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La revista Nature publica avui una destacada investigació 

 

Els éssers humans es classifiquen en tres grans 
grups segons el seu tipus de flora intestinal 
 

 Aquests resultats formen part del projecte europeu MetaHIT, en el que 
participen 13 entitats europees, amb una dotació de 11,4 milions d’euros per a 
investigar el microbioma humà  
 

  Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) es un dels participants en aquest 
projecte que busca conèixer com es relaciona el microbioma humà amb la salut i 
la malaltia. 
 

 Científics del Barcelona Supercomputing Center han col·laborat en l’anàlisi de 
més d’un Terabyte de dades. 

 
Barcelona, 20 d’abril de 2011.- Investigadors de la Vall d'Hebron Institut de Recerca 
(VHIR) han contribuït al descobriment de l'existència de tres grups de poblacions 
bacterianes que classifiquen a la població mundial segons tres tipus de flora intestinal 
(microbioma humà), quelcom semblant al que succeeix amb els grups sanguinis. Aquesta 
classificació a nivell mundial permet als investigadors delimitar, en la seva recerca, el 
nombre de variables que poden estar implicades en determinades malalties, apropant més 
la correlació entre l'estat de la flora intestinal i l'estat de salut de la persona.  
 
Els resultats d'aquesta fase de l'estudi, que suposa un avenç important del projecte europeu 
MetaHIT, acaben de ser publicats a la revista Nature. Els investigadors esperaven trobar 
diferències en el microbioma segons races, nacionalitats, entorn o tipus de dieta. En canvi, 
de manera sorprenent, aquests resultats han agrupat als humans -independentment de la 
seva procedència- en tres grans grups segons el bacteri dominant i serà aquest bacteri el 
que determinarà quines altres espècies conviuran amb ell i, per tant, quines altres espècies 
conformaran el microbioma d'un individu.  
 
 
"És com si la població de bacteris de l'intestí d'una persona constituís un ecosistema. Al 
nostre planeta disposem de diferents ecosistemes terrestres (boscos tropicals, deserts, 
sabana, bosc mediterrani, etc.) i a cada un d'ells creixen determinades espècies vegetals. 
No trobarem un avet al mig del desert ni un pi mediterrani en un bosc tropical ni una 
liana en un bosc mediterrani. Al seu torn, les espècies dominants d'aquests ecosistemes 
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determinen quines altres espècies vegetals creixeran al seu voltant. Doncs el mateix 
passa en l'intestí humà: hi ha tres tipus de flora intestinal, cadascun amb un determinat 
bacteri dominant que condiciona a que hi hagi més o menys bacteris d'un altre tipus", 
explica el Dr Francisco Guarner, responsable del projecte MetaHIT a l’Estat espanyol i 
coordinador del grup de recerca en fisiologia i fisiopatologia digestiva del VHIR, a més de 
participant en el consorci biomèdic CIBERehd.  
 
Aquest avenç dóna informació de gran valor als investigadors, ja que caldrà tenir molt en 
compte aquests grups a l'hora de cercar diferències entre el microbioma humà en situació 
de salut i malaltia i, també, segons el Dr Guarner, "es tracta d'informació crucial en el 
moment de plantejar la possibilitat de trasplantaments d'aquesta flora intestinal". 
També podria orientar altres investigacions que revelessin les diferents respostes d'aquests 
tres grups a la ingesta de dietes i fàrmacs. D'altra banda, a l'article també es mostren 
alguns resultats que correlacionen certs marcadors genètics i funcionals de la flora 
intestinal amb l'edat, índex de massa corporal i sexe del pacient.  
 
 
MetaHIT: Un resultat que canvia el paradigma de la flora intestinal 
  
L’any 2010 es va aconseguir desxifrar la caracterització i variabilitat genètica de les 
comunitats microbianes que viuen en el tub digestiu dels humans. Després d'aquesta 
troballa, la recerca es va encaminar cap a la cerca de la funcionalitat d'aquests gens en 
determinades patologies per així establir les diferències entre el microbioma intestinal en 
individus sans i malalts. 
 
Amb aquest objectiu es van sotmetre a un estudi multifactorial les mostres de flora 
intestinal de pacients d'Espanya, Dinamarca, França, Itàlia, Japó i els Estats Units per tal 
d’agrupar-les segons la seva similitud. Degut a la gran quantitat de dades de seqüenciació 
generades en aquest estudi (més d’un Terabyte de seqüències), aquesta primera anàlisi 
necessita d’una capacitat computacional que només està a l’abast d’uns pocs centres 
europeus, com el Barcelona Supercomputing Center, que col·labora en el projecte. 
Després d'un complex anàlisi bioinformàtic, els resultats van ser sorprenents: les mostres 
es classificaven en tres grups ben diferenciats, que no responien ni a nacionalitat, ni 
malaltia, ni raça, sinó al tipus de microbioma intestinal. "Abans", explica el Dr Guarner, 
"es deia que cada individu tenia una flora intestinal pròpia i diferent, una mena 
d’empremtes digitals. Ara haurem de canviar aquest concepte i pensar que la 
funcionalitat de la flora intestinal permet classificar-la  en tres grups ".  
 
Encara que no es coneix l'origen d'aquesta diferenciació ni tampoc, si es podran barrejar o 
no, aquests microbiomes entre si. "Potser hem de començar a pensar en el tipus de flora 
intestinal com si es tractés d'un grup sanguini, especialment quan s'abordin 
determinats tractaments com en el cas, per exemple, dels trasplantaments del 
microbioma com el que va aconseguir el nostre equip l'any passat ", apunta el Dr 
Guarner. Aquest descobriment suposa un gran avenç per revelar els paràmetres de la flora 
intestinal que caracteritzen l'estat de salut del pacient: "ara ja sabem quins bacteris ens 
classifiquen en un d'aquests tres grups i només queda veure quins paràmetres, dins de 
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cada un d'aquests grups, ens situen en un estat de normalitat o malaltia. De fet, ja estem 
treballant en això i esperem tenir resultats molt aviat ", segueix Guarner.  
 
 
 
 
 
 

MetaHIT: un ambiciós projecte europeu de valuosos resultats  
 
El projecte MetaHIT pretén estudiar els microorganismes de l'intestí i les seves activitats 
biològiques per tal d'adquirir prou coneixement com per a poder veure els paràmetres que 
indiquen un funcionament de l'activitat intestinal normal i quins poden relacionar-se amb 
algun desordre intestinal o nutricional (colitis ulcerosa, malaltia de Crohn, obesitat, etc), 
perquè, davant d'una determinada malaltia, es pugui realitzar una anàlisi de la flora 
intestinal, veure què falta o què hi ha en excés i corregir-ho com a part del tractament del 
desordre intestinal.  
 
Aquest projecte europeu MetaHIT format per 13 entitats europees, entre la qual s'inclou la 
Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) com a únic participant de l'Estat espanyol va 
rebre, a mitjans del 2008, 11,4 milions d'euros de la Unió Europea per investigar el 
microbioma humà. El pressupost total del projecte s'aproxima als 22 milions d'euros i 
compta a més amb les aportacions individuals dels 13 membres del consorci i de la 
multinacional farmacéutica UCB. 
 
 
 
 
Article:  
Arumugam, M., Raes, J. et al. Enterotypes of the human gut microbiome. Nature Advance 
Online Publication 20 April 2011. DOI: 10.1038/nature09944 
 
 
Més informació sobre MetaHIT: 
  
http://www.vhir.org/easyweb_irvh/Portals/0/pdf/np141008.pdf 
http://www.vhir.org/easyweb_irvh/Portals/0/pdf/Dossier%20MetaHIT%2020080415
%20Cat.pdf 
http://www.vhir.org/easyweb_irvh/Portals/0/pdf/NP_Meta20100304_cat.pdf 
http://www.vhir.org/easyweb_irvh/Portals/0/pdf/np_3_2009_cat.pdf 
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