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ESTEM ESTRESSATS! 
 
 

Segurament heu sentit a parlar que en situacions estressants de la vida 
quotidiana o davant desgràcies o patiments, la salut de les persones pot 
veure's molt perjudicada. L'estrès afecta al sistema nerviós, especialment al 
sistema nerviós simpàtic, i provocar taquicàrdies, o afectar a altres òrgans, 
per exemple pot provocar dificultats digestives. 

D'altra banda les situacions estressants a vegades ens provoquen refredats, 
grips, panses als llavis, és a dir que sembla que també tenim dificultats per 
superar infeccions en cas d'estrès. 

Actualment sabem que el sistema nerviós i el sistema immunitari estan molt 
relacionats. Però, com es produeix la connexió entre aquests dos sistemes? 

En el cervell hi ha les glàndules hipotàlem i hipòfisi que secreten les 
hormones CRH i ACTH respectivament. Aquestes hormones actuen regulant 
diversos processos fisiològics per mecanismes de retroalimentació. 

Observeu la figura 1 i responeu les qüestions. 
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 Per què és importat la hormona CRH? Sobre quin òrgan actua? 

 Per què és important l'hormona ACTH? Sobre quin òrgan actua? 

 Què passaria de immediat si la hormona CRH deixa de ser secretada per 
l'hipotàlem? 

 
 

La adrenalina, noradrenalina i cortisol reben el nom d'hormones de l'estrès. 
Són imprescindibles per preparar el cos davant possibles situacions de perill, 
quan aquest ha de reaccionar ràpidament per evitar-lo. Per això es formen 
amb més quantitat durant el dia, coincidint també amb uns nivells més alts 
d'ACTH.  

De nit aquests nivells baixen i a més a més el propi cortisol atura la secreció 
de les hormones de l'estrès. 

 

 Observeu de nou la figura 1 i digueu com actua el cortisol per frenar la 
secreció d'hormones de l'estrès. 

 

 
D'altra banda sabem que els limfòcits T tenen receptors de membrana per les 
hormones de l'estrès. Quan en l'ambient d'aquests limfòcits la quantitat 
d'hormones és gran, pot impedir el funcionament normal dels LT, i en 
conseqüència la resposta immunitària pot paralitzar-se. o funcionar 
malament. Per tant aquestes hormones poden tenir un efecte 
immunosupressor. 

 

 Quin tipus de respostes immunitàries creieu que deixen de funcionar bé 
si els LT no fan la seva funció? 

 Com creieu que es defensarà una persona estressada davant virus o 
bacteris infectants? 

 Observeu el següent esquema que correspon a la resposta del sistema 
nerviós i immunitari davant de elements estressants continuats, i per 
tant perillosos per la salut.  

 



 
                                                                           Centre de Documentació  i Experimentació en Ciències 

 3 

 

Figurs 2. Font: http://immunoblogsjb2014.blogspot.com.es/  
(Ronald Glaser y Janice K. Kiecolt-GlaserNature Reviews Inmunología 5 , 243-251 (marzo de 2005).  

 
Observa que la hipòfisi també està relacionada amb la secreció de prolactina (via 2). Aquesta 

hormona està molt relacionada amb el sistema immunitari, ajuda a la síntesi d'interferó gamma, 
de IL-2, estimula la fagocitosi i la presentació d'Antígens. En situació d'estrès pot alterar-se 

també el bon funcionament de la prolactina. 

 

 

 Quina diferencia important observeu en l'actuació de les hormones de 
l'estrès (via1) si comparem el funcionament normal del sistema nerviós, 
amb la que es genera en situacions d'estrès? Quina conseqüència tindrà 
sobre el sistema immunitari? 

 
D'altra banda durant les situacions estressants, les persones podem presentar 
inflamacions més habituals en el cos. Si recordeu la inflamació està produïda 
per citocines com la IL-1 que és secretada per les cèl·lules fagocítiques, com 
els macròfags, en contacte amb antígens. 

 Observeu la figura superior (2) i expliqueu com la citocina IL-1 agreuja 
el problema de la baixada de defenses en situacions de molt estrès. 

 Sembla segons alguns estudis científics que en situacions d'estrés també 
disminueix el funcionament de les cèl·lules NK. Quin perill creieu que 
pot tenir per les persones aquest mal funcionament de cèl·lules NK? 
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A la següent adreça trobaràs informació sobre com mantenir un sistema 
immunitari saludable ens garanteix la salut general del cos salut i 
possiblement més longevitat. 

 

 

 

 L'article parla d'hàbits saludables. Quins hàbits creieu que poden ajudar 
a mantenir un bon sistema immunitari? Escriviu-los aqui sota, i 
compareu-los amb els que esmenten els vostres companys. 

 
Per ampliar informació: 

 

El Sistema Immunitario, indicativo de longevidad 
Universidad Complutense de Madrid 
 

Sistema Immune y estrés 
www.bvs.sld.cu 

 

http://www.ucm.es/info/otri/cult_cient/infocientifica/noti_jun_09_02.htm
http://www.bvs.sld.cu/revistas/hih/vol23_2_07/hih01207.html

