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DELS MICROBIS ALS MEDICAMENTS
El 29 i 30 de juny de 2017, investigadors de tot el món es van reunir a B·Debate per
revisar el present i indicar el futur del microbioma, el conjunt de microbis que
viuen a l'intestí humà. El microbioma està involucrat en una gran varietat de funcions
essencials i s'ha demostrat, des de fa anys, la seva influència tant en la salut humana com
en la malaltia.
En l'actualitat, el repte és comprendre la relació entre el microbioma i l'ésser
humà i com pot modular-se, obrint noves possibilitats en la medicina preventiva i
en el maneig de les malalties cròniques. Altres camps, com la indústria alimentària i la
farmacèutica també podrien beneficiar-se. Les noves tecnologies de seqüenciació han
revolucionat el panorama i han permès la caracterització i una millor comprensió del
microbioma humà.
Però moltes preguntes segueixen sense resposta i es va tractar de contestar-les en aquesta
nova edició del debat The Barcelona Debates on the Human Microbiome 2017. From
Microbes to Medicines', organitzat per B·Debate −una iniciativa de Biocat i de l’Obra
Social “la Caixa” per promoure el debat científic− juntament amb l’Institut d’Investigació
de la Sida IrsiCaixa.

CONCLUSIONS
•

El microbioma és el conjunt de microbis de l’intestí humà i està involucrat en
nombroses funcions essencials.

•

En l'actualitat, la investigació en aquest camp se centra a comprendre la relació
entre el microbioma i l'ésser humà. I com pot modular-se el microbioma,
cosa que pot obrir noves possibilitats en camps com la medicina preventiva,
les malalties cròniques o la indústria farmacèutica.

•

Les noves eines de seqüenciació són especialment útils per estudiar les
alteracions del microbioma, tot i que l'estandardització de processos i el
processament de milers de dades obtingudes són dos grans reptes a abordar.

•

Les noves estratègies de tractament per a desordres cerebrals probablement
inclouran dianes i mecanismes relacionats amb el microbioma, com
canvis en la dieta i en els estils de vida.

1. MENJAR SA PER VIURE MÉS
Una de les evidències que s'imposen és que una alimentació saludable promou un
envelliment saludable. Com va posar de manifest Ian Jeffery, investigador de l'APC
Microbiome Institute de la University College de Cork (Irlanda), la relació entre dietes
no saludables i mortalitat per qualsevol causa està clara des de fa anys, però només en
dates recents s'ha posat de manifest el paper de la microbiota i els canvis en
la flora microbiana amb els canvis en la dieta relacionats amb l'edat.
Per Joël Doré, director científic de l'Institut Nacional Francès per a la Investigació
Agrícola MetaGenoPolis, la modulació de la microbiota s'ha de considerar com
una diana per a la nutrició personalitzada i com una estratègia de reforç/adjuvant
dels tractaments actuals.
Una de les investigacions més prometedores és el trasplantament de microbiota
fecal, d'un donant sa a un pacient. S'han demostrat efectes positius tant en malalties
gastrointestinals com no gastrointestinals, amb taxes d'èxit del 90% quan es tracta la
infecció de Clostridium difficile. Però, com va indicar Peer Bork, responsable de
bioinformàtica de l'organització europea d'investigació EMBL a Heidelberg (Alemanya),
el mecanisme encara no es coneix.

2. PAPER CLAU EN LA MEDICINA
El microbioma juga un paper clau en la medicina, tal com va posar de manifest Dusko
Ehrlich, investigador principal del projecte Metagenopolis a Jouy a Josas (França) i
director del Centre for Host Microbiome Interacció del King 's College de Londres (Regne
Unit).
En la seva opinió, la microbiota intestinal és un òrgan oblidat, format per 100 trilions de
microorganismes, fet que suposa un major nombre de cèl·lules que el cos humà.
"La microbiota apareix alterada en moltes malalties cròniques. Aquesta alteració es deu,
de manera habitual, a la pèrdua de riquesa microbiana i es pot produir fins i tot en
persones sanes. Així, un microbioma intestinal pobre en microbis és menys
saludable", ha advertit.
Les noves eines de seqüenciació s'han revelat com especialment útils per estudiar les
alteracions del microbioma, tal com s'ha posat de manifest en estudis com MetaHIT,
encara que l’estandardització dels processos és clau.

"Els biomarcadors basats en el microbioma poden predir una malaltia de
forma precisa. I, fins i tot, el risc de malaltia. Per aquest motiu, és molt útil tractar
les parts microbianes del nostre cos per preservar òptimament la salut i curar la malaltia.
I, com les alteracions del microbioma poden agreujar la malaltia, la seva restauració
hauria de ser beneficiosa", ha sentenciat.

3. EL MICROBIOMA EN MALALTIES INFECCIOSES
La microbiota vaginal també contribueix al risc de transmissió de VIH, tot i
la profilaxi pre-exposició, com va detallar Nichole Klatt, professora de la Universitat de
Washington (EUA): l'eficàcia de tenofovir en gel va ser tres vegades més gran en dones
amb dominància de Lactobacillus vaginal. Per la seva banda, aquest fàrmac no va ser
eficaç en dones amb comunitats no-Lactobacillus que contenen altes quantitats de
G.vaginalis.
Roger Paredes, responsable del grup de Genòmica Microbiana a l'Institut de Recerca de
la Sida IrsiCaixa i uns dels líders científics d'aquest B·Debate, també investiga en aquest
camp. En la seva opinió les troballes proven que, després de la infecció per VIH, es
produeix una adaptació del microbioma a l'estrès oxidatiu.
"Aquesta adaptació és capaç de perpetuar-se i contribuir a la inflamació crònica en la
infecció per VIH. La inflamació aguda per VIH es caracteritza, entre altres factors, per
una ràpida pèrdua de la riquesa gènica microbiana, que no sembla recuperar-se", va
descriure.

4. MALALTIES DIGESTIVES
Els avenços també s'han produït en malaltia de Crohn. Com va apuntar Mahmoud
Ghannoum, director del Centre de Micologia Mèdica a la Universitat Case Western
Reserve de Cleveland (EUA), el treball de Ghannoum va demostrar que els fongs −i no
els bacteris− són els responsables de l'agreujament de la severitat i inflamació de la
malaltia inflamatòria intestinal, més que una causa d'aquests símptomes. En 2016,
Hoarau va confirmar el paper clau d'un fong en el desenvolupament de la malaltia de
Crohn.
"Hi ha una demostració clara de la contribució del microbioma a la colitis",
ha recalcat l'expert. Per la seva banda, Harry Sokol, professor de Gastroenterologia a
l'Hospital Saint Antoine de París (França) va reiterar el paper central de la
microbiota en la patogènesi de les malalties inflamatòries intestinals i que
està sota la influència tant dels factors genètics com dels mediambientals.

Un altre àmbit d'interès és la interacció entre el ferro, la vitamina D i l'àcid úric i la
resistència a la insulina, fetge gras i microbiota, tal com va indicar José Manuel
Fernández Real, cap de secció de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IdIBGi).
"Hi ha cada vegada més proves que la microbiota modula el desenvolupament de
la malaltia hepàtica greixosa no alcohòlica i l'esteatohepatitis no alcohòlica.
I aquestes troballes poden tenir implicacions terapèutiques", va pronosticar.

5. DE LA CIÈNCIA CIUTADANA A LA BIOLOGIA DE
SISTEMES
Els avenços en les tecnologies de seqüenciació han permès l'estudi del microbioma amb
nous abordatges. Un exemple és la iniciativa Saca la lengua, que estudia els microbis que
habiten en la nostra boca i que va ser detallada per Toni Gabaldón, investigador del
Centre de Regulació Genòmica de Barcelona.
"Hem obtingut una fotografia d'alta resolució del microbioma oral en adolescents
espanyols sans i de com varia en alguns hàbitats dietètics", ha explicat. El treball va
permetre establir dos estomatips principals, que inclouen comunitats
bacterianes específiques que poden definir-se, el que mostra una certa
variació geogràfica", ha detallat.
Els milers de mostres es van obtenir amb la col·laboració de la ciutadania pel que, segons
la seva opinió, aquest és un exemple que la ciència ciutadana "ofereix oportunitats
i reptes per a la investigació del microbioma. Les correlacions que hem obtingut
serveix per plantejar hipòtesis que seran testades, posteriorment, en estudis específics,
millor controlats".
Un repte clau és el processament dels milers de dades que s'obtenen. Elhanan
Borenstein, professor associat de Ciències Genòmiques a la Universitat de Washington,
va recalcar que la ingent quantitat d'informació multiòmica que s'obté se sol centrar en
associacions estadístiques, ignorant sovint els coneixements previs en mecanismes,
dependències i regularitats que vinculen aquestes diverses facetes del microbioma. Per
aquest motiu, és fonamental la integració de sistemes i models de les dades
multiòmiques, desenvolupant noves eines computacionals que integren la
informació taxonòmica, genòmica, metagenòmica i metabolòmica del
microbioma.
Segons el seu criteri, aquesta integració portarà a una millor comprensió −i a diferents
escales− del microbioma tant en individus sans com en la malaltia, donant pas a
tractaments personalitzats basats en el microbioma.

6. EIX INTESTÍ - CERVELL
Els estudis preclínics publicats la passada dècada van establir, de manera clara,
l'important paper de la microbiota intestinal en el comportament i en la modulació dels
components clau de l'eix intestí-cervell, incloent-hi l'estructura i funció cerebral.
Emeran A Mayer, professor a la Universitat de Califòrnia Los Angeles (EUA), va publicar
al costat del seu grup la primera evidència que una alteració en el microbioma
intestinal en individus sans pot causar respostes cerebrals alterades a
estímuls emocionals.
"L'eix intestí-cervell és un sistema totalment integrat, que es programa al principi de la
vida, en etapes pre i postnatals. La comunicació dins d'aquest eix es modula durant la
vida mitjançant la dieta, la medicació i l'estrès. Les alteracions en aquesta comunicació
sembla que juguen un paper modulatori en diversos desordres cerebrals,
incloent-hi la depressió, l'obesitat i la síndrome de l'intestí irritable. Les
Disregulacions poden començar tant en el cervell com a l'intestí", ha advertit.
En la seva opinió, les noves estratègies de tractament per desordres cerebrals
probablement

inclouran

dianes

i

mecanismes

relacionats

amb

el

microbioma, incloent-hi canvis en la dieta i en els estils de vida.
La malaltia de Parkinson és un altre camp d'interès. Com va explicar Filip Scheperjans,
neuròleg a l'Hospital Universitari d’Hèlsinki (Finlàndia), fins ara nou estudis han
analitzat la composició de la microbiota en aquests pacients, "però els mètodes i resultats
són heterogenis".
Aquests treballs han demostrat, comparat amb pacients control sans, una abundància
en els pacients amb Parkinson d’Akkermansia i Lactobacillus i una
disminució de Prevotella. L'alteració bacteriana podria estar relacionada amb la
integritat de la capa mucosa intestinal, la producció d'àcids grassos de cadena curta i la
regulació immune.
Per la seva banda, els estudis metagenòmics que s'han realitzat apunten a alteracions en
nombroses vies, entre les quals s'inclouen el metabolisme dels aminoàcids i la producció
de lipopolisacàrids, entre d'altres. Així mateix, també s'han descrit nivells reduïts d'àcids
grassos de cadena curta suposadament promotors de salut en pacients amb malaltia de
Parkinson.

L'evidència que ha aportat l'experimentació amb models de ratolí suggereix una possible
interacció entre la microbiota intestinal, les alfa-sinucleïnes, els àcids grassos de cadena
curta, la neuroinflamació i la disfunció motora. No obstant això, les troballes
relacionades amb els àcids grassos de cadena curta van ser contraris al que s'esperava en
els estudis en humans.

7. MICROBIOTA I CÀNCER
Finalment, Laurence Zitvogel, investigadora del centre Gustave Roussy a París (França) va
pronosticar que probiòtics anticàncer com el bacteri Enterococcus hirae i Barnesiella
intestinihominis protagonitzaran una nova era de la immuno-oncologia, amb resultats
prometedors ja publicats en tumors pulmonars avançats, càncer d’ovari i càncer de ronyó.

