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Tο αυξημένο επίπεδο φυσικής δραστηριότητας αντισταθμίζει τον κίνδυνο
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Σχήμα 1. Κίνδυνος θνητότητας από ηπατική νόσο ανάλογα με το ΒΜΙ και το επίπεδο
φυσικής δραστηριότητας (σε METs).
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Μετά από διόρθωση ως προς πιθανούς συγχυ- Arfianti A, Pok S, Barn V, et al. Exercise
τικούς παράγοντες (Σχήμα 1), όσοι ήσαν παχύσαρκοι retards hepatocarcinogenesis in obese mice
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ρείς αγύμναστους (HR: 2.08), και τους γυμνασμένους
H άσκηση μειώνει τον κίνδυνο καρκινογένεσης
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Σχήμα 2. Επίπτωση καρκίνου, αριθμός και μέγεθος καρκινικών κυττάρων στα πειραματόζωα μετά από καθιστική ζωή και
Σχήμα
2. Επίπτωση καρκίνου, αριθμός και μέγεθος καρκινικών κυττάρων στα πειραματόζωα
άσκηση (φυσιολογικά και γενετικώς τροποποιημένα).
μετά από καθιστική ζωή και άσκηση (φυσιολογικά και γενετικώς τροποποιημένα)

Στην παρούσα εργασία αποδείχτηκε η θετική επίδραση της άσκησης σε πειραματικό
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προκλητής καρκινογένεσης στο ήπαρ. Τα πειραματόζωα ήταν προγραμματισμένα να αναπύξουν
παχυσαρκία, αντίσταση στην ινσουλίνη και ηπατικές
βλάβες. Το ιδιαίτερο εύρημα της μελέτης (η ελαχιστοποίηση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου) δεν
φαίνεται να συνδέεται με την απώλεια σωματικού
βάρους, αλλά να σχετίζεται με προσαρμογές που
προκαλούνται άμεσα από την άσκηση. Αυτό φάνηκε
στην υποομάδα πειραματόζωων που παρέμειναν
αδύνατα και δεν γυμνάστηκαν.
H αύξηση της πρωτεΐνης p53, μετά από άσκηση, είχε αναφερθεί σε άλλους ιστούς όχι όμως και
στο ήπαρ και είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου
ότι εμπλέκεται στον έλεγχο της απόπτωσης και στην
επιδιόρθωση του DNA. Παρομοίως, η καταστολή της

πρωτεΐνης p27 έχει βρεθεί ότι ευθύνεται για την πρόκληση ηπατικού καρκίνου και η αύξησή της με την
άσκηση θεωρείται σημαντική προσαρμογή. Τέλος, η
ασκησιογενής καταστολή του μονοπατιού JKN, που
ευθύνεται για τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, εξηγεί
επίσης το μειωμένο κίνδυνο. Ενδεικτικά, αναφέρεται,
ότι στα πειραματόζωα που προλήθηκε τεχνητή αναστολή του παραπάνω μονοπατιού και δεν ασκήθηκαν,
απουσίαζαν οι ηπατικοί όγκοι μετά από 24 εβδομάδες.
Βάσει των συγγραφέων η παρούσα μελέτη ανέδειξε ορισμένους νέους μηχανισμούς, πέραν των
γνωστών, στους οποίους αποδίδεται η προληπτική
δράση της άσκησης ως προς την εμφάνιση ηπατικού καρκίνου και την πρόληψη της μη-αλκοολικής
λιπώδης νόσου του ήπατος. ■
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