DIVENDRES, 22 MAIG 2015

LA CONTRA
Giulia Enders, microbiòloga enamorada de l’intestí

“La flora bacteriana influeix
en el sobrepès i la ment”
La bella i la bèstia

A

quí en diem fer popó...
A Alemanya també. Ens fa
vergonyaparlardelnostreintestí, però estem descobrint
que és un òrgan essencial en
la nostra salut.
Ocupar, ocupa espai.
Vuit quilòmetres. Crea més de vint tipus
d’hormones diferents, i s’hi troben les dues
terceres parts del nostre sistema immunitari.
I, després del cervell, és l’òrgan que té més
acumulació de nervis.
I és ple de bacteris.
Somrigui quan els anomeni i cuidi’ls molt: les
investigacions més recents demostren la seva
importància en temes com el sobrepès, la depressió i les al·lèrgies.
Sobrepès i bacteris, relacionats?
Íntimament. A uns ratolins els van donar bacteris de persones amb sobrepès, i els ratolins,
sense variar la dieta, van engreixar. I quan els
vandonarbacterisdepersonesambelpesidoni, es van tornar a aprimar.
Però nosaltres no som ratolins...
Està confirmat, ja s’han fet experiments amb
humans, i també s’ha comprovat que les persones obeses que no tenen les malalties que
estan relacionades amb l’obesitat (diabetis,

colesterol) tenen més varietat de bacteris a
l’intestí que la gent obesa que sí que té malalties. Imagini un bosc.
Com més espècies, millor.
Exacte. La bona salut de l’intestí influeix més
en el nostre pes (entre un 10% i un 30%) que
els gens. I l’origen de moltes al·lèrgies és la falta de bacteris.
I què els passa, als seus bacteris?
Jo també m’ho he preguntat, perquè sóc un
fideu, però ja ho eren la mare i l’àvia. És probable que el meu intestí estigui ben poblat
d’espècies, perquè els bacteris s’hereten..., és
una llàstima que ens els carreguem amb els
antibiòtics.
I què tenen a veure els bacteris amb l’estat d’ànim?
Un dia, en una festa va seure al meu costat un
noiqueteniaunalèpudent.L’endemàemvaig
assabentar que s’havia suïcidat, que patia de
depressions. Això em va impactar i vaig començar a investigar.
Què va descobrir?
Que molts científics ja ho estaven fent. L’investigador irlandès John Cryan va utilitzar un
dels experiments més reveladors en el camp
de la investigació sobre la motivació i la depressió: ratolins nedant.

L’intestí dóna per a molt,
ho sé perquè tinc material
per fer dues contres , perquè el vídeo d’aquesta jove
biòloga en què explica amb
molta gràcia la seva importància, penjat a YouTube, ha estat tot un fenomen, i perquè el seu llibre,
La digestión es la cuestión
(Urano), ha venut
1.300.000 exemplars a
Alemanya. “Jo no sabia
que m’estaven filmant.
Vaig participar en un concurs de ponències de joves
científics. Estava molt
nerviosa, tenia la sensació
que el meu tema era el més
lleig, el meu nen tenia les
orelles molt grans i les
dents tortes, però al final
ha resultat que tots s’estimen el meu nen”. Investigacions recents mostren
que el nostre pes o estat
mental, el nostre benestar,
estan directament influïts
per la flora intestinal.

LLUÍS AMIGUET

Aixíestestaelsantidepressius,ambratolins...?
Sí. Amb un antidepressiu eficaç neden més
temps, lluiten per sobreviure. Cryan va donar
bacterisalsratolins ivaresultarquevannedar
més temps que amb els antidepressius.
És un descobriment important. No van
fer proves amb humans?
Sí, a la Universitat de Los Angeles, i van veure
que després de quatre setmanes administrant
probiòtics l’activitat cerebral, especialment la
zona de les emocions, es modificava. Pensi
que el 95% de la serotonina que hi ha al nostre
organisme es produeix a les cèl·lules intestinals.
L’hormona de la felicitat.
Laciènciadiuqueunapartimportantdelnostre estat d’ànim està determinat per l’intestí, i
ara estem descobrint com és de gran, aquesta
influència.
I com és de gran?
Sabem que les persones amb l’intestí irritat o
inflamatsolentenirmésdepressionsique,per
exemple, després d’unes vacances en què has
canviat l’alimentació a pitjor, les possibilitats
de tenir una depressió augmenten.
L’anomenen depressió postvacances.
Tambés’hadescobertqueelsbacteris,elsprebiòtics, influeixen en la capacitat d’aprendre.
En les persones amb l’intestí irritat, la connexió entre l’intestí i el cervell pot ser molt
extenuant.
L’estrès deu ser esgotador per a ell.
Ho és. Davant una situació d’alarma el cervell
pren l’energia i la sang de l’intestí. I si això es
repeteix sovint, el debilita. L’estrès modifica
el clima del nostre intestí.
I l’home del temps són els nostres excrements?
Sí,segonselcolorilaconsistènciapodemveureclaramentcomestrobal’intestí.Hihaquifa
boletes de cabra; altres, trossets tous i esponjosos... L’idoni són excrements amb forma de
salsitxa llisa i suau o salsitxa amb esquerdes a
la superfície.
De vegades els excrements floten.
És bo, significa que contenen bombolles de
gas, que hi ha bacteris. Si s’enfonsen de seguida, és que no hem digerit bé.
De vegades la bombolla ets tu.
El problema és si fa pudor o fa mal, sinó l’únic
que passa és que allà hi ha una cosa viva.
I el restrenyiment és mal senyal?
Hi ha persones que van tres vegades cada dia i
persones que van cada tres dies, i això és dins
de la normalitat, l’important és la consistència
i evitar exercir massa pressió, que pot provocar hemorroides, varius o apoplexia. L’ideal
per anar de ventre és posar-se a la gatzoneta.
Però dona!
Ho vam fer així fins al segle XVIII i a mig món
encara ho fan, és la manera que l’intestí baixi
recte i no es guardi res. Però aconseguim el
mateix efecte asseguts a la tassa però amb un
tamboret als peus.
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CUPÓ

Tinc 25 anys. Visc a Frankfurt, comparteixo pis amb sis estudiants i m’entenc amb tots, la qual
cosa és molt estranya. El nostre cos sempre serà amb nosaltres: és fonamental acceptar i tolerar
tots els cossos. Crec en la naturalesa: els meus àtoms es tornaran a integrar en el tot
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