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Guia docent
370522 - MICRO - Microbiologia General i  Ocular

Última modificació: 08/06/2021
Unitat responsable: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
Unitat que imparteix: 731 - OO - Departament d'Òptica i Optometria.

Titulació: GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA (Pla 2009). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2021 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: Llorens i Fons, Marta
Miquel Bellmunt, Nuria

Altres: Clot Silla, Eduardo

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1.0.1. Prevenir alteracions de la salut visual
0.9. Ser capaç de realitzar cerques bibliogràfiques.

Genèriques:
T4.0.1. Analitzar i relacionar els coneixements i les habilitats adquirides.
T3. Treball en equip
T4.2.3. Treballar amb constància, metodologia i rigor.
T3.2.1. Definir els objectius generals i específics per realitzar un treball en grup
T2.2.1. Sintetitzar i estructurar la informació per transmetre-la eficaçment de forma oral i/o escrita
T2.1.1. Extreure les idees principals d¿un text o de qualsevol font d¿informació (oral o escrita)
T3.1.1. Desenvolupar metodologies de treball en equip que fomentin la participació dels seus membres, l¿esperit crític, el respecte
mutu, la capacitat de negociació,.. per assolir objectius comuns
T4.1.1. Valorar l'adquisició dels objectius proposats al curs.

METODOLOGIES DOCENTS

Classes teòriques - S'impartiran les hores de teoria d'acord amb el calendari lectiu i els horaris oficials. Al llarg del curs s'exposaran
petits treballs per part dels alumnes. Cada grup (3-4 alumnes) ha de realitzar una presentació a classe de 15-20 min. explicant un
tema triat de la llista. El material s'haurà d'exposar utilitzant preferiblement algun dels programes de presentacions disponibles
(Power Point o similars). El dia anterior a l'exposició s'haurà d'entregar el treball en word per la seva revisió per part dels professors
amb els annexos i la bibliografia.

Classes pràctiques - Les pràctiques van encaminades a reforçar els conceptes adquirits durant les classes teòriques, especialment el
concepte  de  la  desinfecció,  esterilitat,  transmissió  de  malalties  infeccioses  i  l'estructura  i  característiques  de  cada  grup  de
microorganismes. Les pràctiques es realitzaran per parelles.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Proporcionar a l'alumnat els coneixements bàsics de microbiologia general, per entendre com els diferents microorganismes poden
afectar a l'ull. Donar a conèixer els microorganismes causants d'infeccions oculars.

En acabar l'assignatura de Microbiologia General i ocular, l'alumnat ha d'haver assolit els objectius:
- Distingir l'estructura i característiques generals dels principals grups de microorganismes.
- Utilitzar les tècniques microbiològiques bàsiques per cultivar i diferenciar els principals grups de microorganismes.
- Comparar els mecanismes generals d'infecció dels microorganismes al cos humà i la resposta del sistema immunitari.
- Tenir consciencia del que implica esterilitat i conèixer mètodes de desinfecció eficaços
- Conèixer els principals microorganismes causants de malalties oculars i com evitar-los

I els objectius específics:

- Coneixements: L'alumnat en les sessions teòriques ha d'adquirir coneixements fonamentals sobre la microbiologia, a més de
conèixer l'estructura i característiques generals dels principals grups de microorganismes. També ha de conèixer els mecanismes que
presenta el cos humà per defensar-se contra les infeccions causades per microorganismes, principalment pels causants d'infeccions
oculars. Les sessions de laboratori tenen com a finalitat que l'alumnat apliqui els conceptes estudiats a les classes teòriques.
- Habilitats: Es pretén que l'alumnat assoleixi els coneixements necessaris per poder cultivar, observar i manipular sense risc, bacteris
i fongs al laboratori. En aquest sentit, s'ha de familiaritzar amb la utilització de les tècniques d'asèpsia, d'esterilització i desinfecció,
així com amb la utilització del microscopi òptic, instrument indispensable per dur a terme les observacions dels microorganismes.
- Competències: Per tal de facilitar l'adquisició d'aquestes habilitats, l'alumnat haurà de realitzar un treball en grups reduïts (3-4
persones). El professorat explicarà prèviament tan els fonaments de les presentacions com l'estructura que han de tenir. L'alumnat
haurà  de  desenvolupar  la  capacitat  de  treballar  en  equip,  aprendre  i  familiaritzar-se  amb  la  utilització  de  bases  de  dades
bibliogràfiques, cercar i gestionant òptimament la informació, defensar els seus punt de vista i realitzar raonaments crítics, planificar
les hores de feina i assentar les bases per poder ser un bon professional de l'òptica i de l'optometria. Es valorarà l'expressió oral i la
capacitat de síntesi.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 48,0 36.36

Hores aprenentatge autònom 84,0 63.64

Dedicació total: 132 h

CONTINGUTS

1. La cèl·lula procariota vs la cèl·lula eucariota

Descripció:
.

Dedicació: 3h
Grup gran/Teoria: 3h
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2. Què són els microorganismes?

Descripció:
1. Bacteris
a. Morfologia, estructura i composició dels bacteris
b. Classificació dels bacteris
c. Creixement cel·lular i poblacional
d. Biofilms
2. Arquea
3. Virus
a Morfologia, estructura i composició dels virus
b. Classificació dels virus
c. Característiques de les relacions virus-cèl·lula hoste
4. Prions
5. Fongs
a. Els fongs microscòpics.
b. Característiques generals i estructura cel·lular
c. Fongs filamentosos i llevats
6. Protozous
7. Sistemes de defensa dels microorganismes

Dedicació: 10h 30m
Grup gran/Teoria: 10h 30m

3. Eines d'observació i diagnòstic microbiològic de les infeccions oculars

Descripció:
1. Microscòpia
a. Història dels microscopis
b. Tipus de microscopis
2. Medis i tècniques de cultiu, i tècniques d'aïllament de microorganismes
3. Tincions
4. Microbiologia molecular (PCR)

Dedicació: 7h 30m
Grup gran/Teoria: 7h 30m

4. Patologies associades als microorganismes

Descripció:
1. Teoria microbiana de la malaltia
2. Principals microorganismes causants de patologies oculars
3. Metodologies de contagis
4. Sistema immunitari, defensa ocular i privilegi immune
5. Mecanismes de defensa ocular

Dedicació: 15h
Grup gran/Teoria: 15h
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5. Prevenció i tractament de les patologies causades per microorganismes

Descripció:
1. Esterilitat, desinfecció i antisèpsia
2. Biocides
3. Fàrmacs antimicrobians

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 6h

ACTIVITATS

1. ACTIVITAT: PRÀCTIQUES DE LABORATORI

Descripció:
Totes les pràctiques que s'han de fer al laboratori es faran per parelles i la seva durada serà de 2 hores. L'estudiant haurà de
venir a la sessió havent-la preparat. Al laboratori es realitzarà la part experimental i la interpretació dels resultats.

Pràctica associada al tema 2
. Fermentació alcohòlica
. Fermentació làctica

Pràctica associada al tema 3
. Preparació medis de cultiu i tinció de gram
• Identificació al microscopi de diferents cultius. Aprendre a usar el microscopi òptic i diferenciar entre bacteris i llevats.
• Observació microscòpica de protozous aquàtics

Pràctica associada Tema 5:
• Cultius de superfícies i tècniques de desinfecció
• Eficàcia dels líquids de desinfecció de les lents de contacte hidrofíliques
• Prova de resistència a antibiòtics

Material:
Tot el material necessari per a la realització de les pràctiques està al laboratori.
És obligatori portar el guió de pràctiques, la bata de laboratori, una llibreta, un bolígraf i un retolador indeleble.

Lliurament:
L'estudiant respondrà a totes les qüestions proposades en el guió i elaborarà un informe.
El treball de l'estudiant, els informes elaborats i la prova pràctica es consideraran per a la qualificació de les pràctiques.

Dedicació: 6h
Grup petit/Laboratori: 6h

2. ACTIVITAT: TREBALLS EN GRUP

Descripció:
Cada grup (3-4 alumnes) ha de realitzar una presentació a classe de 15-20 min. explicant un tema triat de la llista. L'exposició es
farà utilitzant preferiblement algun dels programes de presentacions disponibles (Power Point o similars). El dia anterior a
l'exposició s'haurà d'entregar el treball en word per la seva revisió per part dels professors amb els annexos i la bibliografia.

Dedicació: 6h
Grup petit/Laboratori: 6h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'avaluació es farà mitjançant avaluació continuada.
L'avaluació de l'assignatura està repartida entre les dues sessions de teoria (T), el treball en grup (Tr), i les sessions i qüestionaris de
laboratori (L). La qualificació de teoria es realitzarà a partir de dues proves T1+T2 + el treball de grup . La qualificació del laboratori
es realitzarà a partir de l'assistència i d'uns qüestionaris de pràctiques (L). La nota final (N) s'obtindrà amb la fórmula: N= 0,35 T1+
0,35 T2 + 0,20 Tr + 0,10 L

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

En cas de còpia parcial o total en qualsevol de les avaluacions de l'assignatura s'aplicarà el que preveu la Normativa Acadèmica
General de la UPC: realitzar de forma fraudulenta qualsevol acte d'avaluació comporta, com a mínim, una qualificació de 0 en aquell
acte d'avaluació, i, possiblement, processos disciplinaris més severs.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
-  Ingraham, John L.;  Ingraham, Catherine  A.  Introduction  to  microbiology.  2nd.  ed.  Pacific  Grove:  Brooks/Cole,  2000.  ISBN
0534552242.
-  Tortora,  Gerard  J.;  Berdell,  R.  Funke;  Case,  Christine  L.  Introducción  a  la  microbiología.  12a  ed.  Buenos  Aires:  Médica
Panamericana, 2017. ISBN 9789500695404.
- Madigan, Michael T. Brock : Biología de los microorganismos [en línia]. 14a ed. Madrid: Prentice Hall, 2015 [Consulta: 04/11/2021].
Disponible a: http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=5850. ISBN 8420536792.
- Murray, Patrick R. Microbiología médica. 8a ed. Madrid: Harcourt Brace, 2017. ISBN 8481741620.

Complementària:
- Stagner, Anna M.; Jakobiec, Frederick A.; Eagle, Ralph C.; Charles, Norman C. "Infections of the eye and its adnexa". Kradin,
Richard L. Diagnostic pathology of infectious disease. Elsevier, 2018. 2018, p. 648-685.
- Gardner, Joan F.; Peel, Margaret M. Introduction to sterilization, disinfection and infection control. 2nd. Melbourne: Churchill
Livingstone, 1991. ISBN 0443042861.
- Fontenla, J. R.; Grau, M.; Pita, D. "Afección ocular en las enfermedades por helmintos". Medicina integral [en línia]. Vol. 41, núm. 2,
p .  8 8 - 9 5  [ C o n s u l t a :  1 9 / 0 4 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-integral-63-articulo-afeccion-ocular-enfermedades-por-helmintos-13045406.
- Durand, Marlene L. "Periocular infections". Bennett, John; Dolin, Raphael; Blaser, Martin J. Mandell, Douglas, and Bennett's :
Principles and practice of infectious diseases. Saunders Co, 2015. 2015, vol. 1, p. 1432-1438.
- Archivos de la sociedad española de oftalmología [en línia]. Madrid: SciELo España, 2002- [Consulta: 21/01/2021]. Disponible a:
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=0365-6691&script=sci_serial.
- Renneberg, Reinhard. Biotecnología para principiantes [en línia]. Barcelona: Reverté, cop. 2008 [Consulta: 04/11/2021]. Disponible
a: https://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=8599. ISBN 9788429174830.
- Durand, Marlene L. "Introduction to eye infections". Bennett, John; Dolin, Raphael; Blaser, Martin J. Mandell, Douglas, and Bennett's
: Principles and practice of infectious diseases. Saunders Co, 2015. 2015, vol. 1, p. 1388-1391.

RECURSOS

Altres recursos:
Software i vídeos disponibles a la intranet.


