»Supernormal stimuli« gør det normale mindre interessant

Fristelser rykker tærsklen
Når fundamentale drifter overskrider deres
originale formål

H

vad har cheeseburgere, Matador
Mix, online pornografi og Facebook
til fælles? De er alle super stimulerende, syntetiske udgaver af mad,
sex og social interaktion.
Nobelprisvinder og biolog Nikolaas Tinbergen opfandt udtrykket »supernormal
stimuli«, som netop beskriver påvirkning,
som er signifikant stærkere, end hvad man
normalt kan finde i naturen. I sidste uge skrev
jeg om fristelser, og i den sammenhæng er
»supernormal stimuli« ekstremt brugbart,
når det kommer til at beskrive en stor del af de
fristelser, som vi udsættes for i dag. Fristelser
som potentielt kan skabe en masse smerte og
helbredsmæssige udfordringer på den lange
bane.

Belønningscenteret i den primitive hjerne er
i høj grad drevet af et molekyle, kaldet dopamin. Dopamin er et »jeg-er-nødt-til-at-havedet-molekyle«. Hver gang, du spiser noget med
masser af sukker, fedt eller salt, vil din hjerne
frigive dopamin og du vil få et kick, ligesom
når du dyrker sex. Vores primitive instinkter
er skabt til livet på savannen, hvor tilgængeligheden af fedt, sukker og salt var begrænset, og
sex ikke nødvendigvis var let at få.
Vores belønningssystem i den primitive
hjerne er simpelthen ikke designet til at håndtere superstimulerede, syntetiske udgaver af
mad, sex eller social kontakt. Slik, cheeseburgere og Matador Mix har ganske enkelt så høje
niveauer af sukker, salt og fedt, at det langt
overgår, hvad vores forfædres miljø kunne
have tilbudt dem.
En anden potentiel udfordring med »supernomal stimuli« er, at normale stimuli bliver kedelige. Hvis man udsættes for dopamin
stimulering i meget høj grad indikerer nogle
forskningsresultater, at »supernomal stimuli«
reducerer antallet af dopamin receptorer. Dopamin tærsklen rykkes altså og man har brug
for et større stimuli for at få det samme kick. Så
alt med måde er nøglen.

Fugle lokkes med større og flottere æg
Tinbergen gennemførte i 1940erne fascinerede forskning, hvor han viste, at dyr kan snydes til at ændre deres vaner, når de bliver udsat
for overdrevne eller overdimensionerede udgaver af ting, som de er naturligt tiltrukket af.
Overordnet set fandt man ud af, at nogle fugle
foretrak æg, som var større eller mere bemærkelsesværdige end deres egne.
For eksempel viste det sig, at strandskaden,
som lægger små brune æg med små pletter,
undlader at passe på sine egne æg, hvis man
tilbyder den et stort menneskeskabt gips æg,
som er designet til at minde om deres egne æg
– blot i en større udgave.
Et andet eksempel er sangfuglen, som forlader sine blege blå æg til fordel for et sort/blåt
polkaprikket æg, som er så stort, at den ikke
engang kan ruge på det. Forestil dig, hvordan
sangfuglen ufortrødent forsøgte at ruge på det
gigantiske polkaprikkede æg, blot for at falde
ned igen. Et morsomt syn for Tinbergen og
kollegaer.
Ligeså morsomt var synet af en grå gås, som
valgte en volleyball frem for sit eget æg. Det
er måske svært at forestille sig en gås kæmpe
med at få en volleyball ned i reden, men det
var ikke desto mindre tilfældet. Den hvide
bold var bare for fristende!
Billens forveksling af partner
Efter Tinbergens forskning med fugle fulgte
forsøg med en række andre dyr i forhold til
deres evne til at ignorere naturlige stimuli til
fordel for »supernormal stimuli«.
Et eksempel på dette er en australsk bille,
hvis hanner er seksuelt tiltrukket af de store
orange hunner. Jo større og jo mere orange,
jo bedre! Der er bare et problem. Hunnernes
orange brune farve matcher nogle ølflasker i
Australien og derfor ender hannerne ofte med
at miste interessen og ignorerer de ellers attraktive orange brune hunner, og i stedet forsøger de at parre sig med tomme ølflasker.
Når vi ser en sangfugl falde af et stort polkaprikket æg eller en bille, som parrer en ølflaske tænker vi »dumme fugl eller dumme
insekt«, men der en lektie at lære. Disse dyrs
opførsel er en potentiel advarsel for os mennesker i relation til at blive udsat for »supernormal stimuli«. Forskerne udsætter dyrene for
»supernormal stimuli« i disse forsøg, men de
fleste mennesker bliver i dag udsat for »supernormal stimuli« flere gange om dagen i form
af fast food restauranter, tankstationer, internettet mm. Det er en del af hverdagen.
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FHver gang, du spiser noget

med masser af sukker, fedt eller
salt, vil din hjerne frigive dopamin og du vil få et kick, ligesom
når du dyrker sex.

En verden af »klik«
Det er ikke kun mad, som kan skabe afhængighed. Vores forfædre havde helt sikkert ikke
computere og internet, hvor de kunne klikke
på et uendeligt antal af potentielle partnere.
Jeg siger ikke, at pornografi på nettet er rigtigt
eller forkert, men det er et »supernormal stimuli« og derfor er der en afhængighedsrisiko
og en risiko for, at det normale bliver mindre
interessant.
»Man vågner om morgenen, åbner en
thumbnail side, og det fører til en visuel
Pandoras æske,« sagde musiker John Mayer
for nylig i et interview med Playboy Magazine,
hvor han blandt andet talte om pornografi på
nettet. »Der har været dage, hvor jeg har set
300 vaginaer, før jeg stod op.«
Der har uden tvivl udspillet sig mange scenarier på savannen, men jeg tvivler på, at John
Mayers scenarie nogensinde har fundet sted i
vores forfædres tid.
Vi er ikke dumme, men vi er meget tilbøjelige til at følge gamle instinkter. At se nogen
med to franske hotdogs, en halv liter cola, en
pose slik, en som tjekker sin Facebook profil
midt i en interaktion med et andet menneske,
eller en som ser pornografi på nettet fremtryller billedet af fuglen, som falder af det kæmpe
polkaprikkede æg eller billen, som parrer en
ølflaske. Der findes mange former for »supernormal stimuli«, og de fleste af os har brug for
strategier og struktur for at holde dem fra døren. I en verden med stigende tendens til overstimulering af primitive drifter, vil det være en
dårlig strategi udelukkende at lytte til sin primitive hjernes behov. B
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