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Ε

ἶναι κοινὰ ἀποδεκτὴ ἡ ἀποτελεσματικότητα τῆς ἄσκησης στὴν πρόληψη τῆς ἰσχαιμικῆς καρδιαγγειακῆς νόσου, τῶν ἀγγειο
εγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων, τῆς ὑπέρτασης, τοῦ
καρκίνου τοῦ παχέος ἐντέρου καὶ τοῦ μαστοῦ, τοῦ
διαβήτη τύπου 2, τοῦ μεταβολικοῦ συνδρόμου καὶ
τῆς ὀστεοπόρωσης, καθὼς καὶ ἔναντι τῆς γνωστικῆς ἔκπτωσης, τοῦ ἄγχους καὶ τῆς κατάθλιψης, τῆς
λειτουργικῆς ἐξάρτησης καὶ τῶν πτωτικῶν ἐπεισοδίων στοὺς ἡλικιωμένους.
Στὴ δημιουργία τῶν ὀφελῶν τῆς ἄσκησης στὴν
ὑγεία συμμετέχουν πολλαπλοὶ μηχανισμοί, ὅπως ἡ
προαγωγὴ μιᾶς ἀντι-φλεγμονώδους κατάστασης,
ἡ ἐνεργοποίηση τοῦ ἄξονα ὑποθάλαμος-ὑπόφυση-ἐπινεφρίδια, προσαρμογὲς στὸ καρδιαγγειακὸ
σύστημα καὶ στὸ μεταβολισμὸ τῆς γλυκόζης καὶ
πολλοὶ ἄλλοι. Τὰ τελευταῖα χρόνια προτείνεται
ἕνας νέος παράγοντας, μέσῳ τοῦ ὁποίου ἡ ἄσκηση
ἀσκεῖ τὰ ὀφέλη της στὴν ὑγεία: ἡ τροποποίηση τοῦ
ἐντερικοῦ μικροβιώματος, μὲ τὶς σχετικὲς μελέτες
νὰ δείχνουν ἀξιοσημείωτα ἀποτελέσματα.
Τὸ ἐντερικὸ μικροβίωμα εἶναι ἕνα σύνολο μικροοργανισμῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπιβιώνουν κατὰ μῆκος
τοῦ γαστρεντερικοῦ σωλῆνα τῶν θηλαστικῶν καὶ
αὐξάνουν σὲ ἀριθμὸ καὶ ποικιλομορφία ἀπὸ τὸ
στόμαχο μέχρι τὸ παχὺ ἔντερο. Ἔχει ὑπολογιστεῖ
ὅτι τὸ ἐντερικὸ μικροβίωμα ἀποτελεῖται ἀπὸ 1.014
κύτταρα (10 φορὲς τὸν συνολικὸ ἀριθμὸ τῶν κυτ-

τάρων τοῦ ἀνθρώπινου σώματος). Τὸ μικροβίωμα
μπορεῖ νὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ 500-1.000 διαφορετικὰ
εἴδη μικροβίων, ὅπου ἡ σύνθεση αὐτῆς τῆς μικροβιακῆς κοινότητας εἶναι συγκεκριμένη γιὰ κάθε
ξενιστῆ, ἐξελίσσεται κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς
τοῦ κάθε ἀτόμου καὶ μπορεῖ νὰ ἐπηρεασθεῖ τόσο
ἀπὸ ἐξωγενῆ ὅσο καὶ ἀπὸ ἐνδογενῆ ἐρεθίσματα.1,2

Ἐντερικὸ μικροβίωμα καὶ ὑγεία
Τὸ ἐντερικὸ μικροβίωμα εἶναι καίριας σημασίας στὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος. Στὴν πραγματικότητα, ζῶα τὰ ὁποῖα
ἀναπτύχθηκαν κάτω ἀπὸ στεῖρες συνθῆκες (χωρὶς
ἀποικισμὸ ἀπὸ μικροβίωμα) παρουσίασαν ἀνεπαρκὲς ἐντερικὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα.3 Ἡ
ἰσορροπία μεταξὺ τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος καὶ τοῦ συμβιωτικοῦ μικροβιώματος εἶναι σημαντικὴ γιὰ τὴ διατήρηση τῆς ὑγείας καὶ ἡ διαταραχὴ αὐτῆς τῆς ἰσορροπίας μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει
ἔναυσμα γιὰ τὴν ἐμφάνιση πολλῶν ἀσθενειῶν (ὄχι
μόνο σχετιζόμενες μὲ τὸ γαστρεντερικὸ σύστημα)
ἀλλὰ καὶ παθήσεων ὅπως τὸ μεταβολικὸ σύνδρομο, ὁ σακχαρώδης διαβήτης, ἀλλεργικὲς παθήσεις
(ἀτοπικὴ δερματίτιδα καὶ ἆσθμα), ἡ ρευματοειδὴς
ἀρθρίτιδα καὶ ὁ αὐτισμὸς.4-9
Πέραν αὐτῶν τῶν λειτουργιῶν, ἡ μεταβολικὴ
ἰσχὺς τοῦ ἐντερικοῦ μικροβιώματος εἶναι τέτοια,
ὅπου ἀναφέρεται καὶ ὡς ξεχασμένο ὄργανο,10
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Σχῆμα 1. Βασικοὶ παράγοντες ποὺ ἐπηρεάζουν τὴν κατάσταση τοῦ ἐντερικοῦ μικροβιώματος.17

ἐπειδὴ ὁ μεταβολισμός του εἶναι συγκρίσιμος μὲ
αὐτὸν τοῦ ἥπατος. Τὰ τελευταῖα χρόνια, ἀλλαγὲς
στὴ σύνθεση τοῦ μικροβιώματος συσχετίστηκαν
καὶ μὲ τὴν παχυσαρκία,11 δεδομένου ὅτι παχύσαρκα ἄτομα ἔχουν διαφορετικὴ σύνθεση ἐντερικοῦ
μικροβιώματος ἀπὸ ἄτομα μὲ φυσιολογικὸ βάρος.
Ἐπιπλέον, σὲ μιὰ κλασικὴ πλέον μελέτη βρέθηκε
ὅτι μεταμόσχευση μικροβιώματος ἀπὸ παχύσαρκους ἀρουραίους σὲ ἀρουραίους μὲ φυσιολογικὸ
βάρος, τούς μετέτρεψε σὲ παχύσαρκους, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ποσότητα πρόσληψης φαγητοῦ.12
Τὸ ἐντερικὸ μικροβίωμα ἐπηρεάζεται ἀπὸ
πολλοὺς παράγοντες (Σχῆμα 1), συμπεριλαμβανομένων τῶν γονιδίων καὶ τῆς ἡλικίας τοῦ ξενιστῆ,
τῆς ἐγκυμοσύνης καὶ κάποιων περιβαλλοντικῶν
παραγόντων ὅπως τῆς δίαιτας, τοῦ τρόπου γέννησης, τοῦ ἄγχους καὶ τῆς λήψης ἀντιβιοτικῶν.13-17

Ἐντερικὸ μικροβίωμα καὶ ἄσκηση
Σὲ μελέτη τῶν Choi et al.18 παρατηρήθηκαν
ἀλλαγὲς στὴ σύνθεση τοῦ μικροβιώματος σὲ ἀρουραίους, οἱ ὁποῖοι ἀσκοῦνταν, σὲ σχέση μὲ ἀρουραίους οἱ ὁποίοι δὲν ἀσκοῦνταν. Αὐτὰ τὰ εὑρήματα ἔρχονται σὲ συμφωνία μὲ τὰ εὑρήματα τῶν
Queipo-Ortuno et al.,19 τὰ ὁποῖα ὑποδεικνύουν ὅτι
οἱ ἀρουραῖοι, οἱ ὁποῖοι ἀσκοῦνταν, εἶχαν αὐξημένα ἐπίπεδα Lactobacillus καὶ Blautia coccoides–
Eubacterium rectale στὸ μικροβίωμά τους. Ἐπιπλέον, παρατηρήθηκε αὐξημένη βακτηριακὴ
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ποικιλομορφία καί, πιὸ συγκεκριμένα, αὔξηση
τῶν βακτηρίων τοῦ γένους Lactobacillus στοὺς
παχύσαρκους ἀρουραίους, οἱ ὁποῖοι ἀσκοῦνταν.20
Σὲ ἄλλη μελέτη συγκρίθηκαν τὰ μικροβιώματα ἀρουραίων μὲ ὑψηλὴ σὲ λιπαρὰ δίαιτα (μὲ
ἢ χωρὶς ἄσκηση) καὶ ἀρουραίων μὲ φυσιολογικὴ
δίαιτα.21 Ἡ ἄσκηση ὄχι μόνο ἀναίρεσε τὶς ἀλλαγὲς στὸ μικροβίωμα, οἱ ὁποῖες προκλήθηκαν ἀπὸ
δίαιτα ὑψηλὴ σὲ λιπαρά, ἀλλὰ ἔφερε καὶ μεγάλες
ἀλλαγὲς καὶ στὴ συνομοταξία τῶν Firmicutes,
Bacteroidetes καὶ Tenericutes, ἴδιες σὲ σειρὰ μεγέθους καὶ κατεύθυνσης, ὅπως αὐτὲς προερχόμενες
ἀπὸ δίαιτα ὑψηλὴ σὲ λιπαρά. Μὲ παρόμοιο τρόπο,
παρατηρήθηκε σὲ ποντίκια μὲ δίαιτα ὑψηλὴ σὲ λιπαρά, προσθετικὴ ἐπίδραση τῆς ἄσκησης, στὴν
αὔξηση τῆς μικροβιακῆς ποικιλομορφίας τοῦ
μικροβιώματός τους.22 Τὰ παραπάνω δεδομένα
μπορεῖ νὰ ὑποδεικνύουν ὅτι οἱ ἀλλαγές, οἱ ὁποῖες
προκαλοῦνται ἀπὸ τὴν ἄσκηση, ἐπηρεάζονται
ἀπὸ τὴ μεταβολικὴ κατάσταση τῶν ἀτόμων καὶ ὁ
παράγοντας αὐτὸς πρέπει νὰ λαμβάνεται ὑπ᾽ ὄψιν
σὲ μελλοντικὲς μελέτες.
Λιγοστὲς ὡστόσο εἶναι οἱ μελέτες σὲ ἀνθρώπους. Σὲ μία ἀπὸ τὶς πρῶτες μελέτες, ὅπου συγκρίθηκαν ἀθλητὲς (παῖχτες ράγκμπι) μὲ ὑγιῆ ἄτομα,
οἱ Clarke et al.23 παρατήρησαν πῶς ἡ ὁμάδα τῶν
ἀθλητῶν εἶχε μεγαλύτερη ποικιλομορφία μικροβιακῶν εἰδῶν -22 συνομοταξίες, 68 οἰκογένειες καὶ
113 γένη- σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς 11 συνομοταξίες, 33
οἰκογένειες καὶ τὰ 65 εἴδη τῆς ἄλλης ὁμάδας. Σὲ
ἄλλη μελέτη, ὅπου συμμετεῖχαν ἄτομα μὲ διαφορετικὸ ἐπίπεδο φυσικῆς κατάστασης καὶ συγκρίσιμες
δίαιτες, βρέθηκε ὅτι ἡ καρδιοαναπνευστικὴ ἱκανότητα συσχετίστηκε μὲ τὴ μικροβιακὴ ποικιλομορφία.24 Οἱ γυμνασμένοι παρουσίασαν ὑψηλότερη
ἀναλογία μικροβίων ποὺ παρήγαγαν βουτυρικὸ
ὀξύ, τὸ ὁποῖο προωθεῖ τὴν ὑγεία τοῦ ἐντερικοῦ
τοιχώματος μειώνοντας τὴ φλεγμονή. Προσφάτως,
βρέθηκε σημαντικὴ αὔξηση στὴ συγκέντρωση τῶν
λιπαρῶν ὀξέων βραχείας ἁλυσίδας (ἰδιαίτερα τοῦ
βουτυρικοῦ ὀξέος) στὰ κόπρανα τῶν συμμετεχόντων μετὰ ἀπὸ ἕξι ἑβδομάδες ἄσκησης, προσαρμογὲς οἱ ὁποῖες ὑποχώρησαν μετὰ τὴ διακοπὴ τῆς
ἄσκησης.25

Πιθανοὶ μηχανισμοὶ, μέσῳ τῶν ὁποίων ἡ ἄσκηση ἐπηρεάζει τὸ ἐντερικὸ μικροβίωμα
Ὡς πιθανοὶ μηχανισμοί, μέσῳ τῶν ὁποίων ἡ

117

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ἄσκηση ἐπηρεάζει τὸ ἐντερικὸ μικροβίωμα, ἀναφέρονται: i) ἡ τροποποίηση τοῦ προφὶλ τῶν χολικῶν ὀξέων 2) οἱ ἀλλαγὲς στὸ προφὶλ τῶν λιπαρῶν
ὀξέων κοντῆς ἁλύσου στὰ κόπρανα 3) ἡ ἐνεργοποίηση τῶν toll-like ὑποδοχέων μέσῳ λιποπολυσακχαριτῶν 4) ἡ τροποποίηση τῆς μεσολαβούμενης μέσῳ Ig-A ἀνοσίας τῶν βλεννογόνων 5) ἡ
ἀπελευθέρωση τῶν μυοκινῶν 6) ἀπώλεια βάρους
7) μείωση τοῦ χρόνου διάβασης τοῦ ἐντέρου 8)
ἐνεργοποίηση τοῦ ἄξονα ὑποθάλαμος-ὑπόφυση-ἐπινεφρίδια.17,26
Βασικὴ προϋπόθεση γιὰ τὴν ἐνεργοποίηση
τῶν ἀνωτέρω εἶναι ἡ διαταραχὴ τῆς ὁμοιόστασης
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἄσκησης. Αὐτὸ συμβαίνει,
ὅταν τὸ ἄτομο γυμνάζεται σὲ ἔνταση ὑψηλότερη ἀπὸ τὸ 60% τοῦ μέγιστου ὄγκου ὀξυγόνου
(VO2max) ἢ ἡ διάρκεια τῆς ἄσκησης ξεπερνάει τὰ 90
λεπτά, ἀκόμα καὶ ἐὰν ἡ ἔντασή της δὲν ξεπερνάει
τὸ 40% τοῦ VO2max.27

Σύνοψη
Τὰ τελευταῖα χρόνια πληθαίνουν οἱ ἐπιστημονικὲς ἀποδείξεις σχετικὰ μὲ τὴν εὐεργετικὴ
ἐπίδραση τῆς ἄσκησης στὴν τροποποίηση τοῦ
ἐντερικοῦ μικροβιώματος. Φαίνεται ὅτι ἡ ἄσκηση
προωθεῖ τὴν μικροβιακὴ ποικιλομορφία, αὑξάνοντας τοὺς καλοὺς βακτηριακοὺς πληθυσμούς, οἱ
ὁποῖοι σχετίζονται μὲ τὴν πρόκληση τῶν ἀσκησιογενῶν προσαρμογῶν. Ὡστόσο ἀπαιτοῦνται
περισσότερες μελέτες σὲ ἀνθρώπους, μὲ διαφορετικὰ πρωτόκολλα καὶ διαφορετικὸ ἐπίπεδο ὑγείας καὶ φυσικῆς κατάστασης, προκειμένου νὰ ἐξαχθοῦν πιὸ ἀσφαλῆ συμπεράσματα.
Βιβλιογραφία
1. Sekirov I, et al. Gut microbiota in health and disease. Physiol
Rev 2010; 90(3): 859-904.
2. O᾽ Toole PW, et al. Gut microbiota and aging. Science 2015;
350: 1214-1215.
3. Round, J.L.,The gut microbiota shapes intestinal immune
responses during health and disease. Nat Rev Immunol 2009;
9: 313–323.
4. Arrieta M.C., et al. The intestinal microbiota and allergic
asthma. Infect 2014; 69(Suppl. 1): S53–S55.
5. Backhed F., et al. The gut microbiota as an environmental
factor that regulates fat storage. ProcNatlAcadSci 2004; 101:
15718-15723.
6. Nishitsuji K, et al. Analysis of the gut microbiome and plasma
short-chain fatty acid profiles in a spontaneous mouse model
of metabolic syndrome. SciRep 2017 (in press).
7. Delzenne N.M., et al. Targeting gut microbiota in obesity:

8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

effects of prebiotics and probiotics. Nat Rev Endocrinol 2011;
7, 639–646.
Sohail et al. Role of the gastrointestinal tract microbiome in
the pathophysiology of diabetes mellitus. J Diabetes Res 2017
(in press).
Vaahtovuo J., et al. Fecal microbiota in early rheumatoid
arthritis. J Rheumatol 2008; 35: 1500–1505.
O’Hara A.M., et al. The gut flora as a forgotten organ. EMBO
Rep 2006; 7: 688–693.
Ley RE., et al. Ecological and evolutionary forces shaping
microbial diversity in the human intestine. Cell 2006; 124:
837–848.
Turnbaugh PJ, et al. Diet-induced obesity is linked to marked
but reversible alterations in the mouse distal gut microbiome.
Cell Host Microbe 2008; 3: 213-223.
Nicholson J.K., et al. Host-gut microbiota metabolic
interactions. Science 2012; 336: 1262–1267.
Salminen S., et al. Influence of mode of delivery on gut
microbiota composition in seven year old children. Gut 2004;
53: 1388–1389.
David, L A., et al. Diet rapidly and reproducibly alters the
human gut microbiome. Nature 2014; 505: 559–563.
Koren O., et al. Host remodeling of the gut microbiome and
metabolic changes during pregnancy. Cell 2012; 150: 470–480.
Cerda B, et al. Gut microbiota modification: another piece in
the puzzle of the benefits o physical exercise in health. Front
Physiol 2016; 18(7): 51-57.
Choi J.J., et al. Exercise attenuates PCB-induced changes in
the mouse gut microbiome. Environ Health Perspect 2013;
121: 725–730.
Queipo-Ortuño, M. I., et al. Gut microbiota composition in
male rat models under different nutritional status and physical
activity and its association with serum leptin and ghrelin
levels. PLoS ONE 2013; 8(5):e65465.
Petriz, B.A, et al. Exercise induction of gut microbiota
modifications in obese, non-obese and hypertensive rats. BMC
Genomics 2014; 15:511-515.
Kang, S. et al. Diet and exercise orthogonally alter the gut
microbiome and reveal independent associations with anxiety
and cognition. Mol Neurodegener 2014; 9: 36-41.
Evans, C.C., et al. Exercise prevents weight gain and alters
the gut microbiota in a mouse model of high fat diet-induced
obesity. PLoS One 2014; 9:e92193.
Clarke S.F., et al. Exercise and associated dietary extremes
impact on gut microbial diversity. Gut 2014; 63: 1913–1920.
Estaki M, et al. Cardiorespiratory fitness as a predictor of
intestinal microbial diversity and distinct metagenomic
functions. FASEB Journal 2016, 30: 1027–1035.
Αllen JM, et al. Exercise alters gut microbiota composition
and function in lean and obese humans. Med Sci Sports Exerc
2018; 50(4):747-757.
Ticinesi A, Aging gut microbiota at the cross-road between
nutrition, physical activity and sarcopenia: is there a gutmuscle axis? Nutrients 2017; 9: 12-15.
Luger, A., et al. Acute hypothalamic-pituitary-adrenal
responses to the stress of treadmill exercise. Physiologic
adaptations to physical training. N Eng. J Med 1987; 316:
1309–1315.

