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TIIVISTELMÄ 

Endotermi on eliö, joka ylläpitää sisäistä lämpötilaansa käyttämällä kemiallisista 

reaktioista vapautuvaa lämpöä. Niiden tehokas aineenvaihdunnallinen lämmön-

tuotanto mahdollistaa aktiiviset elämäntavat ääriolosuhteissa. Kylmässä ympä-

ristössä horrostamisen tai muuttamisen sijasta, monet nisäkkäät ja linnut voivat 

jatkaa elämistään puolustustoimenpiteiden ja sopeutumistapojensa ansiosta. 

Verisuonten supistuminen, lihasvärinä ja paksu eristyksellinen turkki/höyhen-

puku/vaatetus ovat tärkeimmät suojat äärimmäisen kylmissä ympäristöissä elä-

villä endotermeillä. Verisuonten supistumisen ja lihasvärinän tehostuminen pe-

rustuu sympaattisen hermoston toiminnan hienosäätöön, nopeampaan ja suu-

rempaan vasteeseen. Kuumissa ympäristöissä karvattomuus, hikoilu ja veri-

suonten laajentuminen ovat välttämättömiä ihmisen hengissäpysymiseksi. Fy-

siologisten jäähdytysmekanismien sopeutuminen on parasympaattisen hermos-

ton toiminnan tehostumisen ja vesivarastojen hallitsemisen optimoinnin seu-

rausta. Ääriselviytyjistä luonnossa keisaripingviini käyttää ensisijaisesti suurta 

kehoa, paksua rasvakerrosta ja eristävää höyhenpukuaan suojana. Savanninor-

sulla taas on karvaton, ohut ja ryppyisä iho sekä suuret korvat tehostamaan 

jäähdytystä. Taipuisalla kärsällään se levittää päällensä hiekkaa, mutaa ja vettä, 

eikä normaalisti vaella liian kauas vesilähteistä. Suuri koko tarkoittaa myös 

suurta kehon lämmönvarauskapasiteettia ilman ydinlämpötilan radikaalia nou-

sua. Yön aikana eläin siirtää varastoitunutta lämpöä takaisin ympäristöön. 
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JOHDANTO 

 

Endotermia tarkoittaa organismin oman aineenvaihdunnallisen lämmöntuot-

tonsa suojaamista ja käyttämistä korkeamman aktiviteettitason ja nopeampien 

kehontoimintojen toteuttamiseksi. Kehonlämpötila on tällöin homeostaasissa 

riippumaton ympäristön lämpötilasta, mahdollistaen aktiivisen elämäntyylin an-

karissa ympäristöissä, Antarktiksen hyytäviltä jäälakeuksilta päiväntasaajan 

paahtaville aavikoille. Poikilotermia on endotermian vastakohta, jolloin ympäris-

töstä/auringosta suoraan saatava lämpöenergia toimii voimanlähteenä kehon 

kemiallisten reaktioiden ja metabolian ylläpitämisessä. Lämpöä saadaan ympä-

ristöstä ja menetetään takaisin neljän fysikaalisen ilmiön kautta. Ne ovat haihtu-

minen, kulkeutuminen, johtuminen ja säteily.  

 

Homeostaasi tarkoittaa kehontoimintojen optimaalista olotilaa hengissä pysymi-

sen suhteen. Yleisesti homeostaasista puhuttaessa, käsite sisältää kaikki muut-

tujat jotka vaikuttavat ja luovat elimistön toiminnallisen kokonaisuuden. Näitä 

muuttujia ovat esimerkiksi vedenmäärä, suolapitoisuus, happamuus, hengitys-

kaasujen määrä, sokeripitoisuus jne. Tässä katsauksessa keskitytään ho-

meostaasista puhuttaessa eritoten tasaisen kehonlämpötilan puolustamiseen 

ulkoisilta ja sisäiseltä vaikuttajalta. Ulkoisia vaikuttajia ovat luonnollisesti ympä-

ristön kylmyys tai kuumuus, joiden vaikutuksesta ydinlämpötila alkaisi ilman ke-

hon puolustusmekanismeja nousta tai laskea homeostaasin kannalta optimaali-

sesta lämpötilasta. Sisäisellä vaikuttajalla tarkoitetaan liikkumisesta aiheutuvaa 

lämmöntuottoa lihastyön seurauksena. 

 

Tärkein lämpötasapainon ylläpitäjä elimistössä on aivojen keskustassa sijait-

seva hypotalamus. Se vastaanottaa reseptorien kautta tulevaa informaatiota 

lämpötilavaihteluista iholla ja elimistössä, aivot mukaan lukien. Hypotalamuksen 

preoptisella alueella tapahtuu viestien tulkinta ja käskyjen lähetys takaisin eli-

mistöön, parasympaattisen ja sympaattisen hermoston toimintoja hienosäätä-

mällä. (Song et al. 2016.) Parasympaattinen hermosto on vastuussa energian 
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varastoimisesta ja kehon palautumisesta, sympaattinen puolestaan energiava-

rastojen käytöstä ja valmiudesta koitoksiin. Yhdessä ne muodostavat autonomi-

sen eli tahdosta riippumattoman hermoston. Hypotalamuksen määräävästä 

asemasta lämmönsäätelyssä havainnollistaa erityisen hyvin se, kuinka ainoas-

taan preoptisen alueen kohonnut lämpötila saa aikaan koko kehon kattavat 

jäähdytystoimenpiteet (Conti et al. 2006). Kokeessa käytettyjen hiirien kehon 

ydinlämpötila siis laski 0.3-0.5 oC- astetta, ainoastaan hypotalamuksen lämpöti-

laa keinotekoisesti nostamalla. 

 

Hypotermialla tarkoitetaan kehon ydinlämpötilan alentumaa ihmisellä normaa-

lista n. +37 oC- asteesta alle +35 oC- asteeseen (Perich et al. 2016). Raajoissa 

ja iholla lämpötila harvoin on sama kuin ydinlämpötila ja se voi laskea lähelle 

huoneenlämpötilaakin ilman häiritsevää vaikutusta homeostaasin ylläpitoon eli-

mistössä. Jos ydinlämpötila pääsee laskemaan +37 oC- asteesta, häiriöitä yllä-

pidossa alkaa ilmentyä sitä nopeammin mitä alemmas lämpötila laskee. Kun 

saavutaan hypotermiaan, ensioireet ovat sydämen ja keuhkojen toimintataajuu-

den nousu, lihasvärinä ja hallitsemattomat lihassupistukset. Suunnilleen +33 oC- 

asteessa pitkittynyt lihasvärinä aiheuttaa lihasten lukkiutumista eli hypertoniaa 

ja lihassolujen tuhoutumista. Kun ydinlämpötila putoaa alle +32 oC- asteeseen, 

vakavammat oireet alkavat. Niitä ovat puhevaikeudet, lihasheikkous, tietoisuu-

den alentuminen, joita seuraavat tajuttomuus ja sen asteittainen syventyminen 

sekä verenkiertoelimistön järjestelmällinen pysähtyminen. (Perich et al. 2016.) 

 

Hypertermia on hypotermian vastakohta, jossa henkilön ydinlämpötila nousee 

yli +37 oC- asteeseen. Lämpötilan noustessa ihmisen hikoilu, hengitys ja pulssi 

kiihtyvät jäähdyttääkseen elimistöä. Jos nämä eivät kuitenkaan osoittaudu riittä-

viksi toimenpiteiksi, seuraa hypotermiassakin ilmeneviä oireita. Näitä ovat häm-

mennys ja huimaus, joita seuraavat tajunnan menetys ja lopulta kooma. (Ku-

rowski et al. 2016.) Tämän lisäksi verenkierron painotuksen pysyessä pintaveri-

suonistossa, maksan verenkierto heikkenee aiheuttaen hapen ja sokerin puut-

teen, mikä vahingoittaa elimen toimintaa (Kurowski et al. 2016). Hypertermia ei 

ole ongelma vain aavikoilla ja päiväntasaajan ympärillä sijaitsevilla seuduilla. 

Lämpöaallon iskiessä tiheästi rakennettuun kaupunkiin ilmanlämpötila voi 

nousta vaarallisen korkeaksi kauempanakin päiväntasaajasta. Säännöllinen 
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nesteytys ja suolansaanti ovat avainasemassa, varsinkin jos varjoisaa suojaa ei 

ole saatavilla tai henkilö osallistuu fyysisesti rasittavaan toimintaan. 

 

Tässä katsauksessa keskitytään lähinnä ihmiseen, sillä erilaisia muunnoksia ja 

sopeutumia eli adaptaatioita löytyy endotermien keskuudesta niin laajasti, ettei 

kaikkia ehtisi käsitellä niiden ansaitsemalla tarkkuudella. Vertailun vuoksi kui-

tenkin käyn läpi viimeisessä osiossa keisaripingviinin (Aptenodytes forsteri) ja 

savanninorsun (Loxodonta africana) fysiologiset suojakeinot ja adaptaatiot ym-

päristön ja koon asettamiin haasteisiin. 

 

  



  

7 
 

1 SOPEUTUMATTOMAN HENKILÖN LÄMPÖTASAPAINON 

SUOJELU 

1.1 Kylmänsietokyky 

Lämpötasapainon eli termoneutraliteetin ylläpito huoneenlämmössä ei vaadi eli-

mistöltä ponnisteluja, sillä levossa keho vastaanottaa ja luovuttaa lämpöener-

giaa lähes itsestään tasapuolisesti. Koko elämänsä tällaisissa oloissa eläneellä 

ihmisellä on kuitenkin perusvalmiudet suojella ydinlämpöänsä altistuessaan kyl-

mälle ympäristölle. Sopeutumattomalla ihmisellä tarkoitetaankin ihmisiä, joilla ei 

ole altistumisen seurauksena syntynyt fysiologisia sopeutumia, jotka suojaavat 

paremmin ydinlämpöä kylmältä. 

 

Luonnollisesti ensimmäisenä kylmän tuntee iholla, jolle hermotetaan vapaita 

hermopäätteitä. Näiden kautta keskushermosto saa tietoa, joka välitetään sym-

paattiselle hermostolle, mikä vuorostaan saa aikaan refleksimäisen suonisupis-

tuksen (vasokonstriktion) pintaverenkierrossa (Charkoudian & Johnson 1999). 

Erityisesti kasvojen altistus kylmälle ilmalle tai vedelle saa aikaan pintaveren-

kierron heikkenemisen, sydämen sykkeen hidastumisen sekä suurentumisen 

syketilavuudessa. Varsinkin sukeltamaan tottuneilla nisäkkäillä tämä ilmenee 

voimakkaampana sukellusrefleksinä. (Brown et al. 2003.) Vastapainona pinta-

verenkierron supistumiselle ja aerobisen energiakulutuksen pienentymiselle ih-

misellä, ja oletettavasti myöskin muilla nisäkkäillä, aivojen verenkierto tehostuu. 

Tällöin suorituskyky pysyy parempana kylmässä ympäristössä, sillä ydinlämpö 

ja soluhengityksen komponentit pääsevät tehokkaammin komentokeskukseen, 

jossa myös kaikki säätelymekanismit toteutetaan. (Brown et al. 2003.) 

 

Altistustuksen jatkuessa kauemmin, aktivoituvat seuraavat puolustustoimet. 

Näitä ovat lihasvärinä ja ruskean rasvakudoksen (RRK tai engl. BAT) lämmön-

synnyttäminen (termogeneesi) (Cypess et al. 2009). RRK:ta löytyy aikuisilta ih-

misiltä lähinnä niskasta, jossa se osallistuu päivittäiseen sokeritasapainon sää-
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telyyn polttamalla ylimääräistä sokeria lämmöksi. Naisilla RRK:ta on pääsään-

töisesti vähän enemmän kuin miehillä ja sen määrä on käänteisesti verrannolli-

nen kehon painoindeksiin, varsinkin ylipainoisilla. (Cypess et al. 2009.) Kyl-

mässä tämä rooli korostuu jonkin verran, mutta siitä ei tule pääsääntöistä läm-

möntuottostrategiaa (Solianik et al. 2014). Sukupuolten välillä on pääsääntöi-

sesti erilaiset strategiat lämmöntuottoon. Miehet luottavat enemmän lihasväri-

nään ja aineenvaihdunnalliseen lämmöntuottoon, naiset parempaan eristykseen 

ihonalaisen rasvakudoksen turvin. Tämä on looginen seuraus miesten ja nais-

ten fysiologisista eroista, sillä miehillä on keskimääräisesti ja suhteellisesti 

enemmän lihasmassaa ja naisilla rasvaa. 

 

Miesten aineenvaihdunnallinen tehokkaampi lämmöntuotto on yhteydessä kor-

keampaan adrenaliini-pitoisuuteen, joka tehostaa energiavarastojen mobilisoin-

tia lihasten käyttöön. Naisten rasvakudos kaiken lisäksi on paremmin hajautettu 

ympäri kehoa ihonalaiseksi rasvakudokseksi, kun taas miehillä se helpommin 

keskittyy vatsanalueelle. (Solianik et al. 2014.) Naisetkin käyttävät lihasvärinää 

ja se on yhtä tehokasta, mutta rasvakudoksen eristyskyky tarkoittaa, ettei niin 

suurta aineenvaihdunnallista lämmöntuottoa tarvitse tehdä.  

 

Lihasvärinässä käytetään isoja lihasryhmiä, kokonaisvaltaisesti kehon joka puo-

lella. Ihmisen ikääntyessä lihasatrofia tasaisesti kiihtyy, johtaen vanhalla ihmi-

sellä heikentyneeseen maksimaaliseen värinätehoon. Aikuisella ihmisellä se on 

tyypillisesti 4-5 kertaa lepoaineenvaihduntatehoa korkeampi ja hapenkulutus 

40-50% maksimaalisesta, ydinlämpötilan laskiessa +35 oC- asteen pintaan ja 

ihonlämpötilan ollessa n. +20 oC- asteessa. (Eyolfson et al. 2001.) On myös 

syytä huomata hyväkuntoisuuden tarjoama suoja. Korkeampi maksimaalinen 

hapenkulutuskyky tarkoittaa tehokkaampaa soluhengitystä lihassoluissa, joiden 

kokonaismassa on yleensä hyväkuntoisella myös isompi, jolloin lihasvärinän 

lämmöntuotto on parempi kuin huonokuntoisella ja heikolla ihmisellä.  
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1.2 Kuumansietokyky 

Kuuma ympäristö tarkoittaa huoneenlämpöä kuumempaa ilmanalaa, eli ihmisen 

lämpötasapaino-alueen ylittämistä (+25 oC, 45% suhteellinen kosteus), jolloin 

kehon pinta toimii eristeenä ydinlämmön menettämiselle (Inoue et al. 1998). 

Syntynyttä lämpöä ei enää menetetä ympäristöön tarpeeksi nopeasti lämpögra-

dientin pienentyessä alle kynnysarvon. Poikkeuksena kylmään ympäristöön, 

joka kylmetessään muuttuu ilmankosteuden suhteen kuivemmaksi, kuuma ym-

päristö voi olla kuiva tai kostea. Äärimmäisen kuivalla aavikolla, ilmanlämpötila 

voi vastata sademetsää, jossa ilmankosteus on käsin kosketeltavaa. Tällä on 

merkitystä ihmisen lämmönsäätelyn riittävyyden kannalta. Korkea ilmankosteus 

ja kuumuus yhdessä heikentävät ihmisen tärkeimmän lämmönsäätelymekanis-

min, hikoilun, tehokkuutta. Toinen varteenotettava tekijä on ihmisen aktiviteetin 

vaikutus, sillä kylmässä liikkuminen tehostaa puolustautumista kylmettymiseltä, 

kun taas lihasten tuottama lämpö kuumassa ympäristössä vain vaikeuttaa ho-

meostaasin ylläpitoa nostamalla sen kustannuksia. 

  

Ensimmäisenä suojareaktiona kuumaan ympäristöön, lämpöreseptorien lähettä-

män signaalin seurauksena pintaverenkierron suonilaajentuminen (vasodilataa-

tio) tehostaa ydinlämpötilan jäähdytystä päästämällä enemmän verta lähelle 

ihoa, jolloin lämpöä voidaan siirtää konvektiolla ja säteilyllä iholta ympäristöön. 

Konvektiossa ilman molekyylit vastaanottavat lämpöenergiaa törmätessään 

ihoon ja liikkuessaan iholta pois. Tämän mahdollistaa jatkuvan suonisupistuk-

sen ylläpidon heikentäminen ja sitä seuraava suonilaajentumisen aktivoitumi-

nen, joka vastaa lähes täydellisesti tehostuneesta pintaverenkierrosta. Sen saa 

aikaan parasympaattisen hermoston kolinergisten hermopäiden vapauttaessa 

typpioksidia (NO) verisuoniin, jonka suonen ympärillä olevat sileät lihassolut ab-

sorboivat ja rentoutuvat, päästäen suonen laajentumaan. (Shibasaki et al. 

2002.) 

 

Jos ihmisen fyysinen rasitustaso nousee tai hiussuonten laajentuminen ei py-

säytä ydinlämpötilan nousua, alkaa endotermeillä harvinainen hikoilu. Paksu 

karvapeite tai linnuilla höyhenpuku tekevät hikoilusta tehottoman ja vettä tuhlaa-
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van tavan siirtää lämpöä elimistöstä pois, mutta ihmisen ollessa tyypillisesti käy-

tännössä karvaton, hikoilun rooli on korostunut. Hikoilun tehokkuus perustuu ve-

den suureen lämpövarauskapasiteettiin, eli vesimolekyyli voi sitoa itseensä suu-

ren määrän lämpöenergiaa ilman suurta muutosta lämpötilassa. Tällöin hikoillut 

pisarat, jotka sisältävät myös suoloja ja ureaa, haihtuvat kuivassa ilmassa te-

hokkaasti iholta ilmaan, vieden mukanaan lämpöenergiaa elimistöstä. Koste-

assa ilmastossa ongelmaksi muodostuu ilmassa olevien vesimolekyylien kon-

densoituminen iholle, siirtäen kuuman ilman lämpöenergiaa takaisin elimistöön. 

Tämä laskee lämpögradienttia kehon ytimen ja ihon välillä, jolloin ydinlämpötila 

siirtyy hitaammin iholle. Hikoilu ja pintaverenkierron hiussuonten laajentuminen 

myös heikkenevät iän myötä, johtuen tehottomammasta suonisupistuksen vä-

hentämisestä ja varsinkin vasodilataation lisäämisestä (Inoue et al. 1998). 

 

Kehonlämpötilan nousu, johtui se sitten tulehduksesta, lihastyöstä tai kuumasta 

ilmasta saa aikaan myös lämpösokkiproteiinin (LSP72) tuotannon nousun (Ma-

loyan et al. 1999). Ne suojelevat solun sisällä toimivia proteiineja denaturaati-

olta, eli kolmiulotteisen toiminnallisen muotonsa menettämiseltä. LSP72:t ovat 

72 kilodaltonin kokoisia proteiineja, jotka kiinnittyvät rikkoutuneisiin proteiineihin 

palauttaen niiden muodon alkuperäiseksi. Ilman niitä solun toiminta lopulta lak-

kaa ”työntekijöiden” tuhoutuessa. LSP:en vaikutus ja pitoisuus kasvavat ajan 

myötä lämpösokista, vaikutuksen alkaessa 16 minuutin ja maksimoituen 24 tun-

nin viiveellä (Maloyan et al. 1999). LSP:it ovat yleinen proteiiniperhe eläinkun-

nassa, mikä on loogista ajatellen niiden suurta roolia solun toiminnan ylläpitämi-

sessä.  

1.3 Endotermia kylmässä ja kuumassa 

Endotermia mahdollistaa aktiivisen elämisen alueilla, joissa voi olla todella kyl-

mät olosuhteet. Sen sijaan poikiloterminen eläin ei pysty estämään aineenvaih-

duntansa hidastumista ympäristön lämpötilan laskiessa. Suomenkin korkeudella 

on matelijoita, sammakkoeläimiä ja hyönteisiä, mutta ne eivät käytännössä ole 

aktiivisia talvella. Sama koskee myös useaa endotermistä saalistajaa, siilistä 

karhuun. Herbivoreilla eli kasvinsyöjillä tilanne on erilainen, ravinnon ollessa 
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saatavilla ympäri vuoden, jonka avulla aineenvaihduntaa voidaan pitää tar-

peeksi korkealla aktiivisen elämän viettämiseen. Pienemmille nisäkkäille lumi 

tarjoaa tarpeeksi paksuna kerroksena lämpöeristystä ja näkösuojaa saalistajilta, 

kun taas pienetkin linnut kestävät höyhenpeitteensä ansiosta todella ankaria 

säitä. 

 

Paljasihoinen ihminen on hankaluuksissa pienessäkin pakkaskelissä, jossa li-

hastyöllä tuotettu lämpö tarjoaa jonkin verran suojaa. Konvektio ja säteily pal-

jaalta iholta ilmaan on kuitenkin sen verran tehokasta, ettei jatkuvakaan liik-

keellä pysyminen suojaa pitkäaikaiselta altistukselta. Ääreisverenkierron hidas-

tuessa kehon ulokkeiden (nenä, korvat, sormenpäät ja varpaat) paleltumat ovat 

todellinen vaara varsinkin sopeutumattomalle tai heikkokuntoiselle ihmiselle. 

Ympäristöjen valtaaminen ja resurssien hyödyntäminen perustuivatkin vaatetuk-

seen, jolla ihminen simuloi menetettyä karvapeitettä. Kun tähän yhdistetään kor-

keakalorinen ruokavalio, on pysyvien asutusten ylläpito napapiirin korkeudella 

mahdollista. Tasalämpöisyyden ylläpitäminen kylmässä on vesitaloudellisesti 

kevyempää, sillä rasvan palaessa energiaksi syntyy metabolista vettä. Ihmisen 

ei myös tarvitse hikoilla, muuten kuin todella kovan/pitkäkestoisen rasituksen tai 

liian paksun vaatetuksen vuoksi. Maksimaalisen lihasvärinän nostaessa aineen-

vaihduntatehon jopa viisinkertaiseksi, kohonnut energiankulutus on pitkäaikai-

sen altistuksen tärkeä riskitekijä. 

 

Kuumassa ympäristössä ihminen on paremmin varusteltu puolustamaan ydin-

lämpötilaansa. Hikoilu on ylivertainen strategia sopeutumattomallakin ihmisellä 

suojautua kuumentumiselta, verrattuna samankokoisen ei-hikoilevan nisäkkään 

lämmönsäätelyyn. Tärkein keino monilla eläimillä tapahtuukin käyttäytymisen 

kautta. Hakeutuminen varjoon ja turhan aktiivisuuden välttely päivän kuumim-

pina tunteina ovat yleisesti käytössä. Jos varjoon ei pääse, kehon asennoilla 

voidaan myös vaikuttaa kehon pinta-alaan, jolle valonsäteet siirtävät lämpö-

energiaa auringosta. Esimerkiksi leijonat taas saalistavat mieluiten öisin, lämpö-

tilan ollessa siedettävämpi ja pimeyden tarjotessa näkösuojaa vaaniessa. Nii-

den saalistusmenetelmät ovat usein lyhytaikaisia pyrähdyksiä ja yllätyshyök-

käyksiä, eivät tuntikausia jatkuvia takaa-ajoja. (Packer et al. 2011.) 
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Läähätys ei-hikoilevilla eläimillä on tehottomampi tapa jäähdyttää kehoa kuin 

kokonaisvaltainen hikoilu, mutta se säästää vettä. Ihmisellä kaksijalkaisuus tar-

koittaa kuitenkin taloudellisempaa liikkumista ja varsinkin auringon ollessa kor-

keimmillaan, hyvin pientä lämmitettävää pinta-alaa verrattuna moniin pienem-

piinkin nelijalkaisiin nisäkkäisiin. Tämä on voinut olla tärkeä tekijä ihmisen esi-

isien liikkuessa savanneilla ja tasangoilla saalista, vesilähteitä ja yösijaa etsien. 

Veden lisäksi paljon hikoileva ihminen tarvitsee ravinnostaan riittävästi mineraa-

leja korvaamaan hien mukana menetettyjä suoloja. Saastuneesta vedestä saa-

dun ripulin aiheuttama veden takaisinimeytyminen ruoansulatuskanavaan ja sen 

ulostaminen johtaa vielä nopeammin vesi- ja suolatasapainon järkkymiseen 

(Whyte & Jenkins 2012). 
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2 SOPEUTUMAT KYLMÄSSÄ JA KUUMASSA YMPÄRISTÖSSÄ 

2.1 Kylmään sopeutuminen 

Bergmannin säännön mukaan kylmässä elävät endotermiset eläimet ovat pää-

sääntöisesti suurempia tilavuudeltaan kuin lämpimässä elävät. Tämä johtuu 

pinta-alan ja tilavuuden suhteesta, joka pienenee sitä mukaa kun kohteena 

oleva eläin kasvaa. Suhde kasvaa, mitä pienempi objekti on ja mitä enemmän 

muoto poikkeaa pallomaisesta. Suhteellisesti pienemmältä pinnalta lämpöä siir-

tyy hitaammin kehon ja ympäristön välillä. (Ray 2016.)  

 

Tämä sama koskee myös ihmistä, ja ihmisten mittasuhteissa ja ruumiinraken-

teessa on eroja populaatioiden välillä. Trooppisia populaatioita edustavilla ihmi-

sillä on keskimääräisesti pidemmät raajat ja leveämpi keskivartalo kuin kyl-

mässä ilmastossa asuvilla ihmisillä, jolloin pinta-ala on suurempi ja jäähdytys te-

hokkaampaa (Katzmarzyk & Leonard 1998). Tämä edustaa pisimmälle ajautu-

nutta adaptoitumista, jossa fenotyypin adaptiiviset muunnokset siirtyvät geno-

tyyppiin ja seuraaville sukupolville. Hypoteettisessa tilanteessa, jossa koko elä-

mänsä trooppisella alueella elänyt inuiittien jälkeläinen vietäisiin vanhempiensa 

asuinseuduille, olisi hänen helpompi sopeutua kylmyyteen kuin afrikkalaisen al-

kuperän omaava inuiittivanhempien adoptiolapsi. Nämä paikalliset sopeumat 

ovat kuitenkin vaarassa hävitä globalisaation seurauksena ja populaatioiden se-

koittuessa keskenään, mutta ääripäiden välillä on silti vieläkin selkeitä eroavai-

suuksia. Vahvimmat sopeumat löytyvät tietenkin kulttuurisesti ja maantieteelli-

sesti eristyksissä olevista alkuperäiskansoista, joiden populaatio on länsimais-

ten maiden populaatioihin verrattuna vielä jonkin verran geneettisesti eristäyty-

neempää (Katzmarzyk & Leonard 1998). 

 

Oli ihminen kotoisin mistä tahansa, hänen suojaustoimintonsa voivat kehittyä te-

hokkaammiksi kylmyyttä vastaan. Adaptaatioilla on oma selkeä kaarensa ja nii-

den voimakkuus riippuu genotyypistä, yksilöstä ja altistuksen voimakkuudesta 
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ajallisesti ja lämpötilallisesti. Mitä kauemmin mitä kylmemmässä, sitä kokonais-

valtaisempia ja parempia adaptaatioista tulee. Jos altistus loppuu kokonaan, 

adaptaatiot surkastuvat ajan myötä pois niiden ylläpitämisen kustannusten 

noustessa korkeammiksi kuin niistä saatava hyöty. 

 

Ensimmäisenä adaptaatioista ihmiselle tulee paikallinen sopeutuminen (turtumi-

nen) kylmään kehonosassa, joka sille altistuu toistuvasti. Yleensä tämä tarkoit-

taa käsien parempaa verenkierron ylläpitämistä esimerkiksi kalastajilla tai henki-

löillä, jotka joutuvat jatkuvasti käsittelemään kylmiä objekteja tai kastelemaan 

kätensä kylmässä vedessä. Myös kylmänaistimus ja kivuntunne ovat heikompia 

turtuneella ihmisellä, jolloin tyypillisesti ensireaktiona tuleva ääreisverenkierron 

vasokonstriktio ei aktivoidu niin nopeasti (Enander et al. 1980) ja (Leppäluoto et 

al. 2001). Kylmän tunteminen voi myös heikentyä viileässä ilmassa oleskelulla 

ja sympaattisen hermoston toiminta rauhoittuu n. kuuden altistuskerran jälkeen 

(Leppäluoto et al. 2001). Tämä mahdollistaa toiminnallisen tason ja motorisesti 

vaativien tehtävien suorittamisen matalammassa lämpötilassa, sillä suonisupis-

tuksen seurauksena sormet lopulta kohmettuvat heikentäen sorminäppäryyttä. 

Enanderin ym. tutkimuksessa (1980) kuitenkin todetaan, ettei käsien lämpötila 

ollut huomattavasti korkeampi turtuneilla työntekijöillä verrattuna tottumattomiin 

toimistotyöntekijöihin. Pääsyynä ajateltiin olevan liian kevyt koeasetelma kestol-

taan ja lämpötilaeroltaan, jolloin turtuneiden käsien parempi verenkierto ei akti-

voitunut. Kokeessa käsiä pidettiin viileässä vedessä parin minuutin ajan muuta-

man kerran, sitten mitattiin ihonlämpötila ja kyseltiin koehenkilön tuntemukset.  

 

Tuoreemmassa tutkimuksessa asetelma käännettiin ympäri, jossa koehenkilöt 

upotettiin +42 oC- ja +12 oC- asteiseen altaaseen rinnuksia myöten, käden ol-

lessa 0 oC- asteisessa ilmatiiviissä mittauslaatikossa (Flouris & Cheung 2009). 

Kylmän aiheuttama vasodilataatio havaittiin mitattavassa kädessä ja sen syyksi 

selvisi sympaattisen hermoston toiminnan ajama vasokonstriktion heikkenemi-

nen. Ydinlämpötilalla on vaikutusta, sillä tämän näennäisesti tarkoituksenvastai-

sen ilmiön taustalla ajatellaan olevan tehostuneen lämmöntuoton säätely pääs-

tämällä sitä vuotamaan sormista ja kämmenestä ympäristöön, jottei ydinlämpö-

tila nouse liian korkeaksi (Flouris & Cheung 2009). Loogisesti ajatellen tämä il-

miö on todennäköisin hieman viileässä ja koleassa ympäristössä, tai silloin kun 
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vain osa kehosta on altistunut kylmälle, käynnistäen kuitenkin koko kehon katta-

van tehostamisen lämmöntuotossa. Tätä tukee kylmän aiheuttaman suonilaa-

jentumisen (vasodilataation) heikentyminen sormien ja ydinlämpötilan laskiessa 

16,76 oC- ja 0,62 oC- astetta (Flouris & Cheung 2009). Eli kun elimistö rekisteröi 

lämmön liiallisen karkaamisen, vasokonstriktio ääreisverenkierrossa vahvistuu 

taas.  

 

Turtumista seuraa mahdollisesti metabolinen adaptoituminen kylmään. Sen to-

dennäköisyyteen kuitenkin vaikuttaa henkilön mitokondriaalisen DNA:n haplo-

tyyppi (Nishimura et al. 2012). Japanissa enemmistö ihmisistä kuuluu D-haplo-

tyyppiin, jolloin heidän ATP-synteesi toimii tuhlaavaisemmin lämpöenergian 

suhteen, luoden enemmän hukkalämpöä. Kylmänä vuodenaikana heidän läm-

möntuottonsa tehostuu hieman lepoaineenvaihdunnan hapenkulutuksen pysy-

essä samana kuin kesällä, toimien adaptaationa kylmyyttä vastaan. Japanissa 

on myös J-haplotyyppi, joka tuottaa ATP-synteesissä vähemmän hukkalämpöä. 

Näillä ihmisillä ei ole taipumusta metaboliseen adaptaatioon, ja heidän lepoai-

neenvaihdunnan aikainen hapenkulutus laski talvella verrattuna kesän hapen-

kulutukseen (Nishimura et al. 2012). Näin ollen geneettiset tekijät, varsinkin äi-

din puolelta perityt ominaisuudet vaikuttavat yksilön fysiologisiin strategioihin 

ydinlämpötilan puolustamiseksi, sillä yksilön mitokondriot tulevat vain äidiltä 

tsygoottiin. Kokonaisuudessaan aineenvaihdunnallinen adaptoituminen ei tarjoa 

suurta etua, sillä laskelmien mukaan tuotettavan lämpöenergian määrän kasvu 

on varovaista. Tästä pienestä 30kcal/päivä lisäyksestä on kuitenkin ajateltu ole-

van hyötyä painonhallinnassa, joka saavutetaan laskemalla huoneenlämpötila 

+15 oC- asteeseen. 30kcal on kuitenkin niin pieni energiamäärä, että laihduttava 

vaikutus on hyvin kyseenalainen. (Castellani & Young 2016.) 
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Viimeinen adaptaatio on eristyksellinen sopeutuminen (ES). Se tarkoittaa käy-

tännössä tehostunutta vasokonstriktiota. Oleellisena osana tämän adaptaation 

kehittymistä on lasku ydinlämpötilassa. Jos keho pystyy vastustamaan läm-

pövuotoa lisäämällä lämmöntuottoa lihasvärinällä, ruskean rasvankudoksen ter-

mogeneesillä tai tehostuneella lihastyöllä, ei synny suurta tarvetta tehostaa suo-

nisupistusta. Kokeellisesti tämä osoitettiin vertaamalla 5 viikon ajan, 5 kertaa vii-

kossa, tunti/päivä +20 oC- asteisessa vesialtaassa paikallaan olevien koehenki-

löiden adaptoitumista kylmään, altaassa aktiivisesti liikkuviin koehenkilöihin 

(O'Brien et al. 2000). Koehenkilöt lämmittelivät +26 oC- asteisessa huoneessa, 

jonka jälkeen heidät altistettiin +5 oC- asteiselle ilmalle. Altaassa levänneillä 

koehenkilöillä adrenaliinipitoisuus verenkierrossa nousi kylmässä ilmassa, ker-

toen sympaattisen hermoston tehostuneesta toiminnasta. Tätä ei tapahtunut al-

taassa harjoitelluilla koehenkilöillä kylmälle ilmalle altistuttuaan (O'Brien et al. 

2000). Ydinlämpötilan lasku siis sai aikaan tehostuneen vasteen sympaatti-

sessa hermostossa ja nopeamman eristyksellisen sopeutumisen. Se johtaa ma-

talampaan ihon pintalämpötilaan, jolloin lämpögradientti on pienempi ihon ja 

ympäristön välillä, hidastaen lämmön siirtymistä kehosta pois.  

 

ES on tehokas ydinlämpötilan puolustuksen parantuminen ihmisellä. Sen avulla 

lämpövuoto ihon läpi ympäristöön pienentyy, ja pienemmällä energiamäärällä 

voidaan näin ylläpitää samaa ydinlämpötilaa. Energiavaje aiheuttaa nopeasti 

vaikeuksia ydinlämpötilan puolustamisessa, mikä taas johtaa kokonaisvaltai-

sesti elintoimintojen homeostaasin häiriintymiseen. Näitä vaikutuksia vasten 

peilatessa pienikin tehostuminen päivittäisen energiamäärän hyödyntämisessä 

edesauttaa selviytymistä kylmissä olosuhteissa. 

 

Adaptaatiot kylmään ovat siis paikallinen sopeutuminen eli turtuminen, mahdolli-

nen perusaineenvaihduntatason nousu ja eristyksellinen sopeutuminen eli te-

hostunut vasokonstriktio. Nämä ovat kaikki osa yhtä jatkumoa, jonka määrittää 

altistumisen kesto ja lämpötilaeron suuruus kehon ja ympäristön välillä. Turtumi-

nen seuraa esim. kylmävarastotyöntekijän tai kalastajan käsien altistumisesta 

kylmälle työtä tehdessä. Tai jos ihminen oleskelee vuorokauden ympäri huo-

neenlämpöä jonkin verran matalammissa lämpötiloissa, aistii hän kylmää vai-

mentuneesti, jolloin stressihormoni-tasot laskevat ja suonisupistus heikkenee 



  

17 
 

ääreisverenkierrossa. Tästä seuraa mahdollisesti, mitokondrion haplotyypin sen 

salliessa, metabolinen adaptaatio. Tällöin lepoaineenvaihduntataso ja lämmön-

tuotto hieman nousevat. Oli metabolista adaptaatiota tapahtunut tai ei, jatkuvan 

vasokonstriktion hellittäessä verenpaine normalisoituu ja verenkiertoelimistön 

rasitus pienenee. Tällöin elimistön lämpötasapaino-alue laajentuu lievästi, ke-

hon oppiessa sietämään pienen notkahduksen ydinlämpötilassa alaspäin, ilman 

paniikkireaktiota. Kun kylmäaltistus on taas vakavampi, eristyksellinen sopeutu-

minen auttaa nostamaan adrenaliini-pitoisuuksia, tehostamaan energiavarasto-

jen mobilisointia sekä nopeuttamaan ja laajentamaan vasokonstriktiota. Näin 

keho suojaa ydinlämpötilaansa lämpötiloissa, joissa sopeutumattomalle ihmi-

selle alkaisi ajan kuluessa ilmentyä hypotermian oireita.  

2.2 Kuumaan sopeutuminen 

Kuumuus on ihmiselle aikojen kuluessa ollut kylmiin olosuhteisiin verrattuna 

yleisempi ympäristön aiheuttama (abioottinen) haaste. Välittömät vasteet ovat 

laajamittaisempia ja suhteellisesti tehokkaampia sopeutumattomallakin ihmi-

sellä. Adaptaatiot myös kehittyvät nopeammin, sillä toisin kuin kylmässä, kuu-

massa ympäristössä ihmisen oma aktiivisuus nostaa vaatimuksia lämmönsääte-

lymekanismien hienosäädölle.  

 

Suonilaajentuminen on helposti säädeltävissä oleva mekanismi. Sen sopeutu-

minen tarkoittaa kokonaisvaltaisempaa ääreisverenkiertoa ja pienempää kus-

tannusta sydämelle, joka joutuu nyt siis pumppaamaan suurempaan tilavuuteen 

verta. Varsinkin kestävyysharjoittelu liittyy vahvasti lämpöadaptaatioon, sillä pit-

käkestoisessa, kovatehoisessa urheilusuorituksessa ydinlämpötila nousee hel-

posti vaarallisiin lukemiin riittämättömällä jäähdytysjärjestelmällä. Tutkimukset 

koskien lämpöakklimaatiota, eli käytännössä harjoittelun seurauksena kehitty-

nyttä lämpöakklimatisaatiota, ovat hyvin kattaneet tämän osa-alueen. Huippu-

kuntoisilla pyöräilijöillä huomattiin lämpöadaptaation johtaneen laajamittaisem-

paan verenkiertoon pintaverisuonissa ja korostuneeseen hikoiluun (Lorenzo & 

Minson 2010). 
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Verisuoniston tilavuuden kasvaminen vaikuttaa veriplasman tilavuuteen ja 

adaptoitumisen seurauksena veriplasman tilavuus kasvaa. Ydinlämpötilaa yllä-

pidettäessä menetetään hikoilun kautta suurempi määrä veriplasmaa, jota seu-

raa palautumisessa tehostunut nesteenkeräys ekstrasellulaarisiin tiloihin, joista 

nesteet ammennetaan tarvittaessa verenkiertoon. (Patterson et al. 2014.) Tä-

män mahdollistavat nopeat ja hallitut heittelyt suonissa virtaavan veriplasman 

osmolaliteetissa (Patterson et al. 2014). Kun osmolaliteettia nostetaan, suoniin 

virtaa kudoksista nesteitä hikoiluun ja laimentamisen jälkeen plasma virtaa ta-

kaisin varastotiloihin. 

 

Hikoilun tehokkuudella on suuri merkitys yksilön elinkelpoisuuteen. Adaptoitues-

saan ihmisen hikoilu alkaa nopeammin ja hikirauhasten toiminta tehostuu. Sa-

malla hien ioni-pitoisuudet laskevat, helpottaen elimistön suolatasapainon ylläpi-

tämistä (Ogawa et al. 1982). Tärkeää on huomata hidromeioosin vaikutuksen 

heikkeneminen adaptoituneessa yksilössä. Hidromeioosi tarkoittaa ympäristön 

kosteuden aiheuttamaa tukkeumaa hikirauhasissa, joka on iso haaste kosteissa 

ja kuumissa ympäristöissä. Adaptaatio tapahtuu kahden viikon aikana (Ogawa 

et al. 1982). Hien ollessa väkevää ympäristön, kuten ilmankosteuden suhteen, 

haihtuminen on hitaampaa, sillä laimeampi ilmankosteus pisaroituu (kondensoi-

tuu) tehokkaammin väkevän pisaran ympärille. Hien laimentuessa tämä haihtu-

mis/pisaroitumis- suhde kallistuu enemmän haihtumisen puolelle, jolloin jäähty-

minen on tehokkaampaa. 

 

Ydinlämpötilan säätelyn tärkeyttä havainnollistaa myös se, kuinka nestevajaus 

ei automaattisesti vähennä lämmönsäätelyyn käytetyn vedenmäärää (Patterson 

et al. 2014). Keho vähentää sisäelinten sekä ruoansulatuselimistön veren saan-

tia, joskus tuhoisin seurauksin. Hyväkuntoisella ihmisellä verisuonten tilavuuden 

laajentuessa sydän ja verenkierto-järjestelmä pystyvät tehokkaammin pitämään 

myös suolistossa riittävän verenkierron, jolloin kuumassakin ympäristössä toi-

mintakyky säilyy (Sakurada & Hales 1998). Jos verenkierto ei ole riittävää, suo-

listobakteerien tuottamat endotoksiinit läpäisevät suolenseinämän, eikä niitä 

siirretä tehokkaasti takaisin ruoansulatuskanavaan heikentyneen verenkierron 

seurauksena. Tämä aiheuttaa tulehdustilan ja kuumeen, pahentaen lämpörasi-



  

19 
 

tetta. Ylikuumentuminen käynnistää haitallisen vasodilataation suolen suonis-

tossa, yhtäaikaisesti siirtäen kuumentunutta verta elimistöön ja vähentäen ve-

renvirtausta iholle (Sakurada & Hales 1998). 

  

Mielenkiintoinen kontrasti kylmäadaptoitumiseen on se, kuinka sympaattisen 

hermoston aktiivisuus on lämpöadaptoituneella ihmisellä alentunut (Hodge et al. 

2013). Adrenaliinipitoisuus veriplasmassa pienenee ja sydämen syke laskee. 

Tällöin vasokontriktiota ylläpitävät mekanismit heikentyvät ja vasodilataatio pin-

taverenkierrossa vahvistuu, helpottaen lämmön siirtämistä iholle. 

 

Solutasolla adaptoitumista tapahtuu lämpösokkiproteiinien (LSP) tuotannon 

aloittamisen nopeutumisena ja pitoisuuksien kasvamisena (Maloyan et al. 

1999). Tällöin solujen ja kudosten toiminta on paremmin suojattu kehon ydin-

lämpötilan noustessa. Tämä ja aikaisemmin käsitellyt adaptaatiot mahdollistavat 

kuumassa ympäristössä aktiivisemman ja pidempiaikaisemman oleskelun. Esi-

isiemme tapauksessa se on voinut tarkoittaa kasvanutta toimintasädettä ja -ai-

kaa ilman vettä, jolloin uuden ympäristön tutkiminen helpottui ja palautuminen 

lämpökuormituksesta, hypohydraatiosta ja väsymyksestä tehostui sympaattisen 

hermoston toiminnan rauhoittuessa. Nämä adaptaatiot tehostavat myös niitä 

omaavien urheilijoiden suorituksia vaihtelevissa lämpötiloissa, verrattuna kuu-

muuteen sopeutumattomiin urheilijoihin. Lämpöadaptaation sisältäminen harjoi-

tusohjelmiin onkin suuren kiinnostuksen kohteena. (Lorenzo et al. 2010.) 
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3 ÄÄRISUORIUTUJAT LUONNOSSA 

3.1 Keisaripingviini (Aptenodytes forsteri) 

Etelämantereen talvet ovat maapallon yksi kylmimmistä ajanjaksoista. Se ei kui-

tenkaan estä muutamia eläinlajeja viettämästä siellä kuukausia, suojassa pe-

toeläimiltä. Uroskeisaripingviinit ottavat huolehtiakseen vastamunitun munan rä-

pylöidensä päälle ja höyhenpukunsa sisään. Ne kokoontuvat ryppäiksi aukeille 

jääaroille ja odottavat, kunnes muna kuoriutuu ja naaras tuo mereltä mukanaan 

saalista. 4 kuukauden aikana urokset altistuvat paikoitellen -40 oC- asteen pak-

kasille, myrskytuulien puhaltaessa jopa 40 m/s, eivätkä ne syö tai juo odotelles-

saan kertaakaan (McCafferty et al. 2013). 

 

Suoritus vaatii äärimmäisen tehokkaita lämmönpuolustusmekanismeja. Urokset 

keräävät rasvavarastoja, joilla ne elävät koettelemuksen yli (Williams et al. 

2015). Poltettaessa rasvaa tuotetaan myös lämpöä ja metabolista vettä. Tärkein 

suoja kuitenkin tulee pingviinin höyhenpuvusta. Siinä on useita kerroksia, peitin-

sulkien toimiessa lähinnä tuulensuojana. Alushöyhenet ja ihmissilmälle näkymä-

tön untuva muodostavat tärkeimmän eristyskerroksen, joiden väliin ilmapatja jää 

vangiksi. Huoneenlämmössä ilmapatjan tilavuus täysikokoisella uroksella on n. 

viisi litraa. Paaston alkaessa höyhenpuku ei ole tiivis, mutta sitä mukaa kun lintu 

laihtuu, tiheys kasvaa selkä- ja vatsapuolella jopa 50% (Williams et al. 2015). 

Lämpöä karkaa höyhenpuvun läpi niin vähän jopa -40 oC- asteisessa, lähes tyy-

nessä kelissä, että lintujen höyhenpuvun pintalämpötila on matalampi kuin il-

manlämpötila (McCafferty et al. 2013). Tämän vuoksi lämpöenergiaa itse asi-

assa siirtyy pingviinin pinnalle, mutta se ei pääse eristyksen vuoksi kuitenkaan 

elimistöön. 

 

Keisaripingviineillä on pingviineistä laajin valtimoverkosto olkaluun ympärillä 

(Thomas & Fordyce 2012). 15 valtimoa kuljettaa siipiin lämmintä verta, luovut-

taen lämpöenergiaa viereisissä laskimoissa kehoon kulkeutuvalle verelle, jolloin 
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lämpökarkaus raajojen kautta minimoituu. Linnut ovat myös pingviineistä kook-

kaimpia. Tämä jo itsessään auttaa pingviinejä tuottamaan tehokkaammin läm-

pöä ruumiintoiminnoillaan ja heikentämään sen karkaamista ympäristöön. Urok-

set painavat keskimäärin 30-40kg (McCafferty et al. 2013). 

Nämä samat adaptaatiot suojaavat pingviinejä myös sukelluksen aikana, ja ne 

voivatkin useiden tuntien aikana tehdä sukelluksia yli 500m syvyyksiin (Williams 

et al. 2015). Paineen kasvaessa höyhenpukuun vangittu ilma puristuu tasaisesti 

eläimen pinnoille, pienentäen vedenvastusta sekä jättäen peräänsä ”savuva-

nan”. Kuten muiden lintujen, täytyy pingviinin höyhenpuvun olla siisti ja eheä 

tarjotakseen suojaa eläimelle.  

3.2 Savanninorsu (Loxodonta africana) 

Norsut ovat suurimpia maanisäkkäitä. Ne painavat tuhansia kiloja säkäkorkeu-

den ollessa päälle kolme metriä. Loogisesti voisi ajatella näiden eläinten asuvan 

kylmimmissä ympäristöissä, suuren koon tarjotessa suojaa lämmönkarkaami-

selta. Savanninorsut kuitenkin asuttavat nimensä mukaisesti Afrikan tasankoja 

ja ajoittain myös kuivempia seutuja. Suuri koko tuo täten suuren haasteen vas-

tustaa ylikuumentumista päivälämpötilojen noustessa toistuvasti yli +35 oC- as-

teeseen, eläinten vaeltaessa pitkin päivää ruoka- ja vesipaikalta seuraavalle. 

Selvin piirre savanninorsulla ovat sen suuren kärsän lisäksi viuhkamaiset korva-

lehdet, jotka ovat pinta-alaltaan keskimääräisesti suuremmat kuin aasiannor-

sulla (Elephas maximus) (Dunkin et al. 2013). Korvat toimivat viilennyspatte-

reina, sillä ne ovat tiheän verisuoniston täyttämiä. Laajan pintaverenkierron an-

siosta eläimen veri pääsee luovuttamaan lämpöä ihon läpi ympäristöön korvien 

heiluttelun tehostaessa ilmavirtaa. (Weissenböck et al. 2010.) 

 

Norsun ihon paksuudessa on myös kausittaista vaihtelua, sen ollessa ohuin 

kuumimpana ja paksuin kylmimpänä vuodenaikana (Dunkin et al. 2013). Iho on 

käytännössä karvaton, mikä on tyypillistä muillekin kuuman ilmaston suurille 

herbivoreille. Norsut eivät hikoile, mutta ohentuneen ihon läpi kudosten vesi 

pääsee höyrystymään helpommin vieden mukanaan lämpöenergiaa. Mahdolli-
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sesti ihon rakenteellisilla muutoksilla ja verenvirtauksen ohjaamisella pintave-

renkiertoon norsut voivat maksimoida haihdutustehon. Norsujen ydinlämpötilat 

heittelevät jonkin verran päivän aikana, keskimääräisesti kuitenkin vähemmän 

kuin pienemmillä herbivoreilla, ydinlämpötilan pysyessä matalammalla. Tämä 

voi johtua norsu-uroksilla kivesten sijaitsemisesta kehon sisällä, eikä kivespus-

sissa, jolloin matalampi ydinlämpötila mahdollistaa normaalin siittiötuotannon ja 

laadun (Kinahan et al. 2007). 

 

Lämpötila nousee norsuilla korkeimmilleen (+37,5 oC) n. klo 22.00 aikoihin, eli 

useita tunteja myöhemmin kuin muilla herbivoreilla (Kinahan et al. 2007). Suuri 

koko tarkoittaa myös suurta lämmönvarauskapasiteettia ja myöhäisillan ilman-

lämpötilan laskiessa, norsun fysiologiset ja käytökselliset jäähdytysmetodit vai-

menevat. Siitä seuraa hetkellinen nousu ydinlämpötilassa, elimistön vielä sisäl-

täessä maksimaalisen lämpövarauksen. Yön aikana ydinlämpötila laskee kui-

tenkin n. +35 oC- asteeseen, mikä ihmisellä johtaisi hypotermian ensioireiden il-

menemiseen (Kinahan et al. 2007). Norsujen suuri koko mahdollistaa suhteelli-

sen aineenvaihduntatehon nousun. Tällöin kilo norsua kuluttaa vähemmän 

energiaa kuin kilo ihmistä, jolloin käyttäytyminen voi olla rauhallisempaa ja aktii-

viisuuden minimoimisella norsu vähentää ylimääräistä lämmöntuottoa. 

 

Selkeimmät metodit lämmönsäätelyyn norsulla ovat kuitenkin käytöksellisiä 

adaptaatiota. Näitä ovat varjoon hakeutuminen sekä kylpeminen hiekassa, mu-

dassa ja vedessä, joilla kaikilla jäähdyttävä vaikutus eläimen iholla. Norsujen 

kurttuinen iho sitoo itseensä sileää ihoa tehokkaammin vettä ja tarjoaa laajem-

man pinta-alan, jolta vesi voi höyrystyä pois (Dunkin et al. 2013) ja (Rees 2002). 

Myös elinympäristöllä on suuri vaikutus norsun kykyyn turvautua veden haihdut-

tamiseen ihon läpi. Mallinnuksien mukaan esim. Port Elizabethin alueen nor-

suilla vesivajetta syntyisi minimaalisella kulutuksella vuorokaudessa n. 22 litraa, 

verrattuna Namibian Okaukuejossa asuvien norsujen n. 100 litraan (Dunkin et 

al. 2013).  Tästä seuraa poikkeavuuksia populaatioiden ajankäytön strategi-

oissa, sillä kuumemmassa ympäristössä laumojen etäisyys pintavesilähteistä 

täytyy olla lyhyempi. Ruoan kautta saatu metabolinen vesimäärä jää norsuilla 

pieneksi. Norsut käyttävätkin käyttäytymisstrategiaa, jolla vedenkulutus mini-

moidaan, vaikka nestevajetta ei vielä olisikaan. (Dunkin et al. 2013.)  
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Keisaripingviini ja savanninorsu elävät ympäristöissä, jotka ovat toistensa vasta-

kohtia. Myös eläinten koossa ja näin ollen lämmöntuotossa on noin 100-kertai-

nen ero. Homeostaasin ylläpitämiseen eläimillä on myös täysin päinvastaiset 

adaptaatiot ja strategiat. Keisaripingviinillä on pingviineistä eristyksellisesti te-

hokkain höyhenpuku. Ruumiinmuotokin on hyvin tynnyrimäinen, pään ja raajo-

jen ollessa suhteessa torsoon lyhyet. Norsulla on pitkät jalat ja kärsä sekä suu-

ret ohuet korvat, joiden laaja pintaverenkierto mahdollistaa tehokkaan viilentä-

misen. Norsulla ei myöskään ole käytännössä laisinkaan karvoitusta; ihon poi-

muisuus kasvattaa pinta-alaa lämmönkarkaamisen lisäämiseksi. Molemmat 

eläimet säätelevät homeostaasiansa myös sopivilla käyttäytymisstrategioilla; 

pingviinit liikuskelevat ryppäiden keskustaan ja takaisin reunoille, norsut taas vil-

voittelevat säännöllisesti ruiskuttaen kärsällä iholleen esimerkiksi vettä, hiekkaa 

tai mutaa ympäristön lämpötilan noustessa, eivätkä ne liikuskele turhaan lämpö-

kuorman minimoimiseksi (Rees 2002). 
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