
LA CONTRA

Tinc 25 anys. Visc a Frankfurt, comparteixo pis amb sis estudiants i m’entenc amb tots, la qual
cosaésmoltestranya.Elnostrecos sempreseràambnosaltres: és fonamental acceptar i tolerar
tots els cossos. Crec en la naturalesa: elsmeus àtoms es tornaran a integrar en el tot

“La florabacteriana influeix
enel sobrepès i lament”

Giulia Enders, microbiòloga enamorada de l’intestí
VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET

Aquíendiemferpopó...
A Alemanya també. Ens fa
vergonyaparlardelnostrein-
testí, però estem descobrint
que és un òrgan essencial en
lanostra salut.

Ocupar,ocupaespai.
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
acumulaciódenervis.

Iéspledebacteris.
Somrigui quan els anomeni i cuidi’lsmolt: les
investigacionsmés recentsdemostren la seva
importància en temes com el sobrepès, la de-
pressió i lesal·lèrgies.

Sobrepès ibacteris, relacionats?
Íntimament.Aunsratolinselsvandonarbac-
teris de persones amb sobrepès, i els ratolins,
sense variar la dieta, van engreixar. I quan els
vandonarbacterisdepersonesambelpesido-
ni, esvan tornaraaprimar.

Perònosaltresnosomratolins...
Està confirmat, ja s’han fet experiments amb
humans, i també s’ha comprovat que les per-
sones 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 témalal-
ties. Imaginiunbosc.

Commésespècies,millor.
Exacte. La bona salut de l’intestí influeixmés
en el nostre pes (entre un 10% i un 30%) que
elsgens.I l’origendemoltesal·lèrgiesés la fal-
tadebacteris.

Iquèelspassa,als seusbacteris?
Jo també m’ho he preguntat, perquè sóc un
fideu, però ja ho eren la mare i l’àvia. És pro-
bable 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 aveure els bacteris amb l’es-
tatd’ànim?
Undia, en una festa va seure almeu costat un
noiqueteniaunalèpudent.L’endemàemvaig
assabentar que s’havia suïcidat, que patia de
depressions. Això em va impactar i vaig co-
mençara investigar.

Quèvadescobrir?
Que molts científics ja ho estaven fent. L’in-
vestigadorirlandèsJohnCryanvautilitzarun
dels experiments més reveladors en el camp
de la investigació sobre la motivació i la de-
pressió: ratolinsnedant.

Aixíestestaelsantidepressius,ambrato-
lins...?
Sí. Amb un antidepressiu eficaç neden més
temps, lluiten persobreviure.Cryan vadonar
bacterisalsratolins ivaresultarquevannedar
més tempsqueambelsantidepressius.

És un descobriment important. No van
ferprovesambhumans?
Sí, a laUniversitatdeLosAngeles, i vanveure
quedesprésdequatresetmanesadministrant
probiòtics l’activitatcerebral, especialment la
zona de les emocions, es modificava. Pensi
queel95%de laserotoninaquehihaalnostre
organisme es produeix a les cèl·lules intes-
tinals.

L’hormonade la felicitat.
Laciènciadiuqueunapartimportantdelnos-
tre estat d’ànimestà determinat per l’intestí, i
ara estemdescobrint comés de gran, aquesta
influència.

Icomésdegran?
Sabem que les persones amb l’intestí irritat o
inflamatsolentenirmésdepressionsique,per
exemple, després d’unes vacances enquèhas
canviat l’alimentació a pitjor, les possibilitats
de tenirunadepressióaugmenten.

L’anomenendepressiópostvacances.
Tambés’hadescobertqueelsbacteris,elspre-
biòtics, influeixen en la capacitat d’aprendre.
En les persones amb l’intestí irritat, la con-
nexió entre l’intestí i el cervell pot ser molt
extenuant.

L’estrèsdeuseresgotadorperaell.
Hoés.Davantunasituaciód’alarmael cervell
pren l’energia i la sang de l’intestí. I si això es
repeteix sovint, el debilita. L’estrès modifica
el climadelnostre intestí.

I l’homedel temps sónels nostres excre-
ments?
Sí,segonselcolorilaconsistènciapodemveu-
reclaramentcomestrobal’intestí.Hihaquifa
boletes de cabra; altres, trossets tous i espon-
josos... L’idoni són excrements amb formade
salsitxa llisa i suauo salsitxa ambesquerdes a
la superfície.

Devegadeselsexcrements floten.
És bo, significa que contenen bombolles de
gas, quehihabacteris. Si s’enfonsende segui-
da, ésquenohemdigeritbé.

Devegades labombollaets tu.
Elproblemaés si fapudoro famal, sinó l’únic
quepassaésqueallàhihaunacosaviva.

Ielrestrenyimentésmalsenyal?
Hihapersonesquevantresvegadescadadia i
persones que van cada tres dies, i això és dins
delanormalitat, l’importantéslaconsistència
i evitar exercirmassa pressió, que pot provo-
car hemorroides, varius o apoplexia. L’ideal
peranardeventreésposar-sea lagatzoneta.

Peròdona!
Hovamferaixí finsal segleXVIII iamigmón
encara ho fan, és lamanera que l’intestí baixi
recte i no es guardi res. Però aconseguim el
mateix efecte asseguts a la tassa però amb un
tamboretalspeus.

La bella i la bèstia
L’intestídónaperamolt,
hoséperquètincmaterial
perferduescontres ,per-
quèelvídeod’aquestajove
biòlogaenquèexplicaamb
moltagràcialasevaim-
portància,penjataYou-
Tube,haestattotunfeno-
men, iperquèelseullibre,
Ladigestióneslacuestión

(Urano),havenut
1.300.000exemplarsa
Alemanya.“Jonosabia
quem’estavenfilmant.
Vaigparticiparenuncon-
cursdeponènciesdejoves
científics. Estavamolt
nerviosa,tenialasensació
queelmeutemaeraelmés
lleig,elmeunenteniales
orellesmoltgransi les
dentstortes,peròalfinal
haresultatquetotss’esti-
menelmeunen”.Investi-
gacionsrecentsmostren
queelnostrepesoestat
mental,elnostrebenestar,
estandirectamentinfluïts
perlafloraintestinal.
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