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ESTEM ESTRESSATS! 

Material pel professorat. Respostes a les qüestions 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Per què és importat la hormona CRH? Sobre quin òrgan actua? 

Aquesta hormona actua sobre la hipòfisi, fent que secreti altres hormones com 
l’ACTH,.  

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

La secreció activa a les càpsules suprarenals les quals secreten hormones que 
preparen el cos per defensar-nos de perills.  

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

S’aturaria la secreció  d’ACTH per part de la hipòfisi. 

• Observeu de nou la figura 1 i digueu com actua el cortisol per frenar la 
secreció d'hormones de l'estrès. 
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Figura 1. Eix hipotalàmic-hipofisari-adrenal i hormones relacionades 

 

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

La resposta humoral i la resposta cel·lular i citotòxica. 

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

Amb dificultats, ja que no produirà anticossos,  ni s’activaran LT citotòxics, ni es 
produirà interferó gamma per estimular la resposta innata.  Aquest mecanisme 
funcionarà amb nivells per sota del normal.  

• 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.  
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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? 

El cortisol no frena la secreció de CRH i per tant s’estan produint constantment 
hormones de l’estrès, i aquestes afectaran al sistema immunitari, els LT no 
faran la seva funció correctament.  

• 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. 

Aquesta citocina activa a l’hipotàlem i aquest secreta CRH, d’aquesta manera 
tota la via està activa, i es forma hormones de l’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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Les cèl·lules NK controlen l’evolució de cèl·lules tumorals, per tant si fallen 
podem desenvolupar tumors amb més facilitat 
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