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L’alimentació és una
funció vital impres-
cindible per a la su-
pervivència de qual-
sevol organisme. Per

això tots els trastorns alimentaris
mereixen una atenció especial. Al-
guns són l’anorèxia, la bulímia i
l’obesitat. En principi, es podria
pensarqueaquests trastornsno te-
nen gaire relació entre ells pel que
fa a l’aspecte biològic. Però segons
un estudi publicat recentment a
Nature, comparteixen alteracions
en el circuit neuronal del cervell
que regeix la gana.

Diferentsmanifestacions
En tots aquests trastorns de la con-
ducta alimentària hi ha implicats
múltiples factors psicosocials i cul-

Un estudi aNature descriu amb detall quins senyals bioquímics activen les ganes de menjar
i com es relacionen amb la vista, el gust i l’olfacte
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Unmapadel cervell ambganaper
tractardesordres alimentaris

turals. Des de l’estrès fins a laman-
ca d’autoestima. Des de problemes
familiars i laborals fins als canvis
corporals durant l’adolescència.
Tanmateix, però, segons els cientí-
fics també hi ha determinades va-
riantsgèniques ialgunesconfigura-
cionsbiològiquesqueelspodenafa-
vorir. Per exemple, s’ha demostrat
que moltes persones afectades
d’anorèxia presenten una determi-
nada configuració neural que ten-
deix a distorsionar la imatge que
perceben d’ellesmateixes.

Però finsaranoesdisposavad’un
coneixement complet i acurat dels
circuits neurals que controlen la ga-
na ique juguenunpaperclauentots
aquests trastorns. Ara la revistaNa-
ture acaba de publicar un treball en
què es descriu amb gran precisió.

dula hormonal i que ja se sabia que
controla i regula el nivell d’ener-
gia, el cicle de la son, la temperatu-
ra, la pressió sanguínia, la funció
muscular, el sistema immunitari,
el comportament sexual i, també,
la gana.

En concret es van fixar en un
grup específic de neurones que es-
tanenaquestapart del cervell i que
expressen uns gens determinats,
com l’AgRP. Van generar uns rato-
lins transgènicsalsquals se’lspodia
eliminar de manera selectiva
aquestes neurones quan ja eren
adults, sense afectar cap altra neu-
rona del seu cervell, i van contro-
lar quins canvis es produïen en la
seva conducta alimentària.

Actuar per curar
Després d’eliminar aquestes neu-
rones van observar que els ratolins
van perdent la gana progressiva-
ment,durant6dies, finsquedeixen
demenjar. Van perdent pes i, si no
se’ls fa res, acabenmorintdemane-
ra irremeiable. Perposar remei a la
seva desgana i al seu imminent de-
teriorament, els investigadors van
mirardebuscar solucions.Vanveu-
re que si, simultàniament, en una
altra zonadel cervell, el nucli para-
braquial, també se’ls activa el re-
ceptor d’un determinat neuro-
transmissoranomenatGABA,el ra-
tolí continua menjant i manté el
seu pes. El nucli parabraquial està
relacionatambelprocessamentdel
sentit del gust, la qual cosa indica
queal cervell la sensaciódegana i el
sentit del gust estan íntimament
relacionats.

A partir d’aquí els investigadors
van anar explorant altres circuits
neurals ielsgensimplicatsenelpro-
cessament i el control de la gana, el
gust i l’olfacte, i elmanteniment del
pescorporal, finsacompletarunma-
pa complet de la gana. Tots aquests
processosinclouendiferentsregions
del cervell a més d’una dotzena de
gens,moltsdelsquals implicatsenla
transmissiódesenyalsentreneuro-
nes,comperexemplealgunsderela-
cionatsambelneurotransmissorse-
rotonina, que se sap que té efectes
sobre l’anorèxia.

Segonsdiuenelsmateixosautors
al final del seu article, “aquests ex-
perimentsajudenadefinirunaruta
neural important a dins de la qual
hem caracteritzat algunes dianes
terapèutiques específiques que po-
den ser importants per desenvolu-
par nous tractaments per diversos
trastorns alimentaris”.e
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Aquest circuit està integrat per di-
versossenyalsbioquímics,principal-
ment hormonals i neuronals, i tam-
bé altres bioindicadors que donen
una idea sobre l’estat nutricional en
què està l’organisme.

Els investigadors que han fet
aquest treball, del Howard Huges
Medical Institute i dels departa-
ments de bioquímica,
psiquiatria i ciències
del comportament de
la Universitat deWa-
shington, van comen-
çar els seus experi-
ments amb ratolins.

Van estar exami-
nant l’hipotàlem, una
regió del cervell, en
forma de pèsol, que
funciona com a glàn-

NOVESDIANES
Entendre com
funciona la gana
al cervell pot
contribuir a trobar
nous fàrmacs per
combatre desordres
alimentaris com
l’anorèxia.
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Al seublogTempspel temps,DiegoLázaroenspar-

la de la gran quantitat de refranys que parlen so-

bre el temps durant els mesos d’abril, maig i juny i

queensrecordenlavariabilitatdeltempsenaques-

taèpoca.Pera l’abrilhipodemtrobar: abrilqueabri-
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jós imaig ventós, fan l’any ric i profitós; si per l’abril

el cucut no ha vingut, o és mort o s’ha perdut; per

l’abril, espiguesmil. I per al maig: maig humit fa el

llaurador ric; si el maig és bon senyor, ni fred ni ca-
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