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T
ots els animals exhibei-
xen un ampli ventall de
comportamentsquehan
estat afavorits per la se-
lecció natural pels avan-

tatges que representen per a la se-
va supervivència, com l’alimenta-
ció, la lluitao la fugidadavantunpe-
rill i la reproducció, entre d’altres.
En els mamífers, la majoria es ma-
nifesten de manera relativament
semblantenindividusd’ambdósse-
xes,peròn’hihaque,permotiusob-
vis, presenten diferències, com les
relacionades a la reproducció. For-
men part del dimorfisme sexual
propi de les espècies, és a dir, de les
diferències quantificables que es
poden observar entremascles i fe-
melles.En l’espèciehumanaalguns
–omolts–comportamentsaparent-
ment diferencials poden ser deguts
a la cultura,però tanmateixelspro-
cessos biològics més bàsics, com la
còpula o l’alletament, han de tenir
un substrat genètic que asseguri la
reproducció dels individus.

Gens i comportament

Ja fa temps que se sap que les hor-
mones sexuals són essencials per a
aquest dimorfisme sexual. Per
exemple, s’ha demostrat que els es-
trògens controlen el repertori de
comportaments sexuals i territori-
als i que la testosterona afecta el
grau d’aquestes manifestacions de
manera específica en els mascles.
També se sap que aquestes hormo-
nes modulen l’expressió de multi-
tud de gens, però fins ara es desco-
neixiasobrequinsgensconcretsac-
tuenper controlardemanera espe-
cífica la manifestació d’aquests
comportaments.

Undelsproblemesradicaenladi-
ficultat de disseccionar aspectes
concretsdelcomportament irelaci-
onar-losamblafunciódegensespe-
cífics,perlaqualcosaestendeixadir
que intervenen un gran nombre de
gens en concurrència amb factors
ambientals.Perexemple, sesapque
hi ha determinades variants gèni-
quesqueafavoreixen la fidelitat o la
infidelitatentotselsmamíferssoci-
als estudiats, però en cap cas és un
determinismeabsolut, sinóunvalor
probabilístic,molt especialment en

Investigadors dels EUA i del Japó relacionen l’efecte d’alguns gens amb
determinats comportaments sexuals demascles i femelles
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Al seu article de Cell, Shah i
els seus col·laboradors també

apunten que “les complexes
condicions

neuropisquiàtriques també
poden ser degudes a

característiques hereditàries
discretes”, comsuggereix el

fet que s’estiguin identificant
unnombre creixent de

variants gèniques que es
correlacionen amb

determinats trastorns
mentals, com l’esquizofrènia.

En lamajor part de casos,
però, la situació continua sent

molt complexa, atès que
també s’ha vist que diferents

variants gèniques d’un
mateix gen podenproduir

alteracions diverses de la
conducta, la qual cosa

dificulta les anàlisis i
l’assignació de cada gen a un

aspecte concret del
comportament. I el nombre de

mecanismes coneguts
mitjançant els quals els

factors ambientals i
l’experiència poden regular el

funcionament dels gens
també augmenta ràpidament.

La complexa combinació de
gens i ambient continua

regint el comportament dels
animals; i en l’espècie

humana cal afegir-hi, amés a
més, la complexitat que

implica el procés
d’autoconsciència i

l’adquisició des de la
infantesa de tota una sèrie de

valors culturals socialment
transmesos.

GENS, AMBIENT I TRASTORNSMENTALS

els humans, atesos els condicionats
culturals. A principis de febrer, Ni-
raoM.Soha,de laUniversitatdeCa-
lifòrniaaSanFrancisco, juntament
amb altres investigadors
d’aquestauniversitat idelesde
Berkeley i Gunma del Japó,
van publicar un treball a la
revistaCell que podria su-
posar un canvi en la visió
que tenim dels gens del
comportament en ma-
mífers, si més no en al-
guns casos concrets:
van relacionar l’efecte
precís d’alguns gens
amb determinats com-
portaments sexuals que
presenten un acusat di-
morfisme en ratolins.

Mascles i femelles

Primer van determinar
quins gens s’expressen de
manera diferent en els cervells
dels mascles i de les femelles, i
després van comprovar quins can-
vien lasevaexpressióquans’alteren
la testosterona i els estrògens. Lla-
vors van generar ratolins transgè-
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Els processos

biològicsmés
bàsics, com la
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genètic.
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nics en què s’havia modificat l’ex-
pressió d’aquests gens de manera
individual, i van analitzar si això
comportava l’alteració d’aspectes
concrets del seu comportament se-
xual. En els mascles van fer un se-
guimentdecomoloren les femelles,
dels ultrasons característics que
emeten abans de la còpula, de com
les munten i les penetren i de com
ejaculen. I també com ataquen al-
tresmasclesqueentrenal seuterri-
tori, un aspecte relacionat amb el
seucomportamentsexual.Enles fe-
melles van analitzar com accepten
elsmasclesen funciódesies troben
enelperíodepreovulatori i comde-
fensen les cries, entre altres com-
portaments.

Això els va permetre detectar
quatre gens que contribueixen, de
maneradirecta, a aspectes concrets
i puntuals del comportament sexu-
aldelsratolins.Und’ells (anomenat
Brs3) controla de manera directa
l’agressivitatentremasclesper l’ac-
césa les femelles, iunaltre(Styl4) fa
que els mascles inverteixin molt
menys temps a olorar les femelles
però que les muntin més vegades,
malgrat que el nombre de cops que

ejaculenacabisentelmateix.Pel
que fa a les femelles, un
d’aquests gens (Irs4) con-
trola l’agressivitat de les
mares a l’horadedefen-
sar les seves cries, i un
altre (Cckcar)modula
de manera directa la
receptivitat de les fe-
melles a ser munta-
des. Segons Shah i els
seus col·laboradors,
“aquests resultats sug-
gereixen que els com-

portaments sexualment
dimòrfics estan governats

perprogramesgènicsseparats,
[...] els quals permeten lamodula-

ció evolutiva del comportament re-
productor sense que aquest quedi
completament desestructurat amb
els canvis”. És a dir, que la selecció
naturalpot actuar sobrenovesvari-
antsgèniquesquemodifiquinaspec-
tes puntuals d’un comportament
sense afectar-ne la globalitat.

I l’ambient, què?

Això implica que ja no hi ha lloc per
als factors ambientals comamodu-
ladors del comportament? Tot el
contrari. En aquest mateix experi-
ment es va observar que, quan les

femelles transgèniques pel gen
Cckcar, que coms’haditmo-
dula la seva receptivitat a
sermuntades,s’aparellen
ambmascles,apocapoc
van perdent aquesta
menor receptivitat
fins que pràctica-
ment no es pot dis-
tingirdelareceptivi-
tatdelesfemellesno
transgèniques. Què
vol dir això? Doncs,
ras i curt, que l’expe-
riènciasocial, tanim-
portant en l’espècie
humana,alteraaquests

comportaments sexuals
específics de cada sexe,

probablement regulant
també l’expressió dels gens

implicats.e

L’amor i la fidelitat tenen
una clara base neurològica,
segons la Societat Espa-
nyola deNeurologia (SEN),
que assegura que hi ha fins
a 12 àrees del cervell que hi
estan involucrades, com
ara l’hipotàlem, l’escorça
prefrontal, l’amígdala, el
nucli Accumbens o l’àrea
tegmental frontal. Neuro-
transmissors com l’adre-
nalina, la dopamina, la se-
rotonina, l’oxitocina o la
vasopressina són elements
fonamentals per entendre
per què ens enamorem. Se-
gons la doctora Stephanie
Ortigue, només triguem
mig segon a enamorar-nos,
ja que és el temps que triga
el cervell a alliberar les
molècules neurotransmis-
sores que generen les dife-
rents respostes emocio-
nals. Ortigue també asse-
gura que el sentiment amo-
rós provoca alteracions
neuronals en àrees del cer-
vell relacionades amb la
percepció, cosa que podria
explicar el fet de trobar
una personamés especial.

Amor i fidelitat
tenenbase
neurològica
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Antoni Rodríguez-For-
nells, director del grup de
cognició i plasticitat cere-
bral de l’Institut d’Investi-
gació Biomèdica de Bellvit-
ge, assegura que els canvis
de llengua inconscients de
les persones bilingües “po-
den estar relacionats amb
una falta de control cogni-
tiu del cervell”. El control
cognitiu fa referència a la
capacitat que tenim demo-
nitoritzar els nostres com-
portaments, de preveure
els errors, planificar les ac-
cions i inhibir-les si escau i
d’estar pendents dels can-
vis i conflictes que aparei-
xen en el nostre entorn.
Rodríguez-Fornells afegeix
que també “cal tenir en
compte que el bilingüisme
depèn de la situació socio-
lingüística de cada zona”, i
que hi ha factors consci-
ents com la competència
que cada parlant té de cada
una de les llengües i el con-
text en què estan: la perso-
na amb qui es parla o el te-
ma que es tracta solen ser
la causa dels canvis.

Quèens fa
canviar de
llengua?
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