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La neurobiologia del comportament parental és fasci-
nant. I no ens referim a la recerca de les neurones que 
fan que les nostres mares i pares insistesquen a dir que 
ens emportem la carmanyola amb les restes de la paella 
del diumenge. Durant la maternitat (i també la paternitat 
en moltes espècies), els animals s’obliden de les  seues 
necessitats per a bolcar-se sobre les de la seua prole. 
Per a entendre aquest canvi dràstic de comportament, 
és necessari investigar quins són els circuits cerebrals 
que controlen el comportament parental, i quines són les 
modificacions que tenen lloc en aquests circuits quan els 
animals es reprodueixen.

■■ MARES	I	MADRINES	

En prop d’un 90 % de les espècies 
de mamífers, la cura parental recau 
exclusivament en la femella. En el 
ratolí, una de les espècies més em-
prades en investigació biomèdica (i 
la que fem servir al laboratori Neu-
roFun, a cavall entre la Universitat 
de València i la Jaume I de Cas-
telló), les cries naixen sense pèl i 
abans que el seu sistema nerviós es 
trobe completament desenvolupat. 
Són cegues i no es poden desplaçar, ni tan sols defecar 
per elles mateixes. Les mares rosegadores les alleten, les 
mantenen calentes i les llepen per a mantindre-les netes 
i estimular micció i defecació. Aquesta tasca és enorme: 
la maternitat és un repte amb una elevada exigència per 
a l’organisme. A més de mobilitzar una gran quantitat 
d’energia per a assegurar el correcte desenvolupament 
de la descendència, es necessiten mecanismes que salva-
guarden aquesta inversió, i per tant asseguren la supervi-
vència i el benestar de la prole fins a l’edat adulta. 

La investigadora Ana Martín Sánchez, exalumna del 
nostre grup, va caracteritzar en detall el comportament 
maternal de les femelles de ratolí de laboratori, i va 
descobrir que són molt bones mares: tant que fins i tot 
les femelles verges, «madrines» que viuen junt amb les 

mares, comparteixen amb aquestes la cura de les cries 
(Martín-Sánchez et al., 2015a). De fet, la investigadora 
va demostrar que les «madrines» arribaven a ser tan rà-
pides com les mares a recollir les cries quan se’ls esca-
paven del niu, fins i tot les llepaven més que les mateixes 
mares, i, tot i no poder alletar-les, les cobrien amb el seu 
cos per a donar-los calor. Però la investigació de Martín 
Sánchez va descobrir també que hi havia un compor-
tament molt típic de les mares que les «madrines» no 
expressaven: l’agressió maternal. I és que un dels can-
vis més espectaculars en el comportament de la mare 
ratolina és la transformació d’un animal pacífic en un 

d’extremadament agressiu, capaç 
de defensar les seues cries davant 
de qualsevol intrús, fins i tot po-
sant en perill la seua seguretat. El 
treball d’aquesta investigadora va 
demostrar que les mares atacaven 
de manera ferotge els mascles es-
tranys que s’acostaven al niu; i va 
demostrar que el senyal que des-
encadena aquesta agressivitat és la 
feromona masculina darcin, curio-
sament, la mateixa feromona que 
resulta atractiva a les femelles no 
maternals, és a dir, una feromona 

que senyala la masculinitat en el ratolí (Martín-Sánchez  
et al., 2015b). Però les «madrines», tot i comportar-se de 
forma indistingible a les mares en la cura de les cries, no 
atacaven; és més, interaccionaven de manera amistosa 
amb els ratolins, fins i tot si les cries estaven presents (i 
en perill de ser devorades pels mascles, que són infanti-
cides). 

Això ens indica que en l’organisme han de tenir lloc 
una sèrie d’adaptacions durant l’embaràs, incloent-hi 
canvis en el cervell que preparen la futura mare, la seua 
fisiologia i el seu comportament, de manera que la feme-
lla puga assumir la defensa de les cries des del mateix 
moment del seu naixement. A aquestes adaptacions han 
de contribuir els canvis hormonals que es produeixen 
durant la gestació. 

La	prolactina,	secretada	a	la	hipòfisi,	a	la	base	de	l’encèfal,	és	una	de	les	hormones	que	s’incrementa	durant	la	maternitat.	Aquesta	hormona	és	
fonamental	per	a	la	lactància,	però	també	exerceix	moltes	funcions	més	que	poden	influir	sobre	el	cervell	de	la	mare.	En	la	il·lustració,	represen-
tació	de	l’encèfal	del	ratolí,	davant	una	mare	que	cuida	les	seues	cries.	

CERVELL DE MARE, CERVELL DE PARE

NEUROBIOLOGIA, MATERNITAT I PATERNITAT

Hugo Salais López i Carmen Agustín Pavón

«UN DELS CANVIS MÉS 

ESPECTACULARS EN  

EL COMPORTAMENT DE  

LA MARE RATOLINA ÉS  

LA TRANSFORMACIÓ D’UN 

ANIMAL PACÍFIC  

EN UN D’EXTREMADAMENT 

AGRESSIU»
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■■ EN	EL	CERVELL	DE	LA	RATOLINA	MARE	

Una de les hormones que s’incrementa durant la ma-
ternitat, tant que rep el nom d’hormona «maternal», és 
la prolactina. Aquesta hormona se secreta a la hipòfisi, 
localitzada a la base de l’encèfal, i com el seu nom dei-
xa entreveure, és fonamental en la lactància, intervé en 
el desenvolupament de la glàndula mamaria, la produc-
ció de llet i la seua ejecció. A més a més, la prolactina 
exerceix moltes funcions més, entre les quals, segons 
els estudis del nostre laboratori, influir sobre el cervell 
de la mare. 

Tot i que la prolactina se secreta des de la hipòfisi 
directament a la circulació sistèmica, aquesta hormona 
és capaç de travessar la barrera hematoencefàlica (el 
filtre selectiu que aïlla el cervell protegint les neurones 
d’agressions externes), i, per mecanismes que encara 
no es coneixen en detall, ingressar al cervell i afectar la 
funció de les neurones. La prolactina també pot afectar 
la funció neuronal en femelles no embarassades i fins i 
tot mascles, però la seua rellevància al cervell destaca 
especialment durant la lactància. En un estudi publicat 
recentment en la revista Brain Structure and Function, 
hem demostrat que durant aquest període es produeix 
un increment molt marcat i específic en la sensibilitat 
cerebral a la prolactina (Salais-López, Lanuza, Agus-
tín-Pavón i Martínez-García, 2017). En altres paraules, 
la prolactina modula moltes més regions cerebrals i ho 
fa més intensament en el cervell de les mares, i amb pa-
trons lleugerament diferents, però també incrementats, 
en les femelles al final de la gestació. En concret, els 

nuclis cerebrals en els quals s’incrementa la senyalitza-
ció prolactinèrgica durant aquests períodes pertanyen a 
una xarxa neural que alguns investigadores anomenen 
«sociosexual», que conté nodes en l’hipotàlem, perta-
nyent al sistema neuroendocrí però també al telencèfal. 
A l’hipotàlem, la senyalització prolactinèrgica s’incre-
menta durant la gestació i la lactància en l’àrea ven-
tromedial hipotalàmica, implicada en l’agressió, i en 
l’àrea preòptica medial, essencial per a la cura de les 
cries. Al telencèfal, aquesta senyalització es veu incre-
mentada a l’amígdala, que rep informació olfactiva i 
controla respostes emocionals (Lanuza et al., 2008).

Aquesta evidència indica que la prolactina està mo-
delant el cervell gestant profundament, preparant-lo 
per a la maternitat. No obstant això, sorprenentment, 

«DURANT L’EMBARÀS, HAN DE TINDRE 

LLOC UNA SÈRIE D’ADAPTACIONS EN 

L’ORGANISME, INCLOENT-HI CANVIS EN 

EL CERVELL QUE PREPAREN LA FUTURA 

MARE»
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els nivells circulants de prolactina d’origen hipofisa-
ri, si bé són màxims durant la lactància, són extrema-
dament baixos durant la segona meitat de la gestació. 
Com és possible, aleshores, que aquesta hormona tinga 
una funció tan evident en un moment en què es troba 
pràcticament sota mínims? La resposta la trobem a la 
placenta. La placenta és un òrgan d’origen mixt, és a 
dir, té un component matern i un de fetal, i com a tal 
funciona com a interfase entre la mare i el fetus; però, 
a més, és un òrgan endocrí, que produeix una sèrie de 
factors hormonals entre els quals destaquen unes hor-
mones molt semblants a la prolactina, els anomenats 
lactògens placentaris. Aquestes hormones són homò-
logues i molt similars estructuralment a la prolactina 
hipofisiària, i també són capaces de travessar la barre-
ra hematoencefàlica, unir-se al receptor de prolactina i 
modular la funció cerebral. De fet, en el nostre estudi 
vam inhibir farmacològicament la producció de pro-
lactina hipofisària en un grup de femelles prenyades 
i descobrírem que el patró d’activació cerebral degut 
a la senyalització prolactinèrgica era indistingible del 
que mostraven les femelles prenyades a les quals no 
els vam inhibir la prolactina hipofisària. És a dir, la 
major part de l’activació prolactinèrgica del cervell 
durant l’embaràs prové dels lactògens placentaris (Sa-
lais-López et al., 2017).

La nostra hipòtesi és que les possibles modificaci-
ons que, al cervell de la mare, duen a terme els lactò-
gens placentaris, primer, i la prolactina, després, són 
imprescindibles per a desencadenar els canvis de com-
portament que s’observen a les mares i que no es veuen 

«ELS PARES DE RATOLÍ NO SÓN PARES 

EXEMPLARS, PERÒ JA EN ELS ANYS 

SETANTA DEL SEGLE PASSAT ES VA 

OBSERVAR QUE RECOLLIEN LES CRIES  

I ES COL·LOCAVEN SOBRE ELLES»

La	maternitat	implica	una	gran	exigència	per	a	l’organisme	de	les	fe-
melles	de	ratolins.	Les	mares	mobilitzen	una	gran	energia	per	asse-
gurar	el	desenvolupament	de	la	seua	descendència:	construcció	del	
niu,	l’alletament,	la	recollida	i	neteja	de	les	cries	i	l’agressió	maternal	
configuren	el	comportament	maternal	expressat	per	la	femella	del	
ratolí.
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REGIONS CEREBRALS I HO FA MÉS 

INTENSAMENT EN EL CERVELL DE LES 

MARES, PERÒ TAMBÉ EN LES FEMELLES 

AL FINAL DE LA GESTACIÓ»
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a les «madrines». Entre aquests comportaments trobem 
l’agressió maternal, però també la reducció de la por i 
una motivació incrementada per les cries que no mos-
tren les «madrines», una motivació que, com demostren 
alguns estudis d’altres laboratoris, pot superar fins i tot 
la força addictiva de drogues d’abús com la cocaïna. Per 
tant, en el futur pretenem desentranyar en detall la re-
lació de la senyalització prolactinèrgica al cervell amb 
l’expressió d’aquests comportaments materns.

■■ EL	CERVELL	PATERNAL	

Com ja hem comentat, el pare s’implica en la cura de les 
cries només en prop d’un 10 % de les espècies de mamí-
fers. Amb això, ens pot semblar que el comportament 
paternal és una raresa, però no és així: el comportament 
paternal és molt comú en les aus, i es troba present en al-
tres espècies com els amfibis. El sistema d’aparellament 
és crucial per a l’expressió del comportament paternal. 
De fet, les espècies monògames solen presentar sistemes 
de cria biparentals, en què el mascle, segur de la paterni-
tat de les cries, empra recursos per cuidar-les.

Els circuits neurals implicats en el control del com-
portament paternal són els mateixos que controlen el 
comportament maternal, és a dir, nuclis del cervell soci-
osexual. Per exemple, lesions de l’àrea preòptica medial, 
que hem mencionat abans, eliminen la cura de les cries 
tant en mares com en pares. Els elements de què es com-

pon el comportament patern són els mateixos que en el 
cas de les mares: els pares construeixen nius, alimenten, 
transporten, netegen i defensen les seues cries (Dulac, 
O’Connell i Wu, 2014). 

Els mascles de ratolí no són pares exemplars, però ja 
en els anys setanta del segle passat es va observar que re-
collien les cries i es col·locaven sobre elles, si bé només 
quan les femelles faltaven del niu durant llargs períodes 
(Gandelman, Paschke, Zarrow i Denenberg, 1970). Més 
recentment, un equip d’investigadors ha demostrat que 
els pares ratolins són capaços de seguir les ordres de 
les seues parelles femenines per a la cura de les cries. 
En aquest estudi, els investigadors van separar les feme-
lles durant deu minuts en caixes adjacents i s’adonaren 
que aquestes emetien vocalitzacions ultrasòniques de 
38 kHz. Quan els mascles sentien aquestes vocalitzaci-
ons, recollien les cries (que els investigadors havien tret 
del niu) molt ràpidament, i es posaven sobre elles per 
a donar-los calor. A continuació, van provar el mateix 
experiment amb pares als quals col·locaren taps de cera 
a les oïdes, de manera que no podien sentir les feme-
lles, però, com que estaven al costat, sí que les podien 
olorar: els pares continuaven recollint les cries. Però si 
les mares no hi eren presents i, per tant, els pares no les 
sentien ni les oloraven, es tornaven molt descuidats amb 
les cries i tardaven molt a recollir-les! És a dir, els pares 
de ratolí poden fer-se càrrec de les seues cries, però són 
més descuidats que les mares (Liu et al., 2013).

Tot i això, alguns estudis han demostrat que el cer-
vell del ratolí també canvia amb la paternitat. De fet, 
la interacció amb les seues cries incrementa la produc-
ció de noves neurones en les dues zones cerebrals que 
mantenen la neurogènesi activa durant l’edat adulta 
en el ratolí: l’hipocamp, que participa en la memòria, 
i la zona subventricular-bulb olfactori. A més, se sap 
que l’increment de la neurogènesi en els pares depèn 
d’una hormona que ja coneixem: la prolactina (Mak 
i Weiss, 2010). En la seua tesi doctoral, defensada en 
juliol, Hugo Salais López, coautor d’aquest article, ha 
investigat com respon el cervell del mascle de ratolí a 
la prolactina, i ha descobert que aquesta activa sobretot 
zones de l’hipotàlem, algunes de les quals coincideixen 
amb nuclis que pertanyen a la xarxa sociosexual i que 
també s’activen en femelles. 

La prolactina, per tant, podria tindre un paper impor-
tant també en pares. De fet, aquest paper s’ha demostrat 
àmpliament en aus, i en una espècie de primat biparen-
tal, el tití (Callithrix jacchus). Els mascles de tití pre-
senten nivells molt elevats de prolactina circulant, que 
s’incrementen de manera paral·lela al que els ocorre a 
les seues parelles durant l’embaràs, mitjançant mecanis-
mes que desconeixem (Ziegler, Prudom, Zahed, Parlow 
i Wegner, 2009). Com que sabem que la prolactina és 
capaç d’activar també el cervell dels mascles de ratolí, 

«DESCOBRIR ELS MECANISMES PELS 

QUALS S’ACTIVA EL “MODE AGRESSIU” EN 

EL CERVELL DE LA MARE ENS POT AJUDAR 

A COMPRENDRE MILLOR ELS MECANISMES 

BIOLÒGICS DE L’AGRESSIVITAT»
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serà interessant comprovar en futurs estudis si, com en 
les mares, la senyalització prolactinèrgica s’incrementa 
en els ratolins pares.

■■ PER	A	QUÈ	SERVEIX	INVESTIGAR	EL	
COMPORTAMENT	DE	MARES	I	PARES?

L’estudi de les bases neurobiològiques del comportament 
parental va més enllà de l’interès per conèixer com es 
controla aquest comportament. Per exemple, descobrir 
els mecanismes pels quals al cervell de la mare s’activa 
el «mode agressiu» ens pot ajudar a comprendre millor 
els mecanismes biològics de l’agressivitat i la violència 
patològiques. S’estima que entre el 10 i el 20 % de les 
mares pateixen depressió postpart, i alguns estudis sug-
gereixen que aquesta xifra està subestimant el nombre 
real de casos, ja que les dones tendeixen a amagar el seu 
estat a causa de la pressió d’una societat que les obliga a 
considerar la maternitat com el moment més feliç de les 
seues vides. De la nostra comprensió dels canvis que ex-
perimenta el cervell de la mare durant l’embaràs i el part 
depèn que entenguem com es pot derivar un estat pato-
lògic de depressió i puguem trobar noves dianes terapèu-
tiques. A més, de la qualitat de la cura parental rebuda 
durant la infantesa depèn la futura salut mental dels fills, 
ja que s’ha demostrat que el maltractament durant aquest 
període està associat a la susceptibilitat a patir malalties 
psiquiàtriques en l’adult.  

Però a més de tot allò, tal i com proposava Jay Ro-
senblatt, pioner en l’estudi del comportament maternal: 
«La unitat mare-fill és la base de la nostra organització 
social» (citat a Feldman, 2016). Com hem comentat al 
llarg d’aquest article, la xarxa de nuclis cerebrals impli-
cada en el control del comportament maternal pertany 
al «cervell sociosexual». És a dir, el vincle entre mare i 
fills podria ser el que fonamentara tota la resta de vin-
cles socials que componen les societats. En paraules de 
Michael Numan i Larry Young (2016), «el vincle entre 
una mare i els seus fills és la base dels vincles socials 
que formen les societats humanes, en què la cooperació 
i l’altruisme representen un paper molt important per a 
la cohesió social». 
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«EL VINCLE ENTRE MARE I FILLS PODRIA 

SER EL QUE FONAMENTARA TOTA LA RESTA 

DE VINCLES SOCIALS QUE COMPONEN LES 
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