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MANTENIMENT DE L’EQUILIBRI TÈRMIC 

 

      

  

Quin és l'interval de temperatura òptim per a les cèl·lules humanes? 

 

Què creieu que passaria amb les relacions metabòliques si la 
temperatura augmentés o disminuís fins sortir de d'interval normal? 

  

      

 

La regulació de la temperatura (termoregulació) durant l'exercici físic és un 
bon exemple de procés homeostàtic. La part del cervell que s'encarrega de 
regular la producció o dissipació del calor és l'hipotàlem. 

 
Hipotàlem 

Font: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons 
/6/67/Hypothalamus_small.gif?uselang=ca  

 

 

L'hipotàlem té un doble sistema de regulació de la temperatura. Així, la 
porció anterior és l'encarregada de dissipar la calor, mentre que en la 
posterior, conserva i manté la temperatura corporal. 

Quan s'origina un dany a la regió posterior en animals d'experimentació, la 
resposta que s'obté és: hipotèrmia perllongada i incapacitat per reaccionar al 
fred. Sembla ser, també, que la poikilotermia relativa és el resultat de lesions 
en la porció posterior de l'hipotàlem. Lesions localitzades a la regió anterior 
incapaciten a l'animal d'experimentació per perdre calor. 

El principal determinant de la resposta corporal als canvis climàtics, és la 
temperatura amb que la sang arriba a les regions de l'hipotàlem abans 
esmentades. Quan les neurones del centre hipotalámic anterior (sensibles a la 
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calor) s'exciten, s'engeguen una sèrie de mecanismes encaminats a produir 
termòlisi, inhibint-se el centre hipotalàmic posterior (conservador de la 
temperatura), la qual cosa origina una inoperància de tots els mecanismes 
termogènics, disminuint el metabolisme, el to muscular també i de forma 
progressiva la producció d'hormona tiroïdal. La inhibició dels centres 
hipotalàmics anteriors condueix a una vasodilatació tal, que pot augmentar 
fins a vuit vegades l'índex de transferència de calor a la pell. Tot això 
condueix a una disminució de la temperatura. 

Més informació sobre la termoregulació: 

 

 

 

 Utilitzeu la silueta humana següent per completar un esquema amb les 
diferents maneres com l'organisme pot incrementar o disminuir la 
temperatura corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Construïu un esquema resumint com l'hipotàlem regula la temperatura 
corporal. 

Termorregulación 
Wikipedia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Termorregulaci%C3%B3n
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 Expliqueu perquè a l'estiu o després de fer 
un exercici intens ens sentim més frescos 
després d'una dutxa. 

 

 

 

 La distància màxima que pot córrer un 
guepard és d'aproximadament 500 m. Més 
enllà d'aquest punt, no tan sols s'hauran 
fatigat les fibres de contracció ràpida a 
causa de l'augment de la quantitat de 
lactat, sinó que la temperatura del cos 
també haurà augmentat. El guepard 
s'haurà d'aturar per recuperar-se. 

 

Els felins només suen per la pell de les seves potes i del nas. Quin altre 
mètode de transferència d'energia al medi ambient poden fer servir? 
 
Per saber més visualitzeu amb atenció el següent vídeo i responeu les 
preguntes: 

 

 

 Expliqueu amb detall el per què de les diferències entre les mans de 
l'Alba i les de la presentadora quan es posen midó. 

 Utilitzeu el que heu aprés en aquesta activitat per explicar per què 
l'operació que descriu el Dr. Callejón soluciona el problema de 
l'hiperhidrosi. 

 Els tuareg o imuhagh son un poble 
bereber del desert del Sàhara, observeu la 
fotografia, la seva manera de vestir et 
sembla adaptada a les condicions 
climàtiques del Sàhara? Justifiqueu la 
resposta. 

 

 

Suor, salut i llàgrimes 

Quèquicom – TV3 

Font: http://www.cracked.com/funny-5048-
chappelles-show/ 

Font: http://www.ecologismo.com/ 
2008/10/31/guepardo-especie- 

en-peligro-de-extincion/ 

Font: http://www.guanches.org/ 
enciclopedia/index.php?title=Tuareg 

http://www.tv3.cat/pprogrames/quequicom/qqcSeccio.jsp?seccio=programa&idint=1690

