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Desajustos en la temperatura

Revisió bibliogràfica del procés de termoregulació des del nivell molecular al nivell comportamental centrada en el sistema nerviós. 
Explicar el procés en un model general de mamífer homeoterm endoterm, en medi terrestre, i en zones càlides amb una certa estacionalitat. Objectius 
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Comportament termoregulador

Fig. 1: Característiques dels receptors TRP.  
Font: Patapoutian et al. 2003. Nature reviews, Neuroscience
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La Termoregulació: funció essencial per  l’homeòstasi corporal.

Controlada principalment pel  SISTEMA NERVIÓS. Permet detecció i integració de la tª

A queratinòcids i a neurones 
que venen del gangli de 
l’arrel dorsal (DRG)

Les respostes juguen amb la producció i dissipació de calor. 

Redirecció del flux sanguini per mantenir tª (flux intern 
major) o afavorir la dissipació de calor (flux perifèric).

A l’Hipotàlem posterior hi ha el centre motor primari del 
tremolor, que s’excita per senyals dels termoreceptors de 
fred i s’inhibeix per la POA.
Si la POA es refreda  augment en producció de 
tirotropina a l’hipotàlem  estimula la secreció de 
tiroxina al tiroide  augment del metabolisme. 

BAT: teixit format d'adipòcits amb proteïnes 
de dissociació 1 (UCP1) als mitocondris. 
UCP1 dissociació de la fosforilació
oxidativa d’àcids grassos  trenca gradient 
electroquímic de H+

 producció de calor.
La vascularització del BAT permet la 
redistribució de la calor produïda.

VIA NERVIOSA: Rafe pàl·lid, regió parapiramidal (PPy) i 
medul·la vasolateral rostral (RVLM) determinen l’activitat de 
neurones preganglionars que controlen el flux de vasoconstricció 
cutània (CVC) situades als segments espinals T11-L2.

Aquestes neurones efectores poden ser inhibides per la 
prostaglandina E2 (PGE2) o intervingudes per la POA.

Panteix: Un augment en ventilació de vies respiratòries 
dona un augment d'evaporació respiratòria i pèrdua de 
calor (depèn de: humitat ambiental i ventilacions/min). 
La vascularització de la mucosa nasal proporciona la 
calor necessària per l’evaporació. La sang refredada pot 
anar a la vena jugular directament des de la vena facial, 
o passar 1𝑒𝑟per la vena ocular i el sinus cavernosos. 

El comportament termoregulador és molt eficaç degut a: menor demanda energètica i major sostenibilitat en el
temps. Els comportaments termoreguladors són actes motors somàtics dirigits a la reducció i/o l'optimització 
de la transferència de calor entre el cos i l’ambient. Els més comuns serien: canvis posturals (arraulits enfront el 
fred o l’extensió de les extremitats enfront la calor), desplaçaments a medis preferibles (recerca de fred en un 
ambient calent) la difusió de la saliva en un ambient calorós i  també la generació de calor amb moviment.
No molt estudiat fisiològicament: la POA i el tronc cerebral rostral funcionen com a llocs termosensibles que 
apropiadament alteren els comportaments relacionats amb la termoregulació en mamífers.

Contraccions del múscul esquelètic, per això 
s’utilitza ATP, aquests procés allibera calor. 

VIA NERVIOSA: Rafe pàl·lid (modulat per la POA i 
l’hipotàlem dorsomedial) innerva les neurones
pregangliolars simpàtiques, que fan sinapsis amb 
les cèl·lules ganglionars simpàtiques innervant els 
BAT. 

La innervació simpàtica allibera noradrenalina per: 

- Augmentar l'activitat lipasa (controla els àcids 
grassos citoplasmàtics disponibles).

- Augmentar el contingut de UCP1 al BAT 
(com la triiodotironina (T3).

- Vasodilatació.

Secreció salival: Augment d’evaporació per difusió de 

la saliva a la pell.

Sudoració: Estructura glàndules sudorípares ecrines: 

una bobina secretora bulbosa (a la dermis) que dona a 
un conducte que s’obre a la superfície de la pell. 

Afecta: volum i osmolaritat plasmàtica  interacció
entre control osmòtic, termoregulador i cardiovascular.

Pèrdua de la consciència 
Incapacitat per: 

coordinar i executar activitats motores.

Conseqüències dels desajustos de temperatura:

CERVELL ALERTA
Per 
tant

VIA NERVIOSA: L’hipotàlem posterior envia 
senyals al rafe pàl·lid, que a través de 
neurones reticuloespinals es comunica 
amb el múscul esquelètic iniciant la tremolor. 

VIA NERVIOSA: La POA influeix el tronc cerebral, aquest 
últim regula la respiració. 

VIA NERVIOSA: POA (regula la salivació) i Hipotàlem 
posterior (regula el comportament). Aquests es 
comuniquen amb l’asta dorsal que va a les neurones 
premotores salivals.

VIA NERVIOSA: POA cèl·lules intermediolaterals de 
la medul·la espinal ganglis simpàtics glàndules
sudorípares. 
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