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L’estudi del microbioma humà podria millorar el tractament  
de malalties cròniques, com el càncer, la sida o l’autisme 

 
• B·Debate aportarà la primera definició del microbioma intestinal saludable  

 
• Al cos humà hi viuen 10 bacteris per cada cèl·lula, una població que representa el 10% 

del pes corporal d’una persona, i tenen un important impacte funcional 
 

• Experts locals i internacionals analitzen l’impacte del microbioma humà en la salut i en el 
desenvolupament de malalties al CosmoCaixa convocats per B·Debate, Centre 
Internacional pel Debat Científic, una iniciativa de Biocat i l’Obra Social “la Caixa”   

 
 

ATENCIÓ A MITJANS 
 
El microbioma humà. Situació actual i perspectives de futur  
 
Dia       dijous 2 de juliol 
Hora 11.00h a 11.30hores  
On?     CosmoCaixa (Carrer d’Isaac Newton, número 26) 
Qui?    Enric Banda, director de l’Àrea de Ciència i Medi Ambient de Fundació bancària        
            “la Caixa” 
            Montserrat Vendrell, directora general de Biocat 
            Malu Calle, directora del grup de Bioinformàtica i Estadística Mèdica de la 
            Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 
            Francisco Guarner, investigador del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) 
            Bonaventura Clotet, director de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa 
            Núria Malats, responsable del grup d’Epidemiologia Genètica i Molecular  
           del CNIO 
 

 
Barcelona, 25 de juny 2015 – B·Debate, Centre Internacional pel Debat Científic, una iniciativa de 
Biocat i l’Obra Social “la Caixa”, pretén aportar una primera definició de què és i com és el microbioma 
intestinal humà saludable, amb la col·laboració de quatre institucions de recerca locals: la Universitat de 
Vic – Universitat Central de Catalunya, el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), l’Institut de Recerca de 
la Sida IrsiCaixa i el Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO).  
 
El microbioma té un pes molt rellevant en la salut i la malaltia. Els coordinadors del projecte nord-
americà Human Microbiome Project, George Weinstock, i de la iniciativa europea MetaHIT, Dusko 
Ehrlich, discutiran sobre els últims avenços en aquest camp amb experts locals i internacionals els 
propers 2 i 3 de juliol al CosmoCaixa. 
 
Al nostre cos hi viuen 10 bacteris per cada cèl·lula humana, una població que representa un 10% del 
pes corporal d’una persona. A més tenen molts més recursos genètics que nosaltres: 600.000 gens 
contra els nostres 25.000 gens. “Qualsevol alteració en el microbioma té un efecte molt rellevant en la 
nostra salut”, destaca Malu Calle, directora del grup de Bioinformàtica i Estadística Mèdica de la 
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i membre del comitè científic de B·Debate. 



	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
	  

Aquesta població de microorganismes són un important component funcional i contribueixen a molts 
processos del nostre organisme, com el desenvolupament del sistema nerviós central, el del sistema 
immunitari o la digestió. Però alhora molts estudis apunten a què la disfunció del microbioma també pot 
influir en el desenvolupament i les manifestacions clíniques de nombroses malalties com l’obesitat, les 
malalties intestinal inflamatòria i de l’aparell circulatori, la infecció per VIH, el càncer o l’autisme. 
 
“Sabem que l’etapa crítica és l’adquisició de la microbiota després del naixement durant les primeres 
etapes de la vida i podria determinar patologies a la vida adulta”, comenta Francisco Guarner, 
investigador del VHIR, membre del comitè científic de B·Debate.  
 
Pel que fa al VIH els estudis inicials suggereixen que la infecció per aquest virus canvia la composició i 
la funció del microbioma intestinal, que està en equilibri amb el sistema immunitari d’aquest òrgan. 
“Com a conseqüència es produeix un estat d’inflamació crònica que dificulta la recuperació del sistema 
immunitari i altera la resposta als prototips de vacuna contra la sida”, explica Roger Paredes, 
responsable del grup de Genòmica Microbiana de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa. 
 
En càncer el rol del microbioma podria influir en l’augment o la disminució del risc de diverses 
neoplàsies, una massa anormal de teixit per una divisió cel·lular descontrolada. L’explotació d’aquest 
coneixement esdevé clau en el diagnòstic i tractament del càncer, segons Núria Malats, responsable 
del grup d’Epidemiologia Genètica i Molecular del CNIO. 
 
La modulació del microbioma mitjançant probiòtics, prebiòtics i fins i tot el trasplantament de 
microbiota és un desafiament i una oportunitat en la prevenció i en el tractament de moltes malalties. 
Segons la doctora Calle “la comprensió de com pot ser modulat el microbioma humà és una frontera de 
la medicina preventiva i un repte en el tractament mèdic de les malalties cròniques”.  
 
Els següents científics estaran disponibles per atendre els mitjans o oferir entrevistes:  
 

• Malu Calle. Directora del grup de Bioinformàtica i Estadística Mèdica de la Universitat de Vic – 
Universitat Central de Catalunya. Desenvolupa nous mètodes per identificar perfils genètics de risc i 
dissenya models de predicció de l’aparició i l’evolució de la malaltia.  

• Francisco Guarner. Membre del grup de fisiologia i fisiopatologia digestiva del Vall d’Hebron 
Institut de Recerca, investiga com la flora intestinal pot determinar la salut de les persones. Líder 
local del projecte MetaHIT, que inclou 13 centres de recerca europeus.  

• Bonaventura Clotet. Director de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa. Investiga el virus del 
VIH des que va ser descrit a principis de la dècada dels 80. És un dels científics catalans més 
reconeguts en la recerca del VIH i de la sida, i treballa per aconseguir eradicar el virus.  

• George Weinstock. Coordinador del projecte nord-americà Human Microbiome Project que 
elabora el mapa biogeogràfic del microbioma humà en persones sanes per entendre el 
microbioma associat a les malalties, sobretot les infeccioses.  

• Dusko Ehrlich. Coordinador del projecte europeu MetaHIT. Dirigeix un centre al Kings College 
de Londres on investiga el potencial del microbioma intestinal per diagnosticar, monitorar i 
pronosticar l’eficàcia per restablir la flora dels pacients amb malalties cròniques.  

• Mary Ellen Sanders. Consultora del Dairy & Food Culture Technologies (EUA) en l’àmbit dels 
probiòtics, microorganismes saludables que inclouen alguns aliments. Investiga per dissenyar-
ne de nous i ha desenvolupat la pauta de l’Organització Mundial de la Salut  sobre el tema. 



	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
	  

El programa detallat de la conferència “The human microbiome. Present status and future 
prospects” (El microbioma humà. Situació actual i perspectives de futur) està disponible en aquest 
enllaç. Les jornades es podran seguir amb el tema de conversa #HumanMicrobiome a Twitter. 

PER A MÉS INFORMACIÓ I ENTREVISTES: 
 
Núria Jar    Irene Roch 
Gabinet de premsa. B·Debate  Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 
T. +34 696 79 25 37   T. 93 404 60 27 / 669 457 094 
premsa@bdebate.org    iroch@fundaciolacaixa.es  


