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Descrición
Ao ﬁnalizar a materia espérase que os estudantes sexan capaces de comprender as relacións *hipotálamo
xeral
*hipoﬁsarias, o modo en que estas están controladas e a
maneira en que as súas respostas se integran para manter a *homeostasia orgánica.
Competencias
Código
CB1 Posuír e comprender coñecementos que aporten unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento
e/ou na aplicación de ideas, acotío nun contexto de investigación
CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permita continuar estudando dun modo que haberá
de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida,
autodirixido e autónomo.
CG1 Adquirir coñecementos avanzados e demostrar, nun contexto de investigación cientíﬁca e tecnolóxica ou altamente
especializado, unha comprensión detallada e fundamentada dos aspectos teóricos e prácticos e da metodoloxía de
traballo nun ou en mais campos de estudo
CG4 Ser capaz de predicir e controlar a evolución de situacións complexas mediante o desenrolo de novas e innovadoras
metodoloxías de traballo adaptadas ao ámbito cientíﬁco/investigador, tecnolóxico ou profesional concreto, en xeral
multidisciplinar, no que se desenvolva a súa actividade
CE1 Saber integrar os principios básicos do metabolismo intermediario e o seu control encimático e endocrinolóxico
CE3 Ter adquirido e dominar o fundamento metodolóxico da cuantiﬁcación e da concentración e actividades hormonais
CE4 Ter adquirido coñecementos avanzados sobre a estrutura, relacións e funcións dos órganos endócrinos, as hormonas
e metabolitos
CT1 Saber transmitir dun modo claro e sen ambigüidades a un público especializado ou non, resultados procedentes da
investigación cientíﬁca e tecnolóxica ou do ámbito da innovación máis avanzada, así como os fundamentos máis
relevantes sobre os que se sustentan.
CT3 Ser capaces de asumir a responsabilidade do seu propio desenrolo profesional e da súa especialización nun ou máis
campos de estudo.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias
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Ao ﬁnalizar a materia esperase que os estudantes sexan capaces de comprender as relacións hipotálamo CB1
hipoﬁsarias, o modo en que estas están controladas e a maneira en que as súas respostas se integran
CB5
para manter a homeostasia orgánica.
CG1
CG4
CE1
CE3
CE4
CT1
CT3
Contidos
Tema
TEMA 1
TEMA 2

TEMA 3
TEMA 4
TEMA 5

TEMA 6

TEMA 7

TEMA 8

TEMA 9

TEMA 10

TEMA 11
TEMA 12

TEMA 13

Estrutura e función do hipotálamo. Breve descrición do sistema límbico e
as súas funcións.
Control de funcións especíﬁcas do hipotálamo: control da temperatura e
do gasto enerxético; regulación da inxesta de alimentos, control
vexetativo e resposta xeral de adaptación e tensión.
Unidade funcional hipotálamo-hipoﬁsaria. Descrición anatómica e
funcional. Sistema porta-hipoﬁsario.
Secreción hormonal pulsátil.
Neurohipóﬁsis. Hormonas Neurohipoﬁsarias: Oxitocina e Vasopresina.
Estrutura química. Neuroﬁsinas e transporte. Accións sobre tecidos
periféricos. Regulación e control da secreción neurohipoﬁsaria. Mecanismo
de acción e funcións da Oxitocina. Mecanismo de acción e funcións de
ADH. Outras hormonas neurohipoﬁsarias. Osmorregulación. Esquema xeral
da osmorregulación. Receptores implicados. Centros osmorreguladores.
Mecanismos efectores endocrinos e nerviosos. Función cardiovascular e
renal. Exemplos.
Eixo somatotropo, novos secretagogos de GH: ghrelin. receptor. Control e
regulación da secreción de GH: GHRH e somatostatina. Neuropéptidos e
neurotransmisores. Regulación por sinais de orixe periférica: sinais
metabólicas, hormonas periféricas. Novos secretagogos de GH: Ghrelin e
GRPs. Accións biolóxicas sobre os tecidos periféricos. Etapas do
crecemento: crecemento intrauterino e postnatal. Crecemento esquelético
e visceral. Control e mantemento do crecemento: herdanza, factores
endocrinos e nutricionais. Control endocrino do crecemento.
Hormonas peptídicas: factores de crecemento e as súas interaccións.
Hormonas esteroideas: glucocorticoides, andróxenos e estróxenos, e
hormonas tiroideas.
Eixo corticotropo e opioides endóxenos. Estrutura e procesamento de
péptidos derivados da POMC. Control diferencial do procesamento de
POMC en adenohipóﬁsis. Regulación da secreción: control hipotalámico por
CRF e Vasopresina. Tipos de opiodes. Efectos biolóxicos. Receptores
opiodeos.
Eixo tirotropo. Estrutura química e xenes. Hormona tirotropa (TSH).
Efectos biolóxicos da TSH. Regulación da síntese e secreción de TSH.
Regulación da secreción: TRH e hormonas Tiroideas. Factores centrais:
catecolaminas, somatostatina.
Eixo lactotropo. Xenes e estrutura molecular. Mecanismo de acción e
efectos biolóxicos. Regulación da secreción: factores hipotalámicos,
factores de crecemento, hormonas periféricas. Novos PRPs.
Gonadotropinas. Control endocrino da reprodución. Estrutura química e
xenes. Hormona tirotropa (TSH). Efectos biolóxicos da TSH. Regulación da
síntese e secreción de TSH.
Regulación da secreción: TRH e hormonas Tiroideas. Factores centrais:
catecolaminas, somatostatina.
Neuroesteroides.
Alteracións da función hipotalámica. Disfunción neurosecretora. Tumores
hipotalámicos. Síndromes especíﬁcas (S. Kallmann, hipogonadismo
neuroxénico, atraso puberal
constitucional).
Tumores hipoﬁsarios e patoloxía asociada. Acromegalia. Prolactinoma.
Gonadotropinomas. Tumores non funcionantes. Diagnóstico clínico e
radiolóxico de tumores hipoﬁsarios. Tratamento médico e cirúrxico de
tumores hipoﬁsarios.
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TEMA 14

Glándula Pineal. Organización morfolóxica e funcional. Control da
actividade pineal polo tracto retino-hipotalámico: núcleo supraquiasmático
e o ganglio cervical superior. Hormonas pineales: melatonina, estrutura
bioquímica, biosíntesis e control da secreción; péptidos pineales
antigónadotropos; outros péptidos pineales. Papel pineal nas funcións
reprodutoras. Accións da melatonina no SNC.
Biorritmos e endocrinoloxía. O soño e as hormonas. O tempo: parámetro
endocrino. Terminoloxía e métodos de estudo. Natureza e características
dos ritmos biolóxicos. Tipos de ritmos e clasiﬁcación. Mecanismos de
xeración de ritmos. Importancia da secreción endocrina non continua.
Regulación endocrina da inxesta de alimentos.
Composición do organismo, distribución de masa. Relación inxesta e peso
corporal. Control da inxesta de alimentos: Fame e saciedade. Mecanismos
centrais. Sinais periféricos: metabólicas e hormonais. Regulación do gasto
enerxético e efectos sobre o control do peso. Integración neuroendocrina
dá función alimentaria. Trastornos da inxesta: anorexia nerviosa, bulimia,
obesidade.
Leptina: a proteína da obesidade. Modelos experimentais de obesidade.
Endocanabinoides. Funcións biolóxicas

TEMA 15

TEMA 16

TEMA 17
Planiﬁcación

Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Prácticas con apoio das TIC
9
27
36
Lección maxistral
17
70
87
Exame de preguntas obxectivas
2
2
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Prácticas con apoio das Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas e adquisición de habilidades
TIC
básicas e procedementos relacionados coa materia de estudo.
Desenvolverase a través do TIC de maneira autónoma.
Lección maxistral
Exposición por parte do profesor dos contidos da materia obxecto de estudo, bases teóricas e/ou
directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Prácticas con apoio das TIC Atenderase ao alumno a través da plataforma de teledocencia, correo electrónico ou os
medios telemáticos que dispoña a Universidade, ás preguntas e dúbidas expostas durante o
desenvolvemento da materia
Avaliación
Lección maxistral
Exame de preguntas
obxectivas

Descrición
CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
Puntuarase positivamente a asistencia a clases ata 1.5
0
puntos
Exame de preguntas tipo test con 4 opcións posibles só unha
100
CB1 CG1 CE1 CT1
resposta correcta.
CB5 CG4 CE3 CT3
CE4

Outros comentarios sobre a Avaliación
Manterase a nota de asistencia para a segunda convocatoria.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Fink, G., Handbook of neuroendocrinology, 1st ed, Academic Press/Elsevier,, 2011
Melmed, Polonsky, Larsen & Kronenberg, Williams. Tratado de endocrinología, 13ª ed, Elsevier, 2017
Bibliografía Complementaria
Lovejoy, D.A., Neuroendocrinology : an integrated approach, Wiley & Sons, cop., 2005
Kordon, C., Hormones and the brain, Springer-Verlng Berlin Heidelberg, cop, 2004
Pombo, M., Tratado de endocrinología pediátrica, 4ª ed., McGraw-Hill Interamericana, D.L., 2009
Antonino Jara Albarrán, Endocrinología, 2ª ed, EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA, 2011
Molina, P.E., Fisiología endocrina, 2ª ed., McGraw-Hill Interamericana, cop, 2008
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P. Michael Conn, Marc E. Freeman, Neuroendocrinology in Physiology and Medicine, 1st, Springer Science+Business
Media, 2000
Recomendacións
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Endocrinoloxía Básica e Clínica/O01M139V01105

Plan de Continxencias
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una
planiﬁcación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou
non totalmente presencial. Estas medidas xa planiﬁcadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento
da docencia dun xeito mais áxil e eﬁcaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o
profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
Clase maxistral, no caso de que as clases non pidan impartirse presencialmente nas aulas do Campus de Vigo e do Campus
de Ourense, impartiranse segundo os medios que dispoña a Universidade como o CAMPUS REMOTO ou outro software que
permita a videoconferencia en remoto.
Para iso os alumnos necesitarán conexión a Internet, computador ou móbil, cámara, micrófono e altofalantes

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
Atenderase ao alumno ás preguntas e dúbidas expostas durante o desenvolvemento da materia preferiblemente por medios
telemáticos, baixo a modalidade de cita previa
Por correo electrónico
A través da plataforma de teledocencia MOOVI
Ou aqueles medios que dispoña a Universidade como poden ser os despachos virtuais do Campus Remoto

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
A avaliación da materia realizarase mediante un exame, si non pode ser presencial realizarase telemáticamente, mediante a
plataforma de teledocencia MOOVI e si fose necesario mediante a conexión tamén ao despacho virtual do profesor do
CAMPUS REMOTO
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