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FROM MICROBES TO MEDICINES



 

 MICROBIOMA: DELS NOSTRES MICROBIS A LES 
NOVES MEDICINES 

Un vell i antic somni de la medicina consistia en viure sense bacteris, però avui es reconeix l'error 

d'aquesta afirmació. En el nostre interior allotgem aproximadament dos quilos de bacteris, amb els 

quals convivim i que influeixen en processos molt variats, molts d'ells inimaginables fa només uns 

pocs anys. És el que s'ha anomenat l'últim òrgan: el microbioma. 

Les investigacions sobre la seva importància en la salut constitueixen una de les principals àrees 

d'activitat en el camp de la biomedicina. Entre les novetats més recents es troben, per exemple, que 

l'embaràs no és un procés estèril, com es pensava, sinó que la placenta posseeix el seu propi 

microbioma i pot influir en el desenvolupament fetal; que sembla que hi ha una finestra crítica de 

temps, al voltant dels tres mesos d'edat, en la qual canvis en l'ecosistema bacterià poden 

predisposar al desenvolupament d'asma; que existeix la possibilitat d'administrar certs 

bacteris per potenciar tractaments contra el càncer, que s'ha donat a conèixer com a 

'oncomicrobiòtics'; o que se segueix treballant per perfeccionar i evolucionar en els denominats 

trasplantaments d'excrements, una nova forma de tractament que podria canviar el curs de 

malalties com la diabetis. 

Per exposar i discutir aquestes i altres novetats, alguns dels millors experts internacionals es van 

reunir en un nou B·Debate, una iniciativa de Biocat i de l'Obra Social "la Caixa" per promoure el 

debat científic a Barcelona, ja que s'està començant a establir un nucli científic sobre l'estudi del 

microbioma.  

 

CONCLUSIONS  
 

 

- Contràriament al que es pensava, l'embaràs no és un procés estèril. Existeix un 

microbioma placentari que sembla influir en el desenvolupament fetal. A més, es comença 

a posar en dubte l'associació entre parts per cesària i alteracions en el microbioma. 

- Els nens amb tendència a desenvolupar asma presenten un microbioma diferent als tres 

mesos, però no a l'any d'edat. Aquesta finestra de temps pot ser una oportunitat 

terapèutica. 

- Apareix un nou concepte, els oncomicrobiòtics: bacteris l'administració del qual pot 

augmentar l'efectivitat de les teràpies contra el càncer en millorar la resposta immunitària. 

http://www.bdebate.org/
http://www.biocat.cat/
https://obrasociallacaixa.org/


- Continuen les investigacions amb trasplantaments de femta, però amb la vista posada en el 

futur, que consistirà en seleccionar els bacteris més eficaços per a cada situació i en 

administrar-los de forma més controlada. 

 

UNA NOVA ERA DE LA MEDICINA, FINS I TOT ABANS DEL NAIXEMENT 
 

 
"En els països desenvolupats ja ningú mor per tuberculosi, lepra o sífilis, però el 20% dels europeus 

pateix asma, el 5% acabarà desenvolupant un càncer de còlon i cada deu anys es dupliquen els 

casos d'esclerosi múltiple. Moltes d'aquestes malalties cròniques no transmissibles estan 

augmentant, i no sabem per què està passant", va assegurar Francisco Guarner, cap de 

secció a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i un dels líders científics del B·Debate.  

No se sap, però se sospita que alguna relació tenen amb la modificació del microbioma. És, en part, 

el que s'ha anomenat la hipòtesi de la higiene: en viure en societats més "netes", amb menor 

contacte amb microorganismes i amb un freqüent ús d'antibiòtics, les nostres defenses estan menys 

entrenades, no reben els estímuls adequats i tendeixen a comportar-se de manera incorrecta amb el 

pas del temps. 

"Els bacteris que viuen amb nosaltres ens ofereixen una finestra per conèixer les causes 

d'això que està succeint, i poden significar una nova era en la història de la medicina, 

com ho van ser (per altres motius) en els temps de Pasteur". La seva importància sembla 

començar fins i tot abans del naixement. 

 

Un microbioma placentari 

Fins fa molt poc temps l'embaràs es considerava un procés estèril, lliure de microorganismes. El 

primer contacte que tindria el nadó amb el món bacterià havia de ser forçosament en el moment 

del part, per exemple al canal vaginal de la mare. Però aquesta teoria sembla haver caigut. La 

doctora Kjersti Aagaard, vicepresidenta de la secció de medicina materno-fetal al Baylor College of 

Medicine de Houston, va presentar les dades d'un estudi en el qual han trobat que, molt abans 

del naixement, ja hi ha un microbioma placentari que podria ser de gran importància 

per al desenvolupament del fetus. 

Per exemple, podria influir en el moment del part. "Hem trobat diferències en el microbioma 

placentari quan es produeixen parts prematurs espontanis en relació als programats", ha assegurat 

Aagaard. El curiós és que, quan es comparava amb altres zones del cos, el microbioma més 

semblant al de la placenta resultava ser el de la boca. La hipòtesi és que alguns d'aquests 

bacteris poden arribar des d'aquesta a través de la sang, i això podria explicar les associacions que 

porten anys veient-se entre malaltia periodontal (infeccions de la boca) i un major risc de part 

prematur. 

http://www.hospitaldelfos.es/professional/22/
http://elpais.com/elpais/2015/04/20/buenavida/1429525224_227402.html
https://www.bcm.edu/people/view/kjersti-aagaard-m-d-ph-d/b153a614-ffed-11e2-be68-080027880ca6
http://www.nature.com/ncomms/2014/140520/ncomms4889/abs/ncomms4889.html
http://www.nature.com/news/bacteria-found-in-healthy-placentas-1.15274


Aagaard va posar en dubte més teories que estaven a prop d'establir-se, com la importància del part 

vaginal en lloc de per cesària a l'hora de configurar el microbioma del nounat. D'una banda, perquè 

aquest pot estar desenvolupant-se des de molt abans de donar a llum. D'altra, perquè, estudiats a 

les poques setmanes del naixement, les seves dades afirmen que "no hi ha variacions 

persistents del microbioma segons la forma de part". Fins i tot va mostrar dades, encara 

preliminars, que suggereixen com una dieta poc sana i rica en greixos durant l'embaràs pot alterar 

el microbioma dels fills. En aquest cas els canvis sí semblen persistents, i fins i tot s'associen a un 

comportament més ansiós. Si aquest comportament és causat per bacteris o no, és una cosa que 

encara quedaria per dilucidar (en aquest tipus d'estudis cal tenir sempre en compte que correlació 

no implica causalitat). 

 

 

ONCOMICROBIÒTICS CONTRA EL CÀNCER, EL PAPER CONTRA LA SIDA 
I TOT UN ECOSISTEMA PER DESCOBRIR 

 
Els avenços en el coneixement del microbioma han donat lloc a un nou terme. A més dels coneguts 

probiòtics, és possible que aviat comencem a parlar dels oncomicrobiòtics: còctels de 

microorganismes que podrien augmentar l'eficàcia de les teràpies contra el càncer. 

UNA FINESTRA PER L’ASMA 
 
"L'asma és la malaltia crònica més comuna a la infància, i encara no sabem per què es 

produeix", va assegurar Stuart Turvey, professor d'immunologia pediàtrica a la University of 

British Columbia de Vancouver, Canadà. El que resulta evident és que cada vegada hi ha més 

nens amb asma, i les dades apunten a la hipòtesi de la higiene: sembla augmentar en els 

països desenvolupats i amb l'ús d'antibiòtics, però disminueix com més germans hi ha a la 

família o com més temps es passa prop de granges amb animals. 

L'estudi CHILD és un gran projecte que segueix durant sis anys a 5.000 nens des del seu 

naixement. Els investigadors, inclòs el mateix Turvey, han analitzat la seva microbiota 

intestinal en diversos moments i han observat un fet curiós i possiblement revelador. Els nens 

amb símptomes precursors d'asma tenien un microbioma diferent als tres mesos, però aquest 

es normalitzava a l'any d'edat. És a dir, sembla haver un "període-finestra" que d'alguna 

manera estableix la predisposició a desenvolupar la malaltia i sobre el que potser es podria 

actuar. De fet, al laboratori, l'equip de Turvey ha aconseguit prevenir l'aparició d'asma en 

ratolins administrant un còctel de quatre bacteris. No obstant això, ell mateix es mostra caut: 

"encara no sabem si funcionaria en humans. Ni tan sols si és segur".  

http://www.nature.com/ncomms/2014/140520/ncomms4889/abs/ncomms4889.html
http://www.nature.com/ncomms/2014/140520/ncomms4889/abs/ncomms4889.html
http://www.canadianchildstudy.ca/


Així es desprèn de la intervenció de Laurence Zitvogel, Directora d'Investigació a l'Institut Gustave 

Roussy a Villejuif, França, per a qui "el microbioma pot influir en la resposta al tractament 

contra el càncer, tant amb la quimioteràpia com amb la immunoteràpia". 

Les seves investigacions són sorprenents, i es basen en el fet que els tumors es troben constantment 

vigilats pel nostre sistema immunitari. Tot i que el desenvolupament tumoral implica que el seu 

control és insuficient, és possible millorar-lo. Això és el que pretenen els nous tractaments basats 

en la immunoteràpia, però indirectament també ho fa la quimioteràpia tradicional. Aquesta, en 

destruir les cèl·lules del tumor, allibera moltes de les seves substàncies estranyes, que en teoria 

serien així més fàcilment identificables per les nostres defenses, si aquestes funcionessin bé. Aquí 

és on podrien funcionar els oncomicrobiòtics. 

Quan s'administren quimioteràpies com les basades en ciclofosfamida, "es produeix una 

translocació de bacteris des de l'intestí a la sang", assegura Zitvogel. Algunes d'elles es comporten 

"entrenant" als limfòcits CD8 de les nostres defenses, fent-los més eficaços contra el tumor. De fet, 

el tractament en presència d'un antibiòtic disminuïa de forma sensible la seva eficàcia en ratolins 

de laboratori, però augmentava enormement si es combinava amb l'administració de dos tipus 

concrets de bacteris. Aquests serien els que, en confirmar-se el seu paper, podrien considerar-se 

com a oncomicrobiòtics. 

El microbioma i la sida: què tenen a veure? 

L'aparent paradoxa la va citar en roda de premsa Bonaventura Clotet, director de la unitat de VIH 

de la fundació irsiCaixa: "es preguntaran vostès què fa un investigador de la sida en una taula sobre 

el microbioma". Part de la resposta rau en què el virus, en atacar el sistema immunitari, facilita el 

pas de bacteris intestinals a la sang. Un cop allà, la seva presència provoca una inflamació crònica i 

un envelliment accelerat dels malalts. Per això Clotet no dubta en afirmar que "una vacuna 

contra la sida necessitarà d'un bon microbioma". 

Però a més, el propi ecosistema intestinal sembla variar en presència de la malaltia. Així ho va 

mostrar Roger Paredes, cap del grup de Genòmica microbiana a l'irsiCaixa. Els pacients, 

especialment aquells pitjor controlats, perden diversitat bacteriana, una cosa semblant a allò que 

sembla passar en altres circumstàncies com en la síndrome metabòlica. I, com afirma Dusko 

Ehrlich, director emèrit a l'Institut National de la Recherche Agronomique de França, "també en 

termes de microbioma és millor ser ric que pobre". Per això ja treballen tractant d'identificar els 

bacteris afectats i aquells que haurien de repoblar-se per millorar la salut dels pacients amb sida. 

 

http://eati.landesbioscience.com/members/112/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4690201/
http://www.agenciasinc.es/Reportajes/Por-que-la-inmunoterapia-contra-el-cancer-es-el-avance-cientifico-del-ano
http://www.irsicaixa.es/director
https://www.linkedin.com/in/roger-paredes-9aa45ab
http://www.ebiomedicine.com/article/S2352-3964(16)30028-7/abstract
http://www.nature.com/nature/journal/v500/n7464/full/nature12506.html
https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/stanislav.ehrlich.html
https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/stanislav.ehrlich.html


 

 

TRASPLANTAMENTS DE FEMTES I NOUS TRACTAMENTS 

 
Hi ha diferents formes de modificar el microbioma per intentar millorar la salut. Hi ha els 

probiòtics i els prebiòtics, però la forma més radical consisteix en el trasplantament de femtes 

procedents d'un donant sa. Aquest procediment ja s'ha mostrat eficaç a l'hora de tractar diarrees 

resistents i potencialment greus per Clostridium Difficile. 

No obstant això, el procediment té molts inconvenients: és difícil analitzar amb certesa la seguretat 

de la mostra, és virtualment impossible estandarditzar i hi ha moltes diferències sobre com ho 

accepten els pacients. De fet, un dels màxims experts en el camp, el doctor Max Niewdorp, del 

Academic Medical Center d'Amsterdam, no dubta a afirmar que "en deu anys no es faran més 

trasplantaments de femta, sinó fàrmacs dirigits". És a dir, identificant aquells bacteris 

potencialment beneficiosos i administrant-los de forma controlada, segurament en forma de còctel. 

 

UN ECOSISTEMA DE MICROORGANISMES 
 
El microbioma no només es refereix a bacteris, també a altres microorganismes com els virus. 

Aquests es troben omnipresents en tots nosaltres. Hi ha virus antics inserits en l'ADN, hi ha 

virus d'infeccions ja superades o latents i que queden en algunes cèl·lules com restes 

acantonades, hi ha infeccions presents, i hi ha la gran quantitat de virus bacteriòfags que 

allotgem en el nostre intestí i que infecten únicament als bacteris (i que, com va assegurar 

Frederic Bushman, president del departament de microbiologia de la Universitat de 

Pennsilvània a Filadèlfia, "maten cada dia entre el 0,1 i el 10% dels que ens poblen"). 

Malgrat la seva importància, són més difícils d'estudiar que els bacteris, i es troben pitjor 

caracteritzats. 

I part del microbioma són també els fongs, que solen ser menys citats però que també 

reclamen la seva importància. Per exemple, com va subratllar Gary Wu, professor de medicina 

a la Universitat de Pennsilvània, "l'ús freqüent d'antibiòtics està relacionat amb un major risc 

de malaltia inflamatòria intestinal i amb un augment en la quantitat de fongs a l'intestí". De 

fet, algunes hipòtesis plantegen que podrien tenir un paper en el desenvolupament de la 

malaltia, l'origen de la qual roman encara desconegut. 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1214816
https://www.amc.nl/web/research/who-is-who-in-research/who-is-who-in-research.htm?p=1597
https://www.med.upenn.edu/apps/faculty/index.php/g20001500/p2236488
https://www.med.upenn.edu/apps/faculty/index.php/g345/p8790
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26468751


En això és en el que treballa Bernat Ollé, CEO de la companyia Vedanta Biosciences, en dissenyar 

fàrmacs basats en bacteris seleccionats no de forma empírica sinó racional, en base a les seves 

potencials propietats farmacològiques. 

Quines són les expectatives? Quines seran les primeres malalties en poder ser tractades d'aquesta 

manera? Segons Ollé i Niewdorp el següent podria ser la prevenció de certes infeccions i del dany 

en el microbioma provocat per antibiòtics. Potser després es podrien millorar patologies com la 

malaltia inflamatòria intestinal. Més difícil i improbable serà atacar la diabetis de tipus 2 i 

especialment quimèric resultaria revertir malalties neurològiques com l'autisme, amb qui el 

microbioma també s'ha relacionat. Són els graons d'una piràmide teòrica on cada pas resulta ara 

mateix esperançador però més insegur que l'anterior. 

http://www.vedantabio.com/bernat-olle
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