Cel·lular, Immunologia i Neurociències (Universitat de Barcelona, 2009). Ha treballat com a investigadora
a la Universitat de Barcelona. Actualment treballa al Banc de Sang i Teixits en el Laboratori de Desenvolupament
de Teràpia Cel·lular. També contribueix al manteniment i supervisió de BPL (bones pràctiques de laboratori).
Luciano Rodríguez: Graduat en Bioquímica amb més de quinze anys d'experiència en la fabricació de cèl·lules i
teixits humans per a ús clínic. Actualment treballa com a Director Tècnic dels Productes Medicinals de Teràpia
Avançada al BST. Els seus antecedents inclouen l'obtenció, manipulació, crioconservació i control de qualitat, així
com la gestió de la qualitat dels establiments de cèl·lules i teixits.
Joaquim Vives: Llicenciat i Doctor en Bioquímica, MSCI en Biotecnologia (UAB, Espanya). Ha centrat la seva
activitat científica internacionalment, tant en la indústria com en l'acadèmia, en el desenvolupament de
bioprocessos per a la generació de productes basats en cèl·lules per al seu ús en diagnòstics i terapèutic. Va fer el
seu postdoctorat en biologia de cèl·lules mare a la Univ. De Edimburg (Escòcia), va ser cap d'investigació de Stem
Cell Sciences UK Ltd (Cambridge, Regne Unit) i científic visitant a l'Institut Burnham (La Jolla, EE. UU.) , ETH
(Zurich, Suïssa) i Uni. Milano (Itàlia). Des de 2008, aplica la seva experiència i coneixements per desenvolupar
teràpies avançades que compleixin amb els requisits de qualitat i reguladors al laboratori del Banc de Sang i Teixits
a Barcelona.

Prerequisits
Cal tenir un nivell B2 d'anglès o equivalent.

Objectius i contextualització
S'introduirà la teràpia cel·lular i conceptes bàsics per continuar amb l'aprofundiment de la teràpia cel·lular
hematopoètica, la immunoteràpia i la medicina regenerativa.
El mòdul s'endinsa en els bancs de cèl·lules, el banc de sang de cordó, les normes de seguretat i l'acreditació de
qualitat dels biobancs, així com els aspectes reguladors i ètics.
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Competències
• Obtenir i comprendre el coneixement que proporciona una base o oportunitat per ser original en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
• Que els estudiants sàpiguen com aplicar els coneixements adquirits i les habilitats de resolució de
problemes en entorns nous o desconeguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats
amb la seva àrea d'estudi.
• Que els estudiants puguin integrar el coneixement i enfrontar la complexitat de fer judicis basats en
informació que, incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques
relacionades amb l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
• Que els estudiants sàpiguen com comunicar les seves conclusions i els últims coneixements i raons que
els donen suport a audiències especialitzades i no especialitzades de manera clara i sense ambigüitats.
• Que els alumnes tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera
que haurà de ser autodirigit o autònom.
• Aplicar els principis biològics de les teràpies cel·lulars en el tractament de processos patològics locals i
sistèmics.
• Dissenyar i desenvolupar investigacions amb metodologies adequades.

Resultats d’aprenentatge
1. Identificar els diferents conceptes sobre fonts de cèl·lules mare, donants i manipulacions.
2. Integrar els conceptes bàsics sobre biologia de cèl·lules mare.
3. Aconseguir un coneixement complet sobre el processament de HSC i la seva aplicació clínica.
4. Integrar les bases biològiques i tècniques de la immunoteràpia cel·lular i les seves implicacions
clíniques.
5. Descriure l'estat de l'art dels diferents conceptes de la medicina regenerativa.
6. Descriure els diferents conceptes i processos tècnics dels bancs de sang de cordó umbilical.
7. Descriure els diferents conceptes i processos del banc de teixits.
8. Descriure els objectius, estructura i gestió del biobanc.
9. Desenvolupa actituds coherents amb el codi ètic mèdic.

Contingut
1. Introducció a les teràpies amb cèl·lules mare.
2. Conceptes generals sobre cèl·lules mare.
3. Teràpia de cèl·lules mare hematopoètiques (HSC).
4. Immunoteràpia.
4.1. Conceptes generals.
4.2. Immunoteràpia amb limfòcits T.
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4.2.1. Infusions de limfòcits de donant (DLI).
4.2.2. Limfòcits T citotòxics (CTL).
4.2.3. Cèl·lules T Reguladores (Tregs).
4.3 Cèl·lules “natural killer” (cèl·lules NK).
4.4 Cèl·lules dendrítiques (DC).
4.4.1. Per a immunoteràpia amb cèl·lules T.
4.4.2 Tolerogèniques.
4.5 Cèl·lules T amb antígens quimèrics (Cèl·lules CAR-T).
4.6 Cèl·lules estromals mesenquimals (MSC).
5. Teràpia cel·lular per a la reparació de teixits i òrgans, medicina regenerativa i teràpies avançades.
6. Banc de cèl·lules: sang del cordó umbilical.
7. Banc de teixits.
8. Biobancs.
9. Problemes ètics de la teràpia de cèl·lules i teixits i els biobancs: ¿Per què la teràpia de cèl·lules i teixits
necessita bioètica?

Metodologia
Aquest curs seguirà una metodologia activa i constructiva. No compta només el contingut, s'ha de llegir, reflexionar
i aplicar el coneixement a situacions raonablement properes, creant un aprenentatge significatiu.
Per tant, es treballa exemples de la vida real i en estudis de casos, reflexionant sobre situacions complexes i poc
estructurades per trobar solucions adequades.
Fidels a la metodologia proposada, els estudiants són el centre del procés d'aprenentatge i generen coneixement
interactuant de forma significativa amb els seus companys, amb el material docent i amb el medi ambient. Aquest
programa no només ensenya sobre l'entrenament en un mitjà virtual, sinó que l'estudiant també viurà cada dia
aquesta experiència d'aprenentatge.
Al començament de la unitat, el professor presentarà al grup una proposta de planificació de l'aprenentatge amb
objectius específics que s'han d'assolir, les activitats d'aprenentatge que es realitzaran, els recursos necessaris i
les dates recomanades per a cada activitat laboral.
Les dates per a dur a terme aquestes activitats són "recomanades" per al seguiment i ús apropiats del curs. Les
úniques dates que es consideren "immòbils" són el principi i el final de les unitats. Això significa que els estudiants
poden seguir la seva pròpia planificació, respectant les dates d'inici i finalització.
Es recomana tractar d'actuar de forma contínua i constant i no deixar que les tasques s'acumulin en cada data
límit. Per dues raons bàsiques: en primer lloc, acumular tasques per a una sola data pot portar a un treball
accelerat, pressionat pel temps i no permetre o gaudir l'aprenentatge, o la realització de reflexions addicionals;
d'altra banda, el curs proporciona activitats en dinàmica de grup i, per dur a terme un treball cooperatiu, necessita
un mínim de sincronització temporal.
Algunes activitats han de ser enviades al professor en línia perquè puguin ser valorades, juntament amb l'evolució
del seu aprenentatge. Per tant, el professor li retornarà el seu treball comentat i, juntament amb ell, pot seguir
reflexionant i aprenent. La data límit màxima per a aquestes activitats serà la data final de cada UD. Altres activitats
consistiran en discutir i treballar junts en espais compartits.
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Activitats
Títol

Hores

Tipus: Dirigit

Resultats d’aprenentatge

ECTS
1’52

38

Discussions moderades al Campus Virtual

1-9

Tipus: Supervisat

5’24

131

Cas virtual/Resolució de problemes

3, 4, 9

Elaboració de treballs

5, 6, 7, 8

Tipus: Autònom

8’24

206

Prova/Esquema

1-9

Estudi personal

1-9

Lectura d’articles/Reportatges
d’interès/Vídeos

1-9

Avaluació
El Mòdul serà avaluat per:
1. Discussions moderades a tot el campus virtual: suposaran el 20% de la nota.
2. Elaboració de treballs, proves, casos virtuals i resolució de problemes: suposarà el 60% de la nota.
3. Estudi personal, Lectura d'articles i informes d'interès i / o vídeos: suposarà el 20% de la nota.

Activitats d’avaluació
Ponderació

Hores

ECTS

Resultats d’aprenentatge

Exercici 1

7%

25

1

2

Exercici 2

13 %

62’5

2’5

3

Exercici 3, 4

28 %

150

6

4

Exercici 5, 6

10 %

50

2

5

Exercici 7, 8

7%

25

1

6

Exercici 9

7%

25

1

7

Exercici 10

7%

25

1

8

Exercici 11

3%

12’5

0’5

9

Títol
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