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Responsable

Professora Amparo Ruiz Saurí. Professora Titular del
Departament de Patología, secció Histología, de la
Universitat de València. Directora del GIMOR (Grup de
Investigació
en
Morfometría).
http://www.uv.es/morfometria/
Víctor Marcos Garcés. Resident de Cardiología, Hospital
Clínic Universitari de València. Colaborador del Departament
de Patología de la Universitat de València. Membre del
GIMOR.

Què es farà en el taller?

La morfometría és un conjunt de tècniques, procedimients i
recursos informàtics que permeten, gràcies a un software de
anàlisi d’ imatge, objectivar diferents paràmetres de la
imatge estudiada. Després de realitzar diferents tincions
histoquímiques o immunohistoquímiques, la moestra és
fotografiada, i les imatges s’ importen al programa de
anàlisi d’ imatge per a la seua medició. Açò ens permet
valorar paràmetres tan dispars com la ploidía en tumors de
mama (citometría estática), la expressió de marcadors
inmunohistoquímics en un model de hipoxia renal, la
orientació de les fibras de colàgen en plel envelliida o en
esclerodermia, o la reacció inflamatoria cardíaca davant la
implantació de diferents biomaterials.
En el taller, els estudiants aprendràn a realitzar anàlisi d’
imatge sobre varies fotografíes de casos reals, gracias al
programa Image J (disponible gratuitament en
http://rsb.info.nih.gov/ij/). Al finalitzar, els estudiants
coneixeran els fonaments bàsics de la tècnica de
morfometría y estaràn preparats per profunditzar en el
anàlisi d’ imatgen aplicat a la investigació biomèdica.
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Places per torn

20 persones

Coneixements prèvis
requerits

No es requerixen, al ser un taller bàsic d’inciació

Dies/Horaris

Dimecres 7 de febrer 15-17h
Dijous 8 de febrer 9-11h
Dijous 8 de febrer 15-17h
Divendres 9 de febrer 9-11h
Divendres 9 de febrer 15-17h

