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unapersona explica situa-
cionstalcomlesrecordase
li activen unes zones del
cervell lleugerament dife-
rents de quan les inventa
deliberadament. Tanma-
teix,però,nohihadoscer-
vellsiguals,perlaqualcosa
no sempre és fàcil treure
conclusionsproufiablesen
persones individuals.

No obstant, ja s’han
començat a utilitzar.
Perexemple, aprin-
cipis de setembre
un tribunal italià
va reduir la con-
demna a una do-
na acusada d’as-
sassinar la seva
germana.Lespro-
ves de neuroimat-
ge vanmostrar alte-
racions funcionals en
dueszonesclausdelcer-
vell: el gir cingulatanterior,

E
ls procediments que su-
posin l’ús de cèl·lules
mare embrionàries no
poden ser patentats, se-
gonsvaestablir l’octubre

passat el Tribunal de Justícia de la
UnióEuropea.Lasentènciavaarri-
bar després que l’organització eco-
logista Greenpeace demanés la re-
vocació de la patent d’Oliver
Brüstle, director de l’Institut de
NeurobiologiaReconstructivade la
Universitat de Bonn, que havia ob-
tingutcèl·lulesprogenitoresneuro-
nals a partir de cèl·lules embrionà-
riesambl’objectiudetractarmalal-
ties neurològiques.

La revistaNature ha publicat un
article sobreelcasenquèaquest in-
vestigador explica que sense poder
patentar serà impossible que la in-
dústria inverteixi en el desenvolu-
pament de noves teràpies. Alerta
que aquesta decisió pot endarrerir
la recerca europea en aquest àmbit
emergent i lamenta que no hi hagi
hagut un debatmés profund.

Actualment, hi ha en funciona-
ment assajos amb teràpies amb
cèl·lulesmareembrionàriespera la
degeneració macular (dany pro-
gressiude la retina).L’investigador
que va crear el primer animal clò-
nic, l’ovellaDolly, IanWilmut, tam-
bé ha fet públic el seu lament da-
vant la decisió i avança que redui-
rà les inversions.e

Europa frena
les patents amb
cèl·lulesmare
embrionàries
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JOCSMATEMÀTICS,
A INTERNET I EN FAMÍLIA
El portalwww.recercaenaccio.cat, impulsat per la

Fundació Institució Catalana de Suport a la

Recerca, presenta un conjunt de jocs interactius

sobrematemàtiques accessibles a través

d’internet. Dos d’aquests jocs permeten posar a

prova l’habilitat i la intel·ligència espacial:Torres

deHanoi iGratacels. També hi ha dos jocs que

s’ocupen de la “màgiamatemàtica”: Laberint i

Granotesmàgiques.

AlblogTempspel temps, queescriuelgeògrafDie-

go Lázaro, l’autor es pregunta: “Després d’aques-

ta atípica tardor, persisteix encara la sequera? Les

pluges van ajudar a frenar la set que patia lamajor

partdel territori.Elmapasegüentensmostra lahu-

mitatenelsòlmesuradael17dedesembre.Podem

veure com dominen els colors verds. Només hi ha

algunesàreesdelPirineu ide lescomarquesde l’in-

terior de Tarragona on el terreny encara està una

mica sec. D’altra banda, la reserva hídrica ha aug-

mentat,ambunsembassamentsde lesconques in-

ternes que actualment se situen al 91%de la se-

va capacitat màxima”. Podeu llegiu el post sencer

a http://ciencia.ara.cat/tempspeltemps.

L’OBSERVATORI CIENCIA.ARA.CAT

“E
s poden utilitzar
escàners cere-
bralsperdetermi-
narsiunapersona
té propensió a co-

metre actes criminals o violents?”
Aquesta pregunta, formulada pel
senador Joseph Biden a John Ro-
berts durant la seva nominació a
president del Tribunal Superior de
JustíciadelsEUAl’any2005, il·lus-
tra fins a quin punt la neurociència
comença a impregnar la justícia.

La ideaésmoltsimple.Si lament,
entesa com la capacitat de pensar
autònomament i de ser conscients
delsnostresactes, téelseuorigenen
el funcionament del cervell, una es-
tructura biològica, qualsevol factor
que n’alteri la funcionalitat tindrà
conseqüències sobreelnostrecom-
portamenti,enconseqüència,sobre
lesresponsabilitatsquese’nderivin.
I la justícia es basa, precisament, en
el concepte de responsabilitat. A
l’assassíd’Oslo,perexemple, se li va
diagnosticaresquizofrèniaparanoi-
de, una malaltia mental que, sense
alterar laconsciència,provocaidees
delirants i trastornsde lapercepció.
De lamateixamanera, segons la lle-
trada de la defensa, l’assassí d’Olot
presenta un pensament “agosarat i
anòmal” paranoide,malgrat que els
pèrits hagin descartat que pateixi
una psicopatologia evident.

Prova fiable?

Lestècniquesdeneuroimatgepoden
ser una aportació per a la justícia, ja
quepermeten visualitzar demanera
no invasiva l’estructura i l’activitat
cerebral.Perexemple,laressonància
magnètica funcional (RMf) detecta
l’activitat neural a través de variaci-
ons en l’oxigenació de la sang: com
mésgranésl’àreadelcervellquefun-
ciona,mésoxigennecessitaimésllu-
ent es veu a la pantalla de l’escàner.
Nombrosos estudis han revelat que
existeixen clares diferències de fun-
cionament enel cervell de les perso-
nes psicòtiques. I també que quan

En alguns casos judicials s’han començat a aplicar tècniques de neuroimatge com a prova
per determinar el grau de responsabilitat. No només per diagnosticar patologiesmentals,
sinó també per saber si s’estàmentint. El seu ús és polèmic. No hi ha dos cervells iguals
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El cervell, a judici

implicat en el control del tem-
perament, i l’ínsula, relaciona-
da amb l’agressivitat. En
aquestcas,amés,unaprovage-
nètica va determinar que era
portadora d’una variant d’un
genanomenatMAOA,conegut
popularment com “el gen del
guerrer”, que també es vincu-
la amb l’agressivitat.

A l’altrabandade labalança,
en canvi, amitjans del 2010un

tribunal americà va rebutjar una
provasimilarenunassassíd’una
nena de 10 anys, argumentant
queaquestesanomalies funci-
onals no han d’eximir de res-
ponsabilitat.Faquinzedies la
Royal Society britànica va
emetreuninformeenquèdes-
taca que, ara per ara, aquesta
utilització és prematura i poc

realista. Aquest és el gran debat
obert: les implicacions que po-
den tenir a l’hora d’establir res-
ponsabilitats.e
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NEUROIMATGE
L’escàner permet
observar
l’oxigenació de les
diferents parts del
cervell, que varia
segons es recordi
realment el que
s’explica o s’inventi


