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En els animals, les interaccions socials 
són imprescindibles per regular com-
portaments bàsics com l’aparellament, 
l’alimentació i la defensa. Per això el 
cervell controla molts aspectes d’aques-
tes interaccions. Tanmateix, fa uns anys 
es va descobrir que la microbiota intes-
tinal, és a dir, els microorganismes que 
hi ha a l’intestí dels animals i que con-
tribueixen a fer que digerim i assimilem 
millor els aliments, també influeix en la 
interacció social. 

No obstant això, es desconeixen els 
mecanismes cerebrals precisos sobre 
els quals actua la microbiota intestinal. 
L’investigador Wei-Li Wu i els seus 
col·laboradors, de l’Institut Tecnològic 
de Califòrnia i de la Universitat Nacio-
nal Cheng Kung de Taiwan, han analit-
zat quines zones del cervell relaciona-
des amb els comportaments socials es 
veuen influïdes per la microbiota intes-
tinal. Segons han publicat a la revista 
Nature, els circuits neuronals i hormo-
nals que utilitzen els bacteris intesti-
nals per regular el comportament dels 
ratolins i, per extensió, també de les 
persones fan pensar que tenen la fun-
ció principal d’afavorir la seva pròpia 
dispersió i reproducció.  

Dit d’una altra manera, els bacteris 
intestinals incrementen la sociabilitat 
de l’hoste com un vehicle per poder-se 
dispersar millor ells mateixos entre un 
individu i un altre. Això, paral·lela-
ment, també millora les possibilitats de 
supervivència dels individus, perquè 
afavoreix les conductes socials.  

La microbiota intestinal està forma-
da per unes 2.000 espècies bacterianes 
diferents, que es troben en simbiosi en-
tre elles i amb el cos. Determinats des-
equilibris en aquesta microbiota es tra-
dueixen en diverses afeccions. Per 
exemple, se sap que algunes microbio-
tes afavoreixen l’obesitat; unes altres es 
relacionen amb problemes autoimmu-
nitaris, i fins i tot determinats desequi-
libris poden afavorir la manifestació de 
trastorns de l’espectre autista. La mi-
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crobiota intestinal s’adquireix després 
de néixer, a partir dels bacteris gastro-
intestinals de la mare i de les persones 
que conviuen amb el nadó. Va canviant 
amb l’edat a causa dels canvis del ma-
teix cos, les alteracions de l’alimenta-
ció i, també, passant alguns bacteris 
d’unes persones a unes altres a través, 
precisament, de la interacció social. 

Viure sense microbiota 
Per veure de quina manera la microbi-
ota intestinal actua sobre xarxes neuro-
nals relacionades amb la interacció so-
cial, els científics van dissenyar expe-
riments amb ratolins als quals se’ls ha-
vien eliminat els bacteris intestinals. 
Aquests ratolins mostren un nivell d’es-
très més elevat que els que tenen la mi-
crobiota intacta, la qual cosa és deguda 
a un increment de producció de corti-
costerona. Aquesta hormona està im-
plicada en la resposta immunitària i en 
l’estrès. Llavors van bloquejar la senya-
lització d’aquesta hormona extirpant-
los les glàndules que la produeixen o, al-
ternativament, inhibint-la química-
ment i genèticament. Això els va perme-
tre observar que actua principalment 
sobre una zona del cervell anomenada 
nucli paraventricular de l’hipotàlem. 

Aquesta zona del cervell té diverses 
funcions relacionades amb els compor-
taments socials, atès que produeix va-
sopressina i grans quantitats d’oxitoci-
na, unes neurohormones implicades 
precisament en la sociabilitat i en el 
sentiment de pertinença a un grup. A 
més, respon a la producció de serotoni-
na d’altres zones del cervell, un neuro-
transmisor que es relaciona amb l’es-
tat d’ànim i el bon humor. Dit d’una al-
tra manera, la microbiota intestinal, 
quan no presenta cap anomalia, contri-
bueix a disminuir l’ansietat i l’estrès, la 
qual cosa fa que el nucli paraventricular 
de l’hipotàlem produeixi més oxitocina 
i vasopressina i que respongui millor a 
la serotonina. Tot això, en conjunt, afa-
voreix i millora les interaccions socials. 

Segons els autors, tot plegat té con-
seqüències clíniques importants, atès 
que s’obre la possibilitat de tractar de-
terminats trastorns de la conducta re-
lacionats amb la falta de sociabilitat o a 
un excés d’ansietat i agressivitat actu-
ant sobre la microbiota. A més, des del 
punt de vista evolutiu, suggereix una 
idea molt provocadora: que els bacteris 
intestinals s’hagin anat adaptant per 
afavorir la interacció social dels indivi-
dus perquè, així, poden passar amb més 
facilitat dels uns als altres i afavorir la 
dispersió i reproducció. Dit d’una al-
tra manera encara més provocadora: 
en part, la nostra gran capacitat social 
i socialitzadora és deguda a l’interès 
que tenen els bacteris intestinals d’ex-
pandir-se. Fins i tot s’ha identificat 
quin podria ser el bacteri de la micro-
biota al capdavant d’aquesta acció, 
l’Enterococcus faecalis, perquè s’ha 
vist que és el que potencia amb més in-
tensitat les conductes socials alhora que 
disminueix la producció d’hormones 
associades a l’estrès.e 
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