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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
Faecalibacterium prausnitzii és un del bacteris anaeròbis més abundants entre les espècies comensals del tracte intestinal 
humà sa. Aquesta espècie és una de les principals productores de butirat a l'intestí (que és la principal font d’energia per als 
colonòcits), però també s'ha suggerit que pot produir compostos antiinflamatoris i intervenir en la regulació de vàries rutes 
metabòliques de l’hoste.  
 
F. prausnitzii és un bacteri difícil de cultivar, ja que presenta una elevada sensibilitat a l'oxigen i presenta uns requeriments 
nutricionals molt exigents, el que ha compromès considerablement el nombre d’estudis basats en aïllats d’aquesta espècie. 
No obstant això, en els darrers anys l’interès en aquest bacteri està creixent ja que s’ha evidenciat que les poblacions de F. 
prausnitzii són variables en diferents grups d'edat i que es veuen reduïdes en certs trastorns intestinals com ara la malaltia 
inflamatòria intestinal i el càncer colorectal. L’objectiu d'aquest treball ha estat aprofundir en el rol que desenvolupa F. 
prausnitzii com un dels principals bacteris comensals del tracte intestinal humà. 
 
En primer lloc, s’ha dissenyat, optimitzat i validat un nou mètode molecular per determinar l’abundància d’aquesta espècie 
en mostres del tracte gastrointesinal, i s’ha demostrat la seva possible aplicació per ajudar al diagnòstic de la malaltia de 
Crohn. 
 
En segon lloc, s’ha dut a terme un estudi de les característiques filogenètiques i fenotípiques dels aïllats de F. prausnitzii 
disponibles en l'actualitat a fi de coneixre’n millor la diversitat genètica i fenotípica i dilucidar quins factors són crucials en 
comprometre la població d’aquest bacteri en un intestí malalt. L’anàlisi de les soques ha revelat que F. prausnitzii inclou 
principalment dos filogrups, nutricionalment versàtils i molt sensibles a canvis en les condicions ecològiques que pot patir 
l’intestí de l’hoste sota certes malalties intestinals. 
 
En conclusió, els resultat obtinguts en aquest estudi mostren que F. prausnitzii és una espècie ben establerta al còlon sa, 
amb una elvada versatilitat metabòlica ja que és capaç d’ interactuar amb carbohidrats de diferent estructura i complexitat. 
S’ha corroborat que aquest microorganisme seria un bon indicador de salut intestinal ja que la seva abundància es veu 
significativament reduida en pacients amb malaltia de Crohn. Aquests resultats concorden amb els obtinguts per proves 
fisiològiques que mostren una elevada sensibilitat de l’espècie a determinades condicions relacionades amb malalties 
intestinals. Estudis futurs s’orientaran a comprendre millor quins factros derrivats de la interacció amb l’hoste també 
determinen la persistència d’aquesta espècie en un intestí sa o malalt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
 
Faecalibacterium prausnitzii is one of the most abundant anaerobic commensal bacteria in the healthy human large 
intestine. F. prausnitzii is one of the major butyrate producers in the gut, but it has also been suggested that it can produce 
other anti-inflammatory compounds and regulate many host metabolic pathways. 
 
F. prausnitzii has been shown to be a fastidious bacterium given its high oxygen sensitivity and nutritional requirements, so 
little attention has been paid to this species since its firstly isolated. However, there is an increasing interest concerning this 
species, since it has been recently reported that F. prausnitzii populations are variable in different age groups and also could 
be reduced in certain intestinal disorders such as Inflammatory Bowel Diseases and colorectal cancer. Therefore, the main 
aim of this research project is to deepen in this bacterium as one of the main gut human commensal bacterium.  
 
Firstly, we developed a new molecular method to monitor this species abundance in Inflammatory Bowel Diseases, further 
elucidating its applicability to assist the diagnostic of Crohn’s disease.  
 
Secondly, an study of the currently available isolates phylogenetical and phenotypical characteristics has been performed in 
order to better know F. prausnitzii genetic and phenotypic diversity and elucidate which factors are crucially compromising 
this commensal bacterium population in a diseased gut. Our data demonstrates that F. prausnitzii could mainly be divided in 
two phylogroups, being both nutritionally versatile and highly sensitive to changes in gut ecological conditions that may 
occur under certain intestinal disorders. 
 
In conclusion, the results derived from this work suggest that F. prausnitzii is a well established species in the colon, highly 
versatile due to its ability to grow on carbohydrates of different origin and structure. It has been corroborated that this 
species can be a good indicator of healthy intestinal microbial community given its significantly lower abundance in Crohn’s 
disease patients. These results are in agreement with the physiological data that revealed little tolerance by this bacterium to 
changes in the gut environmental conditions that frequently happen under intestinal diseases. Future studies will be 
addressed to explore which host derived factors may be also compromising F. prausnitzii persistence in a healthy or 
diseased intestine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
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Introducció 
 

La Malaltia de Crohn: el paper de la microbiota intestinal. 

Descripció, incidència, símptomes i diagnòstic de la Malaltia de Crohn. 

Les malalties inflamatòries intestinals (MII) són un grup de malalties que, com el seu 

nom indica, cursen amb inflamació del tracte digestiu. En la pràctica clínica, les MII 

fan referència principalment a la Malaltia de Crohn (MC) i a la Colitis Ulcerosa (CU). 

Tot i que s’han detectat casos de MII arreu del món, les taxes d’incidència han 

augmentat considerablement als països desenvolupats, essent més comuns a països 

com Estats Units, Regne Unit i Escandinàvia; on les taxes d’incidència són de 4 a 10 

casos /100.000 persones per any i amb taxes de prevalença entre 40 i 100/100.000 

persones [1]. 

La MC sol presentar símptomes subtils i el diagnòstic es realitza més freqüentment a 

individus entre 30 i 40 anys, sense diferències entre sexes. Els símptomes 

gastrointestinals depenen de la localització, l’extensió i la severitat de la zona 

afectada. Es sospita de MII per l’aparició de símptomes com ara rectorràgies, dolor 

abdominal, episodis de diarrea i/o presència de lesions anogenitals de forma recurrent. 

Hi poden haver també símptomes extraintestinals com ara pèrdua de pes, retard del 

creixement en nens, ulceracions a la boca i lesions dèrmiques, oculars, articulars i/o 

hepàtiques. 



 

 

De cares al diagnòstic, el primer a realitzar és excloure patògens entèrics, ja que hi ha 

patògens que poden mimetitzar els símptomes de les MII com ara Salmonella, 

Shigella, Campylobacter, Aeromonas, Plesiomonas, Yersinia, E.coli O157:H7, 

Clostridium difficile, Giardia lamblia, Histoplasma, Mycobacterium tuberculosis i 

Entamoeba histolytica [2]. Els pacients amb MII poden tenir infeccions però els 

símptomes d’aquestes han de remetre amb el tractament específic contra l’agent 

infecciós o desaparèixer al cap d’uns dies o setmanes. Un cop han estat excloses les 

infeccions entèriques, es realitzen els següents testos per a diagnosticar les MII: 

Taula 1. Proves utilitzades per al diagnòstic de les MII. 

Prova Resultat per a MIIs 

Recompte de cèl·lules 
sanguínies 

Anèmia microcítica, leucòcits amb forma allargada, trombocitosi 

Reactants de fase aguda Elevada taxa de sedimentació, sèrum orosomucoid, proteïna C-
reactiva positiva 

Proves químiques Baixos nivells de ferro, hipoalbuminèmia, nivells elevats 
d’enzims provients del fetge 

Proves serològiques especials pANCA 

Examinació de les deposicions Exclusió de patògens bacterians, paràsits o quists, sang i 
leucòcits 

Evaluació endoscòpica Examinació gastroscòpica o colonoscòpica amb biòpsia 

Evaluació radiològica Tracte intestinal superior amb un trànsit lent 
 

Actualment no existeix cap prova específica per al diagnòstic diferencial entre MC i 

CU, la qual cosa seria interessant sobretot per als casos de MC amb afectació 

restringida al colon, ja que degut a la similitud de símptomes amb la CU, són difícils 

de distingir i el diagnòstic correcte dependrà, doncs, de l’experiència del clínic en 

aquest àmbit. La MC es diferencia respecte la CU pel fet que pot afectar a qualsevol 

part del tracte gastrointestinal, des de la faringe fins a l’àrea perianal; mostrant un 

patró on s’intercalen fragments de tracte gastrointestinal amb afectació separats per 

zones no afectades. Tot i així, l’afectació més freqüent sol ser la restringida a la regió 

ileocecal, seguida de l’afectació restringida a l’ili, l’afectació difusa al llarg de tot 

l’intestí prim i finalment l’aïllada solament al colon, en ordre decreixent de freqüència 

[2].  

Etiologia de la Malaltia de Crohn: el paper dels bacteris. 

Actualment l’etiologia de la MC és desconeguda. Tot i així, s’han postulat vàries 

hipòtesis per a la patogènia en MC: un patogen persistent encara no identificat; una 



 

 

augmentada permeabilitat de la barrera de la mucosa intestinal que permetria el 

contacte d’antígens bacterians amb el sistema immunitari (SI) a nivell de mucosa; una 

intolerància a la microbiota intestinal degut a un SI disfuncional que reaccionaria 

anòmalament en resposta als bacteris comensals o una activació del SI degut a una 

situació de disbiosi [3].  

Així doncs, tot i que encara no hi ha dades concloents sobre la patogènesi de la MC, 

aquesta s’ha relacionat principalment amb defectes de la funció de la barrera epitelial 

i del SI a nivell de mucosa intestinal; de manera que actualment es creu que hi 

jugarien un paper important tres factors: la predisposició genètica de l’individu, la 

immunitat de la mucosa intestinal i factors ambientals com ara la microbiota resident 

al tracte gastrointestinal. 

Evidències de la implicació de bacteris a la Malaltia de Crohn 

Vàries evidències suggereixen que els bacteris jugarien un paper important a la 

iniciació i perpetuació de les MII. S’ha demostrat que els bacteris del tracte intestinal 

són importants pel desenvolupament de la inflamació, essent necessaris per tal que 

aquesta s’iniciï en models de MII emprant animals immunodeprimits [4-6]. En 

pacients amb MC, l’exposició de l’ili terminal després de cirurgia a contingut luminal 

està associat amb un augment de la inflamació [7].  

D’altra banda, s’ha demostrat que el gen NOD2/CARD15, està associat amb la MC ja 

que les mutacions SNP8, SN12 i SNP13 s’han correlacionat positivament amb 

l’afectació ileal [8]. La proteïna NOD2/CARD15 està implicada en l’activació del 

factor NFκB, que al seu torn intervé regulant l’efecte de les citoquines 

proinflamatòries induïdes pel reconeixement de determinats lipopolisacàrids 

bacterians. Per tant, s’ accentua així la relació que podria existir entre la microbiota 

intestinal i la inflamació de la mucosa en MC. 

A més, s’ha vist que els pacients amb MII tenen una major concentració de bacteris 

associats a la mucosa i que a vegades això va acompanyat d’una reducció en la 

biodiversitat [9]. D’altra banda, s’ha observat que el 30% de la microbiota que es 

troba a MC no pertany a la microbiota dominant dels individus sans [10] (Figura 1). 

Per últim, diversos estudis de la composició bacteriana del lumen en pacients amb 

MII basats en cultiu i tècniques moleculars han demostrat que existeix un trencament 

en el balanç entre espècies putativament protectores respecte a bacteris intestinals 

perjudicials (situació coneguda com a disbiosi) [9-14]. 



 

 

 

Figura 1. Diversitat i abundància dels diferents grups que formen part de la microbiota intestinal a persones 
amb MC, CU i sans. S’observa que existeix alteració de determinades espècies i grups el que pot implicar 
desregulacions des del punt de vista funcional (adaptat de [10]). 

Percentatge de clonsPercentatge de clons



 

 

La disbiosi en la Malaltia de Crohn: aplicació al diagnòstic.  

Tal com s’ha comentat a l’apartat anterior, als pacients amb MC existeix una situació 

de disbiosi. Ara bé, no està clar com la inestabilitat de la comunitat i el seu caràcter 

atípic reflecteix una desregulació del SI de l’hoste cap a la microbiota comensal i per 

tant si aquesta comunitat atípica contribueix a la malaltia o bé si és resultat de les 

condicions d’un lumen malalt el que afavoreix a que proliferi una comunitat alterada 

[14]. És a dir, encara no està clar si els bacteris associats a la mucosa intestinal de 

pacients amb MII, i en particular en MC, serien els agents etiològics primaris de la 

malaltia o colonitzadors secundaris oportunistes que s’estableixen en un còlon ja 

alterat. Tot i així, les espècies que componen aquesta fracció diferent poden ser un 

grup important per determinar la patogènesi en MC així com també poden tenir 

aplicació a nivell de diagnòstic, ja que s’ha vist que MC i individus control són 

clarament diferenciables en base als microorganismes que constitueixen la comunitat 

[11, 12]. 

La microbiota intestinal en individus sans 

S’ha estimat que al tracte gastrointestinal humà hi ha fins a 1014 bacteris, que 

correspon a entre deu i vint vegades el nombre total de cèl·lules humanes. A més, el 

nombre de bacteris viables al còlon s’ha estimat que és de l’ordre de 1012 ufc·g-1 [15]. 

Aquestes dades posen de manifest que la microbiota intestinal és un component 

important i per tant clau per al bon funcionament de l’aparell digestiu. Es coneix que 

aquesta participa en la digestió de certs compostos incorporats per la dieta, afavorint 

la disponibilitat de determinats nutrients essencials per tal que puguin ser absorbits 

per l’intestí. A més, la microbiota intestinal té efectes importants en la funció 

immunitària i evita la colonització del tracte gastrointestinal per part de patògens [16]. 

És degut a aquesta diversitat de funcions, que els darrers anys ha augmentat el nombre 

d’estudis que pretenen caracteritzar aquesta comunitat tant a nivell d’estructura com 

de funció. Així, s’ha posat de manifest que la microbiota comensal dels intestins està 

constituïda principalment per bacteris de metabolisme anaerobi que pertanyen a 

quatre fílums: Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria i Proteobacteria. Entre 

aquests, els constituents majoritaris són representants de 4 grups: Bifidobacterium, 

Bacteroides, Clostridis del clúster XIVa (grup de Clostridium coccoides) i Clostridis 

del clúster IV (grup de Clostridium leptum) [17, 18]. Els membres del domini 

Bacteria són els membres predominants en la comunitat intestinal, però també s’hi 

han trobat fongs i Archaea, representant menys del 0,05% i el 1% de la població total 

respectivament [19, 20].  



 

 

Actualment s’ha vist que la comunitat bacteriana que es pot trobar als intestins és 

específica per a cada individu pel que fa a diversitat [21-23], que és estable al llarg del 

tracte gastrointestinal [24] i que existeix certa estabilitat temporal [21, 22]. A més, 

entre diferents individus s’ha pogut observar que existeix una part de la comunitat que 

és comuna (un 30-40% aproximadament), mentre que la resta és variable. Això 

indicaria que per al bon funcionament intestinal cal que hi hagin un conjunt concret 

d’espècies. 

La microbiota intestinal de pacients amb malaltia de Crohn 

En individus amb MC, s’observa que la comunitat també és característica de cada 

persona [11-13], que no canviaria significativament al llarg del tracte intestinal [10, 

11, 13], i també que és independent de que la zona estigui inflamada o no [10, 13]. No 

obstant, la comunitat bacteriana de MC no és estable al llarg del temps [14] i presenta 

una major variabilitat, és a dir, en pacients amb MC la comunitat és més fluctuant [11, 

12, 14]. A més, com s’ha comentat, en pacients amb MC existeix una alteració de la 

microbiota intestinal respecte al que constituiria una comunitat sana, podent-se 

establir dos grups clarament diferenciables en base a aquesta [10, 11]. Les alteracions 

més importants es resumeixen a la Taula 2. 

Taula 2. Resum de les observacions bacteriològiques en MC (adaptat de [25]). 

Bacteris fecals Bacteris associats a mucosa Refs a Refs b 

Microbiota inestable al llarg 
del temps 

Augment de la concentració de 
bacteris totals [12, 14] [9] 

Presència de bacteris poc 
habituals 

Augment de la concentració 
d’anaerobis totals i facultatius [12, 26] [10] 

Disminució de la biodiversitat [14, 26] [27] 
Disminució de la quantitat i la biodiversitat de Firmicutes (en 

particular de membres del subgrup C. leptum) [14, 26] [10, 28] 

Disminució de la concentració de Faecalibacterium prausnitzii [29] [11, 28] 
Disminució de bifidobacteris 
i lactobacils  [12]  

 Augment d’enterobacteris [12] [11] 
 AIEC associat a MC ileal  [30] 

a Referències relacionades a microbiota fecal; b Referències relacionades en estudis basats en microbiota associada a la 
mucosa intestinal; MAM,microorganismes associats a mucosa; AIEC, adherent-invasive E. coli; MAP, Mycobacterium avium 
subespècie pseudotuberculosis. 

Pel que fa a aquesta disbiosi, cal diferenciar dos grups entre les espècies que 

presenten alteració: aquelles que es troben en menor proporció de l’habitual a MC i 

les que contràriament es troben de forma més prevalent. Dins les primeres s’hi 

trobarien principalment Firmicutes, particularment del subgrup Lachnospiraceae. 

Dins d’aquest subgrup, Faecalibacterium prausnitzii sembla trobar-se en menor 

prevalença en MC [10, 11, 31]. També s’ha indicat que es trobarien en menor 



 

 

proporció Bifidobacterium i Bacteroides vulgatus, que són membres dominants en la 

microbiota associada a la mucosa intestinal d’individus sans [10] i bacteris de l’àcid 

làctic, que s’utilitzen com a probiòtics i presenten activitat immunomoduladora [14] 

(Figura 1). 

Per contra, entre els grups que mostren més prevalença a la MC destacarien el 

subgrup de Bacteroides fragilis que està implicat en el metabolisme de polisacàrids 

indigeribles incorporats en la dieta [10]. Altres estudis indiquen que a pacients amb 

MC, Clostridium spp i Ruminococcus torques es troben més prevalentment que en 

individus sans [11]. La concentració d’enterobacteris també s’ha vist que és major a 

MC. Entre aquests cal destacar la presència d’un patovar adherent-invasiu 

d’Escherichia coli (AIEC) amb propietats fenotípiques diferents dels E. coli 

comensals i que s’ha trobat més freqüentment associat a la mucosa intestinal de 

pacients amb MC d’afectació ileal [30]. 

Aquests bacteris que presenten una prevalença diferent entre pacients control i MC es 

podrien utilitzar amb finalitats terapèutiques o de diagnòstic. Així, per exemple, 

s’observa que la combinació de la presència Clostridium spp. i E. coli amb l’absència 

de Faecalibacterium es produeix amb una probabilitat 100 vegades superior en MC. 

Per tant es podrien utilitzar aquestes observacions per a diferenciar entre MC i CU, 

com a informació complementària per al diagnòstic de les MIIs [11]. 

 

 

Faecalibacterium prausnitzii 

Taxonomia i característiques metabòliques de Faecalibacterium prausnitzii. 

Faecalibacterium prausnitzii va ser descrit per primera vegada per Moore i 

col·laboradors el 1984 com a Fusobacterium prausnitzii [32]. Més endavant, es va 

demostrar que les soques classificades fenotípicament com Fusobacterium prausnitzii 

en realitat no estaven filogenèticament relacionades amb el gènere Fusobacterium en 

base a la seqüència del gen del 16S rRNA [33]. Recentment, la taxonomia d'aquesta 

espècie ha estat revisada passant a anomenar-se Faecalibacterium prausnitzii en base 

al seu contingut G/C i a la seqüència del gen del 16S rRNA [34]. 

El contingut G/C del genoma de F. prausnitzii és del 47-57% i la soca tipus és la 

ATCC 27768. Des del punt de vista filogenètic es troba inclòs dins el Clostridium 



 

 

clúster IV [35] i dins el subgrup de C. leptum, però amb suficient distància com 

perquè es tracti d’un nou gènere (Figura 2). 

 

Figura 2. Característiques filogenètiques i 
morfologia de F. prausnitzii. (A) Arbre on 
es mostra la relació filogenètica de F. 
prausnitzii amb els membres del 
Clostridium cluster IV (subgrup de 
Clostridium leptum). (B) Imatge de F. 
prausnitzii A2-165 obtinguda per 
microscopia electrònica de rastreig. 
L’escala de la figura corespon a 1μm. 
(adaptat de [34]). 

El gènere Faecalibacterium (“bacteri fecal”) es troba en elevat nombre a les femtes i 

el còlon és el seu presumpte hàbitat. Es caracteritza per ser un bacil gram negatiu 

immòbil que no forma espores (Figura 2).  

Metabòlicament, F. prausnitzii és un bacteri anaerobi estricte (perd viabilitat per 

l’exposició durant més de 2 min a oxigen), utilitza l’acetat i produeix butirat, D-lactat 

i fomarat. Les principals propietats fenotípiques de F. prausnitzii es resumeixen a la 

Taula 3. 

Fisiologia en l’intestí. 

F. prausnitzii és un microorganisme que forma part de la microbiota intestinal normal. 

Aquest es troba íntimament associat a la mucosa intestinal formant agrupacions en 

forma de cordill (coat or string-like adhesion) o clapes (patchy adhesion). S’ha trobat 

en dues situacions, com a grup de bacteris inclosos dins el biofilm en forma de 

components minoritaris o bé directament adherit a la mucosa com a clapes 

homogènies interposades amb illes d’altres grups de bacteris [9].  

La seva presència, a més de a la mucosa intestinal, també s’ha detectat en femtes i 

com a microorganisme colonitzador del bolus alimentari [34, 36]. La seva principal 

funció a l’intestí s’ha relacionat amb la producció de butirat a partir de la fermentació 

de carbohidrats. En aquest sentit, s’ha comprovat que F. prausnitzii produeix 

A B 



 

 

concentracions superiors a 10 mM de butirat en cultiu tancat i que, per tant, seria una 

de les espècies principalment implicades en la producció d’aquest compost a l’intestí 

[37]. 

El butirat és un àcid gras de cadena curta que s’ha revelat com a essencial per al bon 

funcionament de l’epiteli intestinal, ja que és la principal font d’energia per als 

colonòcits. A més, se li atribueixen propietats protectores contra el càncer colorectal 

(CCR) i les MII [38, 39]. El butirat pot reduir la inflamació de la mucosa intestinal a 

través de la inhibició de l’activació del factor de transcripció NFκB [40]. Per tant, la 

deficiència de bacteris productors de butirat pot predisposar a certs individus a 

inflamació intestinal. 

Taula 3. Propietats fenotípiques de les soques de F. prausnitzii (adaptat de [34]). 
Cap de les soques presenta motilitat i totes elles són gramnegatives. Totes les soques creixen 
amb fructosa, fructooligosacàrids i glucosa, però són incapaces d’utilitzar arabinosa, melibiosa, 
rafinosa, ramnosa, ribosa i xilosa. Totes les soques posseeixen activitat β-galactosidasa, α-
glucosidasa i fosfatasa però no mostren activitat ureasa, arginina deshidrolasa, β-glucosidasa ni 
α-fucosidasa. Cap de les soques redueix el nitrat ni produeix indol. Totes les soques utilitzen 
l’acetat però no produeixen H2. Els productes de la fermentació per a totes quatre soques són 
fomarat, butirat, D-lactat i CO2.  

Aïllat A2-165 L2-6 F. prausnitzii 
ATCC 27766 

F. prausnitzii 
ATCC 27768* 

Mida (μm) 0,5-0,8×2,0-
9,0 

0,5-0,8×2,0-
9,0 

0,5-0,8×2,0-
9,0 

0,5-0,9×2,5-14 

Contingut G/C al DNA (% mol) 49 47 47 52-57 
Creixement en:     
 Celobiosa + - - rf 
 Maltosa + + - rf 
 Manitol - - - nd 
 Melositosa - - + - 
 Sucrosa - rf - rf 
 Trehalosa - - - rf 
 Midó soluble + + + rf 
 Inulina + rf + + 
Hidròlisi de l’esculina rf + + + 
Activitat α-galactosidasa rf - - rf 
rf: reacció feble; nd: dada no disponible. * Descripció realitzada per a Fusobacterium prausnitzii [32]. 

F. prausnitzii i la Malaltia de Crohn: possible indicador del bon estat de la 

microbiota intestinal. 

Alguns autors han proposat que les diferències observades en la composició 

bacteriana entre individus sans i amb MC poden ser explotables amb fins diagnòstics. 

Com s'ha esmentat anteriorment, F. prausnitzii és menys prevalent en pacients amb 

MC respecte a individus sans (amb una prevalença del 52,6% i del 86,7 % 

respectivament) segons s’ha detectat per mètodes moleculars qualitatius [11]. Tot i 

així, s’ha vist que aquest microorganisme no és exclusiu d’individus sans [9]. 



 

 

Aquest fet, doncs, el que pot estar indicant és que les diferències entre ambdós grups 

podrien ser de caire quantitatiu. Actualment, però, pocs estudis han quantificat F. 

prausnitzii en MC [29], i no se n’ha estudiat l’estabilitat temporal, ni al llarg del tracte 

gastrointestinal.  

Recentment, i particularitzant en el cas de la MC, Swidsinski i col·laboradors han 

determinat que MC i CU són específicament diagnosticables mitjançant la 

quantificació de F. prausnitzii i leucòcits per FISH (fluorescent in situ hibrydization) 

en mostres fecals. L’eina desenvolupada presenta una sensibilitat del 80% (degut als 

casos de colitis indeterminades) i un 98-100% d’especificitat (les inespecificitats 

serien degudes a la similitud entre malalts de MC i celíacs i l’activitat en la que es 

trobi el brot de MC). Així doncs, aquest treball mostraria que la quantificació de F. 

prausnitzii pot ser una bona eina, aplicable amb fins diagnòstics. 



 

 

 

 

 

 

 

Objectius 
Capítol 1: Abundància de Faecalibacterium prausnitzii a l’intestí sa i de pacients 

amb malaltia inflamatòria intestinal. 

Durant els darrers anys, F. prausnitzii s’ha revelat com a microorganisme clau per al 

correcte funcionament del tracte intestinal. Estudis recents indiquen que es 

produeixen variacions en la població de F. prausnitzii sota certs trastorns intestinals 

com ara les MII. Així, l’objectiu de la primera part d’aquest estudi ha estat 

desenvolupar una nova eina de RTi-PCR per a detectar i quantificar Faecalibacterium 

prausnitzii en la mucosa intestinal. Amb aquesta eina es pretén analitzar les 

diferències a nivell d’abundància i prevalença de F. prausnitzii entre pacients de MC i 

individus control per a formar part d'una possible eina diagnòstica basada en la 

presència i abundància de determinades espècies bacterianes marcadores. En 

particular, els objectius concrets d’aquest apartat han estat:  

 Dissenyar un assaig per RTi-PCR que permeti detectar i quantificar 

Faecalibacterium prausnitzii. 

 Optimitzar i caracteritzar l’assaig dissenyat: determinar-ne l’eficiència, el 

límit d’amplificació, el rang de quantificació i validar-lo. 

 Determinar l’abundància de F. prausnitzii al llarg del tracte intestinal, en 

individus sans i amb MII a fi d’ avaluar-ne el potencial ús com a eina de 

diagnòstic en MC. 



 

 

Capítol 2: Caracterització filogenètica i fenotípica d’aïllats de Faecalibacterium 

prausnitzii  

D’acord amb els resultats obtinguts a la primera part de l’estudi, Faecalibacterium 

prausnitzii és un dels bacteris comensals del tracte intestinal més abundant que 

trobem a l’intestí d’individus sans i la seva abundància es veu compromesa en 

situacions de MII. No obstant, fins a l’actualitat no hi ha gaire informació sobre la 

diversitat filogenètica d’aquesta espècie i la informació sobre els substrats que 

n’afavoreixen el creixement a l’intestí és limitada. Així, l’objectiu d’aquest capítol ha 

estat revisar la filogènia, la utilització de substrats i la influència de factors 

ambientals de l’intestí sobre el creixement de noves soques de F. prausnitzii aïllades 

a partir de mostres fecals d’individus sans. Els objectius concrets d’aquesta segona 

part de l’estudi han estat: 

 Definir la filogènia de F. prausnitzii en base als aïllats cultivables disponibles 

fins a l’actualitat. 

 Descriure la diversitat genètica dins de F. prausnitzii i determinar quins 

filotips definits per mètodes moleculars disposen de representants cultivables. 

 Elucidar quins carbohidrats afavoreixen preferentment el creixement de F. 

prausnitzii. 

 Entendre l’impacte de factors ambientals de l’intestí, alterats en situacions de 

malaltia intestinal, sobre la persistència de F. prausnitzii a l’intestí. 



 

 

 

 

 

 

 

Resultats 
 

Capítol 1‡
 

Abundància de Faecalibacterium prausnitzii en individus 
sans i amb malaltia inflamatòria intestinal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

‡
Part d’aquest capítol està previst enviar-lo a la revista Journal of clinical Microbiology:  

Lopez-Siles, M et al. Development of a molecular tool for the detection and quantification of 
Faecalibacterium prausnitzii in the intestinal mucosa of Crohn’s Disease patients.  
 



 

 

Introducció 

La microbiota intestinal és molt diversa i juga un paper fonamental en l'alimentació de 

l’hoste, l’immunologia, així com la prevenció de la colonització del tracte 

gastrointestinal (TGI) per patògens [16]. Sota certes malalties gastrointestinals, com 

ara la Malaltia Inflamatòria Intestinal (MII) [9-14], el síndrome del budell irritable 

[41] o càncer colorectal (CCR) [42], el patró normal de la microbiota gastrointestinal 

es veu alterat. En particular, en la malaltia de Crohn (MC), s’ha observat una menor 

prevalença d’ alguns grups de bacteris que constitueixen la microbiota comensal 

normal de l’intestí, com ara membres del subgrup de Clostridium leptum. En 

contraposició, s’ha observat que membres de la família de les enterobacteriàcies, (per 

exemple Escherichia coli) augmenten la seva prevalença [11]. Fins ara, aquestes 

diferències han estat posades de manifest mitjançant mètodes moleculars qualitatius, 

però podrien estar reflectint canvis a nivell quantitatiu. Actualment es desconeix si 

aquesta situació de disbiosi observada és una causa o un efecte de la malaltia,  però 

podria ser utilitzada per a distingir els pacients amb MC d’individus control. 

S’ha observat que Faecalibacterium prausnitzii és una de les espècies predominants 

de la microbiota de l’intestí humà [34, 43, 44]. Aquest microorganisme es troba de 

forma abundant a la microbiota dels individus sans, el que suggereix que pot ser 

funcionalment important en el còlon humà. Per exemple, s’ha evidenciat que té un 

paper clau com a productor de butirat [34]. El butirat té activitat anti-inflamatòria i és 

la principal font d'energia per al colonòcits [45]. Per aquesta raó, F. prausnitzii podria 

ser un bon indicador de l'estat de la microbiota sana. D'altra banda, estudis recents han 

indicat que en situacions de malaltia intestinal, s’observen canvis en la prevalença 

d’aqueta espècie [11, 31]. 

El desenvolupament de mètodes moleculars per a monitorar específicament els canvis 

en la població de F. prausnitzii a l’intestí és de particular interès, ja que és un bacteri 

difícil de cultivar degut a la seva alta sensibilitat a l’oxigen. No obstant això, fins ara, 

les eines moleculars per a quantificar aquesta espècie són escasses [46, 47]. A més, 

recentment s’ha publicat un treball on s’afirma que la MC pot ser diagnosticable 

mitjançant la quantificació d’aquest bacteri juntament amb altres indicadors [29], fent 

palesa la necessitat de disposar d’ una eina versàtil, amb un rang dinàmic ample, 

ràpida i per tant fàcilment aplicable per a monitorar canvis en l’abundància d’aquest 

bacteri a l’intestí. 

L'objectiu principal d'aquest treball ha estat, per tant, desenvolupar un mètode basat 

en PCR a temps real (RTi-PCR) per a detectar i quantificar F. prausnitzii a la mucosa 



 

 

intestinal. En darrera instància s’ha determinat la validesa d’aquesta eina dissenyada 

per analitzar les diferències d’abundància de F. prausnitzii entre individus sans i 

pacients amb MC a fi d’avaluar-ne el seu potencial ús en el diagnòstic de les MII. 

Material i mètodes. 

Criteris d’inclusió dels pacients i dades clíniques 

La selecció dels pacients, recopilació d’informació i del consentiment informat i la presa de 

mostres ha estat duta a terme per part del personal mèdic associat al projecte. En aquest 

estudi, s’han analitzat mostres de pacients amb MC (n = 10) i individus control (n = 

11) que es van sotmetre a una colonoscòpia per motius com ara rectorràgia (n = 2), 

dolor abdominal o diarrea idiopàtica (n = 4), o bé familiars de pacients amb CCR (n = 

5). Es van incloure pacients amb diferent afectació de la MC: Crohn restringit al còlon 

(C-MC, n = 2), Crohn d’afectació ileal (I-MC, n = 3) i malaltia ileo-colònica (IC-MC, 

n = 5). Cap dels individus inclosos a l'estudi havien rebut tractament antimicrobià 

durant almenys 2 mesos abans de la colonoscòpia. La taula següent resumeix les 

principals dades dels pacients i mostres estudiats: 

Taula 4. Dades clíniques dels pacients inclosos a l’estudi i característiques de les mostres 
analitzades. 

Diagnòstic N 
Edat Sexe Zona mostrejada (n pacients/n mostres) 

Mitja  SD % homes ili colon 
C 11 40,1  10,6 45,5 % 11/11 11/11 
MC 10 32,8  10,0 40% 10/10 10/10 

Les dades clíniques incloses dels pacients han estat: edat, sexe, diagnòstic, afectació 

de la MC, activitat de la MC (índex CDAI), anys d’evolució de la malaltia, medicació, 

hàbit tabàquic, resecció intestinal, ulceració i motiu de la colonoscòpia en el grup 

d’individus control. Aquestes dades han estat estudiades posteriorment i de forma 

conjunta amb l’evolució dels diferents bacteris per tal de cercar possibles 

correlacions. 
 
Aquest treball va ser aprovat pel Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica de l'Hospital 

Universitari Dr Josep Trueta (Girona, Espanya) el 23 de Febrer del 2009 i tots els 

pacients van donar el consentiment informat prèviament a la presa de mostres. 

Preparació intestinal i presa de mostres 

Per a cada pacient es van prendre dues biòpsies (ili i colon). Prèviament a la presa de 

mostres, els pacients van ser sotmesos a una neteja de l’intestí amb Casenglicol®. En 

particular, per als pacients MC, es va tenir cura de no prendre mostra la mucosa 



 

 

ulcerada d'acord amb criteris macroscòpics. Les biòpsies van ser emmagatzemades a -

20ºC fins al moment d’efectuar-ne l’anàlisi. 

Disseny d’ encebadors i sondes TaqMan® 

Joc d'encebadors i sonda TaqMan® per al gen del 16S rRNA de F. prausnitzii  

El joc d’encebadors i sonda va ser dissenyat per a regions específiques del gen del 

16S rRNA de F. prausnitzii (Figura S1). El disseny es va realitzar amb el programa 

Primer Express® versió 3.0 (Applied Biosystems, Foster City, CA) utilitzant com a 

diana zones específiques d’aquest gen per a F. prausnitzii. Per seleccionar els 

oligonucleòtids adequats es van considerar les seves característiques 

termodinàmiques, com ara la temperatura de fusió, l'estructura secundària i la 

formació de dimer, així com el contingut de G + C mitjançant l’ anàlisi amb el 

programa NetPrimer® (disponible a <http://premierbiosoft.com/netprimer>, Biosoft 

PREMIER Internacional, Palo Alto, Califòrnia). Finalment, es van dur a terme proves 

d'especificitat in silico de les seqüències d'oligonucleòtids escollides, mitjançant 

l’eina BLAST [48] de la base de dades del GenBank i també l’eina sequence match en 

front la base de dades del Ribosomal Database Projecte II (RDP) [49].  

Joc d'encebadors i sonda TaqMan® per al control intern d’amplificació 

Des del punt de vista metodològic, la inclusió d’un IAC per a detectar la presència de 

falsos negatius és crucial. L’IAC consisteix en un ADN quimèric no diana afegit a la 

reacció per tal de ser amplificat independentment de la presència o absència de la 

diana. El disseny d’un Control Intern d’Amplificació (IAC) es va dur a terme seguint 

el mateix protocol detallat anteriorment, utilitzant com a diana un ADN sintètic de 

62pb de longitud, sense homologia amb l’ADN de cap espècie coneguda. El programa 

NetPrimer® va utilitzar-se per a determinar la presència de cross- dimers entre tots els 

components de la reacció. 

A la taula 5 es mostren els oligonucleòtids obtinguts en la fase de disseny d’aquest 

estudi. 



 

 

Taula 5. Principals característiques dels oligonucleòtids dissenyats en aquest estudi.  

Reacció de 
PCR (mida 
amplicó) 

Nom 
Primer/sonda Seqüència (5'-3') Longitud 

(bases) 
Tm 
(ºC) 

Contingut 
G+C (%) Diana 

F. prausnitzii 
(131bp) 

Fpra428F TgTAAACTCCTgTTgTTgAggAAgATAA 28 59,5 36 F. prausnitzii 

Fpra493PR  CAAggAAgTgACggCTAACTACgTgCCAg 29 69,6 55 F. prausnitzii 

Fpra583R  gCgCTCCCTTTACACCCA 18  58,2 61 Firmicutes 

IAC (62bp) 

IACF TACggATgAggAggACAAAggA 22  59,5 50 DNA IAC (2) 
IACPR CgCCgCTATgggCATCgCA 19  69,1 68 DNA IAC (2) 

IACR CACTTCgCTCTgATCCATTgg 21  59,3 52 DNA IAC (2) 
(1) Els encebadors i les sondes van ser sintetitzats per Applied Biosystems. La sonda Fpra493PR estava marcada a l’extrem 
5’ amb FAMTM (6-carboxyfluorescin) com a informador i TAMRATM a l’extrem 3' com a sufocador. La sonda del IAC estava 
marcada a l’extrem 5’ amb VIC® (6-carboxyrhodamine) com a informador (a fi de permetre la multiplexació de la reacció) i 
a l’extrem 3’ amb TAMRATM. 
 (2) La seqüència de l’ADN del IAC (5'-3'): TACggATgAggAggACAAAggACgCCgCTATgggCATCgCACCAATggATCAgAgCgAAgTg. 
Aquest va ser sintetitzat per Bonsai technologies group (Alcobendas, Spain). 

Optimització de la reacció 

Es van analitzar els paràmetres termodinàmics del dos jocs d’encebadors i les dues 

sondes (estructura secundària, formació de dimers d’encebadors, contingut G+C i 

temperatura de fusió). Les concentracions de treball dels dos jocs d’encebadors i les 

sondes per a F. praunitzii i el IAC es van optimitzar conjuntament per tal de permetre 

el seu funcionament en una mateixa reacció (PCR múltiplex) (Figura S2). D’altra 

banda la quantitat de molècules diana del IAC també ha estat convenientment ajustada 

per tal de minimitzar la interferència en els nivells d’amplificació o quantificació 

(Firgura S3). 

Caracterització del nou sistema de qPCR per a F. prausnitzii 

Per a la caracterització del nou sistema dissenyat es van dur a terme proves 

d’especificitat i se’n va determinar l’eficiència i els límits d’amplificació i de 

quantificació. Es van realitzar les proves d’inclusivitat-exclusivitat in vitro amb ADN 

de 77 soques corresponents a 62 espècies bacterianes representants de diferents grups 

filogenètics (Taula S1), entre els quals es van incloure bacteris colonitzadors del 

tracte gastrointestinal i microorganismes filogenèticament propers a F. prausnitzii. 

Mitjançant la construcció d’una corba patró amb quantitats conegudes de gen diana es 

va determinar l’eficiència de la reacció, el límit teòric d’amplificació i el rang fiable 

de quantificació. 

Selecció de bacteris íntimament associats a la mucosa intestinal i extracció 

d’ADN 

Les biòpsies intestinals van ésser sotmeses a dos cicles de rentat suau mitjançant 

sonicació per a la selecció d’aquells bacteris íntimament associats a la mucosa 



 

 

intestinal. Cada cicle de rentat va consistir en 40 segons a 50 Hz, seguit d'un rentat en 

1 ml de solució salina tamponada amb fosfat 1 × (NaH2PO4 10 mM, 130 mM NaCl, 

pH 7,2). A continuació es va realitzar una extracció d’ADN genòmic utilitzant el 

NucleoSpin® teixit Kit (Macherey-Nagel GmbH & Co, Düren, Alemanya). Es varen 

aplicar els protocols addicionals per a recuperar material genètic de bacteris 

grampositius i l'etapa de tractament amb RNAsa per tal d’obtenir ADN bacterià lliure 

d’ARN. L'ADN genòmic va ser emmagatzemat a -20 º C fins al seu ús. 

Assaig dels sistemes de PCR a temps real sobre biòpsies intestinals 

Sobre l’ADN genòmic de totes les mostres disponibles es va realitzar la quantificació 

de F. prausnitzii, per triplicat. La composició per a cada reacció de quantificació 

(vf=20 μl) va consistir en: 1× TaqMan® Universal PCR Master Mix 2× (Applied 

Biosystems-Roche Molecular Systems, Inc, Branchburg, New Jersey, USA), 300 nM 

de cada encebador i 200 nM de cada sonda, 103 còpies de ADN del IAC i 50 ng 

d’ADN diana. 

Per a cada test, es van dur a terme el control positius de quantificació, un no-template 

control (NTC) i un non-amplification control (NAC). 

Les reaccions es van dur a terme en un 7500 Real Time PCR system (Applied 

Biosystems), sota les següents condicions: tractament amb amperasa (2 min a 50ºC), 

seguit d’un pas inicial de desnaturalització i activació de la ADN polimerasa (10 min 

a 95ºC) i 40 cicles d’amplificació, cadascun consistent en un pas de desnaturalització 

(15 segons a 95ºC) i un pas d’amplificació i extensió (1 min a 60ºC). La lectura de la 

florescència es va dur a terme també en aquest darrer pas per als fluorocroms FAM, 

VIC i ROX (aquest darrer emprat com a referència passiva). Totes les dades es van 

recollir i analitzar amb el programa 7500 SDS system versió 1.4 (Applied 

Biosystems). 

 

Per a la quantificació, es van construir rectes patró generades a partir de sèries de 

dilució decimals a partir d’un plasmidi linealitzat, quantificat considerant el pes 

molecular teòric (3.58 × 106 Da) i la mida (5421 pb) de la construcció. Per calcular el 

nombre d’equivalents genòmics es va considerar que F. prausnitzii té sis còpies del 

gen del 16S rRNA d’acord amb la informació disponible al GenBank (disponible a < 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=genome&Cmd=ShowDetailView&Ter

mToSearch=6539 >). 

La quantitat de F. prausnitzii va normalitzar-se respecte el nombre total de cèl·lules 

humanes, a fi de corregir diferències quantitatives degudes a la mida de la biòpsia. El 

nombre de genomes humans va determinar-se tot utilitzant el kit RT-CKFT-18S 

(Eurogentec, Seraing, Belgium), seguint les especificacions recomanades pel 



 

 

fabricant. Els resultats obtinguts s’expressen, doncs com a cèl·lules de F. 

prausnitzii/106 cèl·lules humanes. 

Anàlisi estadístic de les dades 

El límit d'amplificació es va determinar mitjançant un anàlisi Probit (Minitab® 14 

Statistical Software, Pennsylvania, US). Per a determinar el rang linear de 

quantificació del nou sistema de PCR a temps real, es van considerar aquelles 

concentracions per a les quals la desviació estandar entre rèpliques fos menor a 0,4. 

Per a la quantificació de F. prausnitzii en les mostres de la mucosa intestinal, les 

dades es van transformar logarítmicament per obtenir una distribució normal. Per 

comparar la quantitat de F. prausnitzii entre els grups es va aplicar un test t o una 

ANOVA per a mostres independents (i els corresponents anàlisis post hoc) segons 

convingués. Totes les anàlisis estadístiques es van realitzar amb el programa estadístic 

SPSS 15.0 (SPSS v15.0.1, LEAD Technologies, Inc). Els nivells de significació es va 

establir per a valors de p ≤ 0.05. 

 

Resultats. 

Especificitat del nou mètode de PCR en temps real per detectar i quantificar F. 

prausnitzii  

L'anàlisi dels oligonucleòtids in silico mitjançant l’eina BLAST va demostrar que 

l’encebador Fpra428F i la sonda Fpra493PR son inequívocament específics per F. 

prausnitzii mentre que l’encebador Fpra583R és específic de grup. Els oligonucleòtids 

de l’IAC no van presentar homologia amb cap seqüències dipositada a la base de 

dades del GenBank o RDP. 

Addicionalment, l'especificitat de l’assaig es va examinar in vitro mitjançant l'ús 

d'ADN genòmic de 72 soques de bacteris, corresponents a 62 espècies. Només es va 

obtenir amplificació per a les sis soques corresponents a l’espècie F. prausnitzii, 

corroborant les nostres prediccions in silico. No hi va haver reacció creuada per a cap 

dels altres microorganismes provats. Els resultats negatius van ser validats per una 

correcta amplificació de IAC i mitjançant PCR convencional per a Bacteria (Taula 

S1). 



 

 

 
Caracterització de l’assaig: límits d’amplificació i quantificació 

El rang dinàmic de quantificació de l’assaig es va determinat mitjançant la 

construcció d’una recta patró incloent de 109 a 1 còpies del gen diana per reacció. El 

rang de quantificació va ser lineal (R2 = 0,9986) fins a 103 còpies del gen del 16S 

rRNA, que correspon a aproximadament a 167 equivalents genòmics de F. 

prausnitzii. L'eficàcia teòrica de la prova en un rang de 7 ordres de magnitd (103 a 109 

còpies de gen diana) va resultar ser del 85,88%. D'acord amb els valors de SD, el límit 

de quantificació fiable es va fixar doncs en 103 còpies de 16S rRNA de F. prausnitzii 

(Figura S4). 

El límit de detecció del sistema dissenyat es va determinar mitjançant un anàlisi 

Probit (Figura S5). El nombre mínim teòric dels gens del 16S rRNA de F. prausnitzii 

per a tenir un 95% de probabilitat d'obtenir una detecció positiva es va trobar que 

corresponia a 106,6 gens diana (equivalent aproximadament a 18 genomes de F. 

prausnitzii). 

Quantificació de F. prausnitzii associat a la mucosa intestinal 

La quantificació de F. prausnitzii es va dur a terme en mostres d’ ili i còlon de 10 

pacients amb MC i 11 individus control. Les dades clíniques dels pacients introduïts 

en aquesta part de l'estudi es resumeixen a la Taula 4. 

No hi va haver diferències significatives en la càrrega de F. prausnitzii entre les 

mostres de còlon i l'ili per a cap dels grups d’individus, segons diagnòstic (dades no 

mostrades). Ambdues, doncs, es van considerar com a rèpliques per a la posterior 

anàlisi de dades.  

Com es mostra a la Figura 3 els pacients amb MC tenen una menor abundància de F. 

prausnitzii que els individus control (p = 0,036). D'altra banda, el nombre de F. 

prausnitzii en pacients amb MC ileal és veu significativament reduït, 

independentment de l’afectació o no del còlon. No es va trobar relació significativa 

per a cap de les altres dades clíniques analitzades per als pacients amb MC com ara: 

anys d'evolució, l'estat actiu o no de la malaltia i el tractament.  

Pel que fa al grup d’individus control, l’abundància de F. prausnitzii va resultar ser 

homogènia entre els diferents subgrups: familiars de CRC, pacients amb rectorràgies i 

dolor abdominal, o amb diarrea idiopàtica.  

Els pacients amb MC tenen una menor quantitat de F. prausnitzii que els individus 

control. També s’han observat diferències entre les afectacions dels pacients amb MC. 



 

 

Concretament, els pacients amb MC colònica presenten un major nombre de F. 

prausnitzii, la qual cosa està en concordança amb estudis similars [6]. 
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Figura 3. Abundància de F. prausnitzii en individus control i pacients amb MC (A) i per a pacients 
amb MC segons afectació (B). Els resultats estan representats com a la mitjana de log F. 
prausnitzii/milió de cèl·lules humanes. 

Discussió 

Desenvolupament de l’assaig de PCR a temps real 

En aquest estudi, hem desenvolupat una eina molecular que consisteix en un joc 

d’encebadors i sondes d’hidròlisi per al gen del 16S rRNA de F. prausnitzii. L’assaig 

obtingut permet una detecció i quantificació específica i sensible d’aquesta espècie. 

Els assaigs de PCR per detectar F. prausnitzii descrits fins al moment es basen en l’ús 

de SYBR Green® com a informador de fluorescència, seguit d’una anàlisi posterior de 

la corba de fusió de l’amplicó per a confirmar-ne l’especificitat [46, 47]. L'ús de 

sistemes basats en fluoròfors independents de seqüència té l'avantatge de ser més 

econòmic i fàcil de dissenyar. No obstant això, aquests informadors de fluorescència 

són inespecífics i poden produir més soroll de fons [41]. En canvi, l’ús de sondes 

d’hidròlisi per a l’emissió de fluorescència té l’avantatge de que no emetran senyal en 

presència de dimers d’encebadors i pel fet d’ésser seqüència específiques 

constitueixen un punt addicional d’especificitat a l’assaig. D'altra banda, les sondes 

permeten la multiplexació [50], proporcionant una major aplicabilitat l’assaig de PCR 

a temps real dissenyat. Aquesta versatilitat és necessària des del moment en que es 

decideix incloure un IAC al nostre assaig, a fi de detectar alhora l’amplificació 

d’aquest i poder quantificar F. prausnitzii. Alhora, la inclusió d’un IAC a l’assaig és 

obligatòria sota un estricte punt de vista metodològic, a fi de validar els resultats 

negatius. 



 

 

En el nostre assaig hem demostrat que la inclusió d'un IAC, no té efecte en 

l’especificitat i/o sensibilitat. L’estratègia més habitual per evitar competència en 

reaccions multiplexades és limitar la concentració dels encebadors [51]. En el nostre 

cas, hem seguit una segona estratègia consistent en l’addició d’un nombre baix de 

molècules diana del IAC. Això va permetre reduir al mínim la competència i alhora 

detectar bé inhibicions parcials o febles, la qual cosa és important si es vol realitzar 

una quantificació exacta. 

Característiques del nou assaig de PCR a temps real 

En la PCR quantitativa, és important disposar d’ un ampli rang dinàmic on s’asseguri 

una quantificació fiable. Un pas crític en el disseny de mètodes basats en PCR per 

l'anàlisi (quantitatiu) dels bacteris és aconseguir baixos límits de detecció. En el cas 

del dissenys d’assajos quantitatius per a F. prausnitzii aquests objectiu és d'especial 

interès donat que la prevalença es veu reduïda sota certes malalties intestinals [9-14, 

41, 42]. El nostre assaig té un límit teòric de detecció de 18 cèl·lules de F. prausnitzii 

per reacció i permet la quantificació en un rang de 7 ordres de magnitud, fins a 

aproximadament 167 equivalents genòmics per reacció. Així, l’eina desenvolupada 

permetrà determinar l’abundància d’aquesta espècie en mostres clíniques, considerant 

que l’abundància d’aquesta espècie en individus sans és de 1,7 × 105 F. 

prausnitzii·mg de teixit-1 [52]. 

Aplicació de l’assaig en biòpsies intestinals 

La validesa de l’assaig va ser confirmada mitjançant l'anàlisi de 42 biòpsies de 10 

pacients amb MC i 11 individus control. A més, es va poder determinar el seu 

potencial putatiu per a l'aplicació per a distingir els dos grups d’individus. El nostre 

estudi es va centrar en numerar F. prausnitzii adherits a la mucosa intestinal, ja que al 

trobar-se la microbiota resident més directament en contacte amb l’hoste, cal esperar 

que sigui més significativa per a propòsits de diagnòstic. Cal tenir en compte que 

durant el procés de preparació per a la colonoscòpia s’eliminen aquells bacteris 

transitoris i dèbilment adherits a la mucosa intestinal.  

En el present treball s’ha optat per estudiar mostres de mucosa intestinal, encara que 

les mostres fecals són més fàcils d'obtenir per mètodes no invasius. La femta 

representa la part distal del tub digestiu, mentre que els pacients MC tenen afectacions 

en els diferents nivells de l’intestí. D'altra banda existeixen estudis que demostren que 

la comunitat de la femta és diferent de la que podem trobar associada a la mucosa 

intestinal [24]. Els bacteris íntimament units a la mucosa intestinal s'espera que siguin 

més afectats pels canvis derivats de la inflamació en pacients amb MII, i és per això 

que s'espera que siguin més representatius els canvis de la comunitat que podem 

detectar a aquest nivell. 



 

 

Els nostres resultats mostren que no hi ha cap diferència en l’abundància de F. 

prausnitzii entre l’ili terminal i el còlon, tant en pacients amb MC com en individus 

control. Aquests resultats no concorden amb estudis previs, duts a terme per altres 

autors en els que es demostra que l’abundància de F. prausnitzii seria major al còlon 

[52]. Aquestes diferències són explicables per les diferents aproximacions 

metodològiques emprades entre estudis i la manca d’un mètode consens d’anàlisi.  

S’ha observat que l’abundància de F .prausnitzii és major als individus control 

respecte pacients amb MC. Això confirma quantitativament la major prevalença 

d'aquest bacteri que s’ha trobat en treballs anteriors [11, 31]. No obstant, encara està 

per elucidar si aquesta reducció del nombre de F. prausnitzii és causa o efecte de la 

malaltia. Els pacients amb MII, presenten un estat d’inflamació intestinal que pot fer 

variar les condicions ambientals a l’intestí, que poden esdevenir hostils per al 

creixement de bacteris comensals. Alhora, això pot permetre que grups menys 

predominants fins aleshores es desenvolupin en aquestes noves condicions i puguin 

fins i tot arribar a superar en nombre als primers per competència. Per exemple, se sap 

que els membres de la família Enterobacteriaceae, que són anaerobis facultatius, són 

més freqüents en pacients amb MC [11]. Una segona explicació pot estar relacionada 

amb el fet de que la capa de mucus intestinal, que impedeix el contacte directe entre 

els antígens bacterians i cèl·lules del sistema immune a la mucosa, és més prima en 

situacions d'inflamació severa, com exemple, en MC [53]. Aquesta capa de moc és 

també l'hàbitat dels principals bacteris associats a la mucosa intestinal. Per tant, si la 

capa de moc és més prima, l’hàbitat per a permetre la colonització de F. prausnitzii i 

el desenvolupament de la seva població també serà menor. 

Curiosament, en pacients amb MC, aquells amb afectació ileal (amb o sense afectació 

colònica associada) van tenir una menor quantitat de F. prausnitzii, resultat que 

concorda amb l’observat en estudis similars [54]. L'explicació d'aquesta diferència és 

complexa tant des del punt de vista microbiològic com mèdic, ja que la MC 

d’afectació ileal i colònica s’estan començant a reconèixer com dues entitats 

patològiques diferents [55, 56]. 

Ús potencial per al diagnòstic de les MII  

Aquest estudi preliminar sobre l'abundància de F. prausnitzii confirma que, en 

pacients amb MC, aquest bacteri es troba disminuït i que la seva abundància és 

quantitativament distingible de la que podem trobar en persones sanes. Això concorda 

amb dades d'estudis anteriors [29] i reforça l'ús potencial d'aquest bacteri com a 

indicador de la salut de la comunitat microbiana intestinal. No obstant això, altres 

bacteris indicador s'ha de tenir en compte per distingir entre MC i altres MII com ara 

la CU. Per exemple, s’ha determinat que altres membres de la família clostridials són 



 

 

més abundants en els pacients amb CU, i per tant podrien ser un grup d'elecció per a 

ser utilitzat conjuntament amb F. prausnitzii per aconseguir un diagnòstic 

discriminatori [13, 26]. No obstant això, per a que la quantificació de F. prausnitzii 

esdevingui una eina d’ajuda al diagnòstic adequada, les mostres han de ser més fàcils 

d'obtenir i mitjançant una tècnica no invasiva. Això es solucionaria si aquestes 

diferències d’abundància observades a nivell d’ili i colon, es troben també en zones 

com la mucosa rectal, la qual cosa permetria un mostreig ambulatori i que facilitaria 

considerablement l'ús rutinari d'aquesta eina. Així doncs, cal realitzar nous estudis per 

tal de comprovar si aquestes diferències es mantenen a nivell rectal. En cas afirmatiu, 

aleshores la quantificació de F. prausnitzii pot esdevenir una prova de rutina sense la 

necessitat de sotmetre els pacients a una exploració colonoscòpica. 

El nostre assaig de PCR a temps real, en combinació amb altres, podria esdevenir una 

bona eina d'ajuda als diagnòstics de la MII, així com permetre avaluar l'estat de la 

microbiota intestinal tant en pacients amb MII com en la població de risc. No obstant 

això, per desenvolupar plenament aquest treball, es necessita més investigació, que 

inclou més pacients amb trastorns intestinals a part de la MC. Finalment, per tal de 

reforçar els nostres resultats, cal incloure un major nombre d’individus en l'estudi, el 

que requerirà un estudi multicèntric, tenint en compte el nombre relativament baix de 

casos de MC en la nostra àrea geogràfica. 

En conclusió, aquest nou assaig de PCR a temps real és una eina fiable i sensible per 

la detecció i quantificació de F. prausnitzii. El seu ús permetrà la monitorització 

rutinària d'aquest bacteri i ajudarà a obtenir una millor comprensió de la seva 

dinàmica poblacional al llarg del tracte gastrointestinal i a realitzar un seguiment de 

les variacions temporals. Això pot ajudar a trobar una possible relació directa entre F. 

prausnitzii i la salut del tracte GI. 

 



 

 

 
 

 

Capítol 2‡
 

Caracterització fenotípica, utilització de substrats i tolerància 
a factors ambientals de l’intestí de Faecalibacterium 
prausnitzii.  

 

                                                           

‡ Part d’aquest capítol ha estat enviat a la revista Applied and Environmental Microbiology:  
Lopez-Siles, M et al. Cultured representatives of two major phylogroups of human colonic 
Faecalibacterium prausnitzii can utilize pectin, uronic acids and host-derived substrates for 
growth. (manuscript AEM00273-11 Version 1) 



 

 

Introducció 

Faecalibacterium prausnitzii és una de les tres espècies més abundants de la 

microbiota intestinal humana, segons s’ha determinat per mètodes de cultiu anaerobi a 

partir de mostres fecals [57] i per anàlisis moleculars basats en l’estudi del gen del 

16S rRNA [43, 58, 59]. Aquesta espècie ha rebut escassa atenció des que es va aïllar 

per primera vegada [60, 61], en part degut a la seva elevada sensibilitat a l'oxigen, fins 

que es va disposar de noves soques aïllades a partir d'estudis sobre la microbiota 

dominant productors de butirat en el còlon humà [37], el que va permetre la definició 

del nou gènere Faecalibacterium [34]. L'interès en aquesta espècie ha augmentat 

durant els darrers anys ja que existeixen evidències de que l’abundància de F. 

prausnitzii es redueix en certes formes de malaltia inflamatòria intestinal (MII). 

S’ha definit que tant els pacients amb malaltia de Crohn (MC) com amb colitis 

ulcerosa (CU) es caracteritzen per presentar una menor prevalença de Firmicutes 

sovint associada a un augment concomitant en Proteobacteria [11, 31, 62]. L'anàlisi 

molecular de mostres intestinals ha posat de manifest que aquesta marcada reducció 

de Firmicutes en l'estat de la malaltia en comparació amb el trobat en individus sans 

es produeix tant en adults com en nens i que es deu en part a una disminució en 

l'abundància de F. prausnitzii [62-66]. Un desequilibri en l'abundància de F. 

prausnitzii també s'ha observat en pacients amb càncer colorectal [42]. També hi ha 

evidències de disminució de les poblacions de F. prausnitzii en la vellesa [67, 68], el 

que suggereix que aquest bacteri podria ésser un indicador d'una flora intestinal 

saludable. 

F. prausnitzii és un dels principals productors de butirat en el còlon [69, 70]. El 

butirat exerceix múltiples efectes generalment considerats com a beneficiosos per a la 

salut intestinal: és la principal font d'energia pels colonòcits, intervé en el procés 

regulatori de l'apoptosi, de la inflamació i contra l’estrès oxidatiu [69, 71, 72]. 

Recentment, estudis basats en models murins de colitis induïda per TNBS han 

evidenciat que F. prausnitzii podria produir altres molècules amb propietats 

antiinflamatòries a més del butirat [25]. Encara es té poca informació sobre les vies de 

senyalització d’aquest bacteri amb l’hoste, però estudis recents han evidenciat que 

canvis en l’abundància de F. prausnitzii modul·len l’alliberament de determinats 

metabòlits excretats per la via urinària, implicats a la seva vegada en múltiples rutes 

metabòliques de l’hoste [73]. 

Donada la importància de F. prausnitzii en mantenir la salut intestinal, aprofundir en el 

coneixement de l’ecologia d’aquesta espècie és d’interès. Actualment encara es 

desconeix quin són els principals substrats, ja siguin incorporats mitjançant la dieta o 



 

 

produïts per l’hoste, que n’afavoreixen el creixement. Tampoc s’ha determinat quins 

són els principals factors ambientals de l’intestí que poden influir en la seva 

distribució. A més, també és important determinar la diversitat genètica i fenotípica 

que existeix en aquesta espècie. El present capítol pretén resoldre aquestes qüestions 

mitjançant l’estudi de les principals característiques dels aïllats cultivats disponibles 

fins a la data i de deu noves soques aïllades d’individus sans. 

Material i mètodes. 

Aïllament de soques i condicions de cultiu 

Les soques de F. prausnitzii emprades en aquest treball pertanyen a S.H. Duncan, 

Rowett Institute of Nutrition and Health, Aberdeen, UK i H. J. M. Harmsen, 

Department of Medical Microbiology, University of Groningen, Groningen, The 

Netherlands. Totes van ésser aïllades a partir de mostres fecals humanes (Taula 6). Els 

aïllaments es van mantenir per re-sembra successiva cada 16-18h en medi M2GSC 

sota una atmosfera anaeròbica de CO2.  

Taula 6. Informació d’aïllament de les soques de F. prausnitzii utilitzades en aquest estudi. 
Totes elles provenen de mostres fecals humanes d’individus sans amb dieta omnivora. 

Codi aïllat Laboratori 
d’aïllament‡ Individu Edat (anys) Col·lecció de cultiu  Referència  

ATCC 27768  A  ATTCC 27768 [61] 

A2-165 RINH B 34 DSMZ 17677 [34, 37] 

L2-6 RINH C 2  [34, 37] 

M21/2 RINH D 36  [74] 

S3L/3 RINH E 46  [75] 

S4L/4 RINH E 46  [75] 

HTF-A GU F 31  Aquest estudi 

HTF-B GU F 31  Aquest estudi 

HTF-C GU F 31  Aquest estudi 

HTF-E GU G 44  Aquest estudi 

HTF-F GU G 44  Aquest estudi 

HTF-I GU H 28  Aquest estudi 

HTF-60C GU H 28  Aquest estudi 

HTF-75H GU I 65  Aquest estudi 

‡RINH: Rowett Institute of Nutrition and Health, Aberdeen, Scotland; GU: Groningen University 

Inclusió de voluntaris i presa de mostres 

Es van analitzar mostres de la mucosa intestinal del còlon de dos pacients amb càncer 

colorectal espontani (CCR), un pacient amb MC d’afectació colònica (C-MC), un 

pacient amb colitis isquèmica (IC) i tres individus control (C) que es van sotmetre a 

una exploració colonoscòpia per motius com ara rectorràgia, dolor abdominal o 



 

 

diarrea idiopàtica. Abans de la colonoscòpia, els pacients van ser sotmesos a una 

neteja del tracte gastrointestinal mitjançant l'ús de Casenglicol® d’acord amb les 

recomanacions d’ús. Durant l'endoscòpia, es va procedir a la presa de les biòpsies 

mitjançant unes pinces estèrils, i aquestes varen ésser immediatament dipositades en 

tubs estèrils sense cap mena de tampó i emmagatzemades a -20 ºC fins a procedir amb 

l'extracció d'ADN. En particular, per als pacients MC, es va tenir cura de no prendre 

mostra de la mucosa ulcerada d'acord amb criteris macroscòpics. Per a pacients amb 

CCR, les mostres van ser obtingudes de la mucosa sana pròxima a la zona del tumor. 

Les mostres fecals van ser proporcionades per individus sans amb dieta omnívora. 

Aquests es van mantenir a 4 °C i es van processar en menys de 5 hores de la seva 

obtenció, d’acord amb el protocol descrit anteriorment [58].  

Cap dels individus inclosos en l'estudi havia rebut tractament antimicrobià durant 

almenys dos mesos abans de la presa de mostres. Aquest estudi va ser aprovat pel 

Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica de l'Hospital Universitari Dr Josep Trueta 

(Girona, Espanya) el 22 de Maig del 2006, i es va obtenir consentiment informat per 

escrit dels pacients prèviament a la presa de mostres. 

Extracció i purificació d’ADN genòmic 

Les soques de F. prausnitzii es van cultivar durant 18h en medi M2GSC prèviament a 

l’extracció d’ADN emprant el WizardTM Genomic Purification Kit (Promega 

Corporation, Madison, WI, USA) i seguint el protocol recomanat pel fabricant per a 

l’extracció i purificació d’ADN a partir de bacteris grampositius. 

En el cas de les mostres de teixit, prèviament a l’extracció d’ADN es van sotmetre a 

un rentat suau a fi de descartar aquells bacteris transitoris o dèbilment adherits a la 

mucosa intestinal tal com s’ha descrit al capítol anterior. L’ADN es va extreure i 

purificar utilitzant el NucleoSpin® Tissue Kit (Macherey-Nagel GmbH &Co., Düren, 

Germany), aplicant el protocol per a bacteris grampositius i el pas addicional de 

tractament amb RNAsa a fi d’obtenir ADN lliure de ARN. 

Per a les mostres fecals, l’ADN va ser extret a partir d'1 g de femta amb el FastDNA 

Spin for soil kit seguint les instruccions proporcionades pel fabricant (Qbiogene). 

Amplificació per PCR i patró de la comunitat bacteriana per DGGE  

El gen 16S rRNA va ser amplificat emprant els encebadors universals per a Bacteria 

GC-357F [76] i 907R [77] per donar lloc a un amplicó d’ aproximadament ca. 580 pb 

que flanqueja les regions variables des de V3 a V5. La reacció en cadena de 



 

 

polimerasa (PCR) i l’electroforesi en gel de gradient desnaturalitzant (DGGE) es van 

dur a terme tal i com s’ha descrit prèviament [11]. Per estandarditzar les posicions 

relatives de les bandes, a cada gel de DGGE es van afegir com a marcador 3 carrils 

amb una barreja de quatre fragments del gen del 16S rRNA de diferents espècies 

conegudes (Sacharomyces cerevisiae, Pseudomonas fluorescens, Micrococcus luteus i 

Sulfulobus sp) amb diferent punt de desnaturalització. 

Seqüenciació del gen 16S rRNA 

El gen del 16S rRNA es va amplificar utilitzant els encebadors universals per a 

Bacteria 7F i 1510R [78] seguint el mateix procediment descrit anteriorment [79]. Els 

productes de PCR es van netejar amb Wizard PCR product purification kit (Promega, 

Southampton, UK) i van ésser utilitzats per a obtenir seqüències parcials del gen 

mitjançant els encebadors 7F, 519F, 519R, 916F, 916R i 1510R [78, 80] en un 

seqüenciador capil·lar (Beckman). Tots els encebadors van ser sintetitzats per 

Eurofins MWG. 

Anàlisi filogenètic 

Les seqüències obtingudes van ser revisades manualment a fi d’avaluar-ne la qualitat. 

L’edició de les mateixes i l’obtenció de la seqüència complerta del gen del 16S rRNA 

dels aïllats va realitzar-se amb el BioEdit Sequence Alignment Editor version 7.0.9.0. 

[81]. A continuació les seqüències es van alinear amb el Mothur 

(http://www.mothur.org; [82]) utilitzant la base de dades SILVA amb seqüències de 

Bacteria com a referència, disponible a la mateixa adreça electrònica. L'alineació va 

ser importada al programa ARB [83] també operat amb la base de dades del projecte 

SILVA compatible per a ARB (SSURef-100, August 2009, disponible al SILVA 

rRNA database project: http://www.arb-silva.de/, [84]). Per a la detecció de quimeres, 

cada seqüència es va comprovar de forma manual en l'alineació i es van examinar als 

arbres filogenètics cercant seqüències amb branques extremadament llargues i/o llocs 

únics de ramificació. Seqüències del gen del 16S rRNA de membres cultivats de la 

família Ruminococcaceae es van incloure a l’arbre i Eubacterium desmolans es va 

utilitzar com a outgroup. L’ anàlisi filogenètic de les seqüències del gen 16S rRNA es 

van realitzar utilitzant el programa ARB, pel mètode neighbor-joining [85] i 

l'algoritme de Jukes-Cantor per al càlcul de distàncies. Les diferents topologies 

d'arbre van ser avaluades utilitzant els mètodes de màxima parsimònia i màxima 

versemblança. No es van utilitzar filtres o màscares en la construcció dels arbres. Es 

va comprovar la robustesa de l’arbre obtingut mitjançant l’anàlisi de bootsrap (1000 

repeticions) amb PHYLIP [86]. 



 

 

Per avaluar quins filogrups de F. prausnitzii disposen actualment de representats 

aïllats, s’han inclòs seqüències representatives dels OTU obtinguts en estudis recents 

de metagenòmica de la microbiota intestinal (en negreta a la figura 4). Les seqüències 

d’aquests estudis van ser alineades i processades com s’ha descrit anteriorment i 

després s’han inclòs a l’arbre dels aïllats mitjançant l’eina parsimony quick add 

marked tool implementada a l’ARB, mantenint així la topologia general de l’arbre. 

Les seqüències del gen del 16S rRNA de les soques S3L/3, S4L/4, HTF-A, HTF-B, 

HTF-C, HTF-E, HTF-F, HTF-I, HTF-60C i HTF-75H s’han dipositat a les bases de 

dades DDBJ/EMBL/GenBank amb els codis HQ457025 a HQ457033, 

respectivament. 

Caracterització molecular dels aïllats mitjançant RAPD-PCR 

A fi de caracteritzar genèticament els aïllats, es va dur a terme una random amplified 

polymorphic DNA-PCR (RAPD-PCR), en la qual les considera tota l’estructura del 

genoma, i no només la seqüència del gen del 16S rRNA. Per a determinar la diversitat 

genètica dels aïllats es va utilitzar l’encebador 1254, seguint el mètode prèviament 

descrit [87]. Els perfils de RAPD-PCR obtinguts es van comparar mitjançant el 

programa GelComparII (Applied Maths, Belgium). L’agrupació es va realitzar per 

considerant les bandes diferencials i aplicant el mètode UPGMA per a la construcció 

del dendrograma. Els grups van definir-se a >93.5% de similitud. Vuit dels aïllats, 

representatius de la diversitat genètica de la col·lecció van ser escollits per als 

subseqüents anàlisis fisiològics. 

Fermentació de carbohidrats i determinació del creixement bacterià 

En aquest estudi s’ha determinat la capacitat dels aïllats de F. prausnitzii de fermentar 

20 substrats. En aquest panell de substrats es van incloure carbohidrats freqüentment 

incorporats per ingesta sota una dieta omnívora convencional i que prèviament s’ha 

suggerit que estimulen la població de F. prausnitzii a l’intestí, així com substrats 

derivats de l’hoste i que es troben formant part de les glicoproteïnes o els 

proteoglicans de la mucosa intestinal. L’ús d’aquests carbohidrats per a créixer es va 

determinant en medi Yeast extract, Casitone, Fatty Acid (YCFA) suplementat amb un 

0,5% pes/vol. del substrat en qüestió seguint el mateix mètode descrit prèviament 

[34]. El creixement es va monitorar espectrefotomètricament mitjançant la lectura de 

la densitat òptica a una longitud d’ona de 650 nm cada 30 min. Tots els anàlisis es 

van dur a terme per triplicat. Per a substrats insolubles com el xilà o la mucina, el 

creixement es va determinar mitjançant canvis en el pH final del medi. 



 

 

Influència del pH inicial del medi i de la presència de sals biliars en el creixement 
de F. prausnitzii 

Cada soca es va inocular per triplicat en medi YCFA suplementat amb glucosa a una 

concentració final de 10mM (YCFAG) ajustat a tres pH inicials diferents (6,7, 6,2 i 

5,7) seguint el mateix mètode descrit en un estudi anterior [79]. L’absorbància del 

cultiu va ser monitorada durant 24h a 650 nm a fi de determinar el creixement 

bacterià i calcular-ne la taxa de creixement específica (h-1) en la fase exponencial. La 

influència de les sals biliars (Sigma) es va avaluar en medi YCFAG amb un 0%, 

0,1%, 0,25% i 0,5% de sals biliars, per triplicat. El creixement va ser mesurat també 

espectrofotomètricament al cap de 24 h, per l'absorbància a una longitud d'ona de 650 

nm. 

Tractament estadístic de les dades 

Per a paràmetres quantitatius, com ara les concentracions d’àcids grassos de cadena 

curta, les taxes de creixement o la DO relativa a 650nm, els valors es van comparar 

mitjançant l’ANOVA. Per aquelles variables amb més de dos grups de mostres, es va 

realitzar l’anàlisi post-hoc mitjançant la prova de Bonferroni per a les comparacions 

múltiples. Prèviament, la normalitat de les dades es va avaluar mitjançant la prova de 

Shapiro-Wilks, i l’homoscedasticitat es va comprovar mitjançant el test de Leven. En 

el cas que les dades no complissin aquests dos supòsits, es va dur a terme l’anàlisi 

mitjançant el test no paramètric de Kruskal-Wallis. Totes les anàlisis estadístiques es 

van realitzar amb el programa SPSS 15.0 (SPSS. Inc., Chicago, IL, USA). 

Resultats  

Filogrups dominants de F. prausnitzii  

En aquest estudi s’ha resolt la seqüència complerta del gen del 16S rRNA dels deu 

nou aïllats de F. prausnitzii (Taula 6, Figura 4), i s’han utilitzat per a refer la filogènia 

del grup. Actualment aquests nous aïllats defineixen dues branques dins de la família 

Ruminococcaceae que comparteixen un 97% de similitud, i que inclouen els aïllats ja 

disponibles M21 / 2, ATCC27688T (filogrup I), A2-165 i L2-6 (filogrup II). 



 

 

 

Figura 4. Relació filogenètica dels aïllats de Faecalibacterium prausnitzii amb altres membres del 
cluster IV de Clostridium (Ruminococcaceae) basada en seqüències del gen del 16S rRNA. L’arbre 
es va construir a partir de 1533 bases informatives (des de la posició 61 fins a la 1442 d’acord 
amb la numeració del 16S rRNA d’E. coli) mitjançant el programa ARB i utilitzant el mètode 
neighbour-joining per al càlcul de les distàncies (aplicant la correcció de Jukes-Cantor). Als punts 
de ramificació s’han indicat aquells valors de bootstrap superiors al 80% (percentatge respecte 
1000 repeticions). Amb punts negres () s’han indicat aquelles branques que son consistents 
amb la filogènia duta a terme mitjançant el mètode de màxima parsimònia. Els punts blancs () 
representen aquelles branques comuns amb el mètode de màxima versemblança. L’escala 
representa el nombre de substitucions per posició. Els aïllats de F. prausnitzii incorporats en 
aquest estudi es mostren en negreta. El codi d’accés de les seqüències a les bases de dades 
públiques s’indica entre parèntesis. 

També es va fer la comparació amb els OTU relacionats amb F. prausnitzii obtinguts 

d’estudis recents sobre microbiota intestinal humana [58, 59]basats en l’estudi del gen 

del 16S rRNA per amplificació directa de mostres fecals humanes (Figura 5). Els 

filogrups I i II inclouen el 97% d’aquestes seqüències, essent el filogrup I més 

abundant en els sis individus examinats a l’estudi de Walker et al. [58] (60,11%) que 

en els 17 individus inclosos a l’estudi de Tap i col·laboradors [59](8,32%). 

Phylogroup I

Phylogroup II

Phylogroup I

Phylogroup II

Phylogroup I

Phylogroup II



 

 

Figura 5. Arbre filogenètic mostrant la relació entre els representants cultivables de F. prausnitzii I 
les seqüències relacionades amb aquesta espècie obtingudes per mètodes moleculars en estudis 
de diversitat a partir de mostres fecals humanes. Els codis d’accés de les seqüències utilitzades 
es donen entre parèntesis. Els requadres indiquen seqüències representatives dels OTU de dos 
estudis recents: Tap et al., 2009 [59] (en negre – 1.443 seqüències de F. prausnitzii sobre 
10.456 clons seqüenciats d’un total de 17 individus sans d’ambdós sexes); Walker et al., 2010 
[58] (en blau – 534 seqüències de F. prausnitzii sobre 5.915 clons totals de sis homes adults). El 
nombre de clons que representa cada OTU i l’abundància del mateix (en percentatge) per a cada 
estudi s’han resumit a la taula de la dreta. 

Per tal de determinar quins dels representants cultivats de F. prausnitzii es troben 

formant part de la comunitat intestinal, es va dur a terme un perfil de la microbiota 

intestinal associada a la mucosa intestinal mitjançant PCR-DGGE. El gen del 16S 

rRNA dels aïllats de F. prausnitzii es va amplificar utilitzant encebadors que 

flanquegen la regions variables V3 i V5. L’anàlisi per DGGE dels productes de PCR 

va revelar que els aïllats es distribueixen en dues bandes diferenciables i que es 

correlaciona amb el fet de que pertanyin a dos filogrups diferents. Ambdos filogrups 

es poden trobar tant en mostres fecals així com associats a la mucosa intestinal 

(Figura 6). 
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Figura 6. Perfil obtingut per PCR-DGGE dels aïllats de F. prausnitzii (A); la mucosa associada a la 
mucosa intestinal de 3 individus control (C01-C03), 2 pacients amb càncer colorectal (CRC01-
CRC02), I un pacient amb MC colònica (C-CD01) i amb colitis isquèmica (IC01) (B); i de mostres 
fecals de tres persones sanes (C04-C06). Els aïllats es distribueixen en dues bandes separades 
segons filogrup ( filogrup I;  filogrup II). Ambdues bandes s’han detectat tant a les mostres 
fecals com a les biòpsies. 

Per a determinar la clonalitat entre els aïllats de F. prausnitzii, es va realitzar un 

anàlisi per RAPD-PCR. El patró de bandes obtingut va ésser molt similar entre alguns 

dels aïllats estudiats, indicant certa homogenitat en la població estudiada (Figure 7). 

En general, els aïllats obtinguts d’un mateix individu tenen el seu propi perfil de 

RAPD. No obstant, el patró obtingut per a els aïllats HTF va ser altament similar 

malgrat que les soques havien estat aïllades de diferents individus. En l’agrupació dels 

patrons obtinguts, s’observa que els aïllats també es separen en dos grups, el que 

estaria en concordança amb els resultats obtinguts per anàlisi del 16S rRNA i la qual 

cosa proporciona robustesa a aquesta agrupació. 

Figura 7. Agrupació dels perfils de RAPD-PCR dels aïllats de F. prausnitzii mitjançant el Gelcompar 
II. Quatre aïllats del filogrup I () i quatre del filogrup II () han estat seleccionats per als 
subseqüents anàlisis de caracterització fenotípica. Els valors de similitud entre perfils es mostren 
als punts de bifurcació. 
Coeficient de similitud: bandes diferencials, Tipus de dendograma: UPGMA, Tolerància: 1%. 



 

 

Fermentació de substrats per Faecalibacterium prausnitzii 

En aquest estudi s’ha determinat la capacitat d’utilitzar substrats incorporats per la 

dieta i produïts per l’hoste per creixement de quatre aïllats de F. prausnitzii 

pertanyents al filogrup I i quatre del filogrup II. Els resultats es mostren a la taula 7. 

La capacitat de F. prausnitzii per utilitzar polisacàrids incorporats per ingesta és 

limitada, al no observar-se creixement en arabinogalactà ni en poligalacturonat, i 

obtenir un creixement feble en midó soluble. Tot i que tots els aïllats caracteritzats 

creixen en inulina, el creixement final obtingut depèn de la soca. 

Taula 7. Utilització de carbohidrats de diferent estructura i origen pels aïllats de Faecalibacterium 
prausnitzii. Els substrats incorporats per la dieta s’han subratllat, mentre que els carbohidrats 
produïts per l’hoste es mostren en cursiva. El creixement es va comprovar en medi YCFA 
suplementat amb el 0,5% (pes/vol.) com a concentració final del substrat pertinent. El creixement 
es va determinar per densitat òptica en la fase estacionària. Els valors de ΔOD650 al cap de 29-32 
h s’han codificat com segueix: +++≥1.0; ++, (0.5-1.0); +, (0.2-0.5); w, (0.05-0.2) i - <0.05. Cap 
dels aïllats va mostrar creixement en xilosa, fucosa, arabinosa ni arabinogalactà. Tampoc hi va 
haver evidències de creixement en xilà ni mucina, d’acord amb canvis del pH del medi (canvi <0,2 
unitats). 
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ATCC 27768 1 + + + - w + + - w + w + w w 
M21/2 1 + + + + + + w + + + + - + w w ++ - + 
S3L/3 1 + + + + + + - + + + w w w + ++ - ++ 
S4L/4 1 + + + + + + w ++ w + + w - w w ++ w + 
A2-165 2 + + + + + + - ++ + + + + w w ++ ++ ++ - ++ 
L2-6 2 + - + - - + + + - w w - - - w 
HTF-F 2 + + + + + + + - + + + + w w ++ w ++ - w 
HTF-75H 2 + + ++ - + w + w w w w + w w 

Curiosament, tots els aïllats van créixer en pectina de poma, però molts pocs 

mostraren també l’habilitat de fermentar la pectina de cítrics. A més, totes menys una 

de les soques de F. prausnitzii provades van ser capaces de créixer en àcid 

galàcturònic, que és un dels components més importants de la pectina. Per a totes les 

soques estudiades, els productes finals de la fermetació van ésser butirat, format i 

lactat, amb consum net d’acetat (dades no mostrades).  

Els vuit aïllats també difereixen en la seva capacitat per fermentar els carbohidrats 

derivats de l’hoste. Tots els aïllats van ser capaços d'utilitzar D (+) hidroclorit de 

glucosamina, malgrat ésser variable el creixement final assolit (segons els valors de 

DO650 registrats). Tots els aïllats de F. prausnitzii analitzats excepte la soca L2-6 

poden créixer considerablement utilitzant N-acetil glucosamina. Els aïllats S3L/3 i 



 

 

A2-165 mostraren també la capacitat d’utilitzar àcid D-glucurònic. Cap dels aïllats va 

ésser capaç de créixer utilitzant mucina i només tres d’ells van mostrar un creixement 

feble en sulfat de coindrotina.  

Malgrat que no s’ha trobat cap carbohidrat que permeti la distinció entre filogrups 

entre els 21 analitzats, l’aïllat L2-6, aïllat d’un infant, presenta auxotrofia per a la 

fermentació de la celobiosa, l’àcid galacturonic, l’àcid D-glucorònic i la N-acetil 

glucosamina. 

Tolerància a canvis de pH  

Estudis previs han demostrat que el creixement de F. prausnitzii és susceptible a valors 

de pH lleugerament àcid [79]. En aquest estudi hem examinat la sensibilitat de vuit 

soques de F. prausnitzii, representatives dels dos filogrups que es troben 

predominantment al tracte intestinal, a créixer en tres pH diferents. Tots els aïllats de 

F. prausnitzii analitzats excepte l’HTF-F, van mostrar taxes de creixement majors a pH 

6,7 que a pH 6.2. La taxa de creixement a pH 5,75 va ser significativament menor en 

tots els casos respecte a les obtingudes a pH 6,2 i pH 6,7. No obstant això, s’ha 

observat que el grau de tolerància a pH lleugerament àcid varia entre els diferents 

aïllats de F. prausnitzii. Entre els vuit aïllats examinats, dues soques (L2-6 i S3L/3) 

van donar taxes de creixement a un pH de 5,75 que van ser almenys el 50% de 

l'observada a pH 6,7 (Figura 8) mentre que els aïllats ATCC 27768, S3L/3 i S4L/4 van 

mostrar un creixement negligible a pH 5,75. No es van observar diferències 

estadísticament significatives en la tolerància a canvis en el pH inicial del medi entre 

filogrups. 



 

 

  
 
Figura 8. Sensibilitat dels aïllats de F. 
prausnitzii a canvis en el pH inicial del medi. 
El gràfic mostra les taxes relatives de 
creixement (h-1) dels aïllats a tres pH diferents 
(6,7, 6,2 i 5,75).Les taxes de creixement es 
vàren estimar per canvis en OD650 per triplicat 
en medi YCFAG. Les taxes de creixement a pH 
6,7 s’han pres com a 1,0 a nivell comparatiu. 
Els valors obtinguts foren: ATCC 27768 () 
0,170,02; M21/2 () 0,320,07; S3L/3 
() 0,160,02; S4L/4 () 0,200,02; A2-
165 () 0,550,04; L2-6 () 0,190,01; 
HTF-75H () 0,150,01; HTF-F () 
0,180,01. Els aïllats del filogrup I es mostren 
en negre mentre que els aïllats del filogrup II 
apareixen en blanc. 
 

 

Tolerància a sals biliars dels aïllats de Faecalibacterium prausnitzii 

Un altre factor interessant a determinar és la tolerància de F. prausnitzii a secrecions 

del tracte intestinal de l’hoste tals com les sals biliars, ja que s’ha vist que aquestes 

poden augmentar en certs trastorns intestinals i alhora es considera un factor clau per 

a la supervivència a l'intestí. En aquest estudi hem determinat el creixement relatiu 

màxim de F. prausnitzii al cap de 24h en presència de diferents concentracions de sals 

biliars (0,1%, 025% i el 0,5%) en medi YCFAG. La tolerància a sals biliars varia 

entre aïllats, especialment a la concentració més baixa testada (0,1%), però en general 

tots els aïllats van mostrar ser altament sensibles a la presència d’aquestes, observant-

se una reducció de més del 75% en el creixement final obtingut al cap de 24 hores en 

presència del 0,25% de sals biliars (Figura 9). Encara que no s’han observat 

diferències significatives entre la tolerància a sals biliars i el filotip al qual pertanyen 

els aïllats, les soques ATCC27768 i S3L/3, ambdues del filogrup I, van ser capaces de 

mantenir un creixement del 10% en presència del 0,5% de sals biliars al medi. 
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Figura 9. Sensibilitat dels aïllats de F. 
prausnitzii a la presència de sals biliars en 
medi YCFAG. A tall comparatiu, la OD650 al cap 
de 34h d’incubació en medi sense sals biliars 
s’ha pres com a 1,0. Els valors emprats per a 
cada aïllat han estat: ATCC 27768 () 
0,330,05; M21/2 () 1,390,05; S3L/3 () 
0,520,07; S4L/4 () 0,630,06; A2-165 () 
0,770,02; L2-6 () 0,470,02, HTF-75H 
(): 0,3860,046, HTF-F () 0,8260,089. 
Els aïllats del filogrup I es mostren en negre 
mentre que els aïllats del filogrup II apareixen 
en blanc. 
 
 

 

Discussió  

Aquest estudi augmenta substancialment el nombre d’aïllats disponibles de F. 

prausnitzii i obre el camí cap a una millor comprensió de l'ecologia microbiana 

d’aquesta espècie còlon humà. En base a la seva seqüència del gen del 16S rRNA hem 

observat que els representants cultivables fins al moment es divideixen 

majoritàriament en dos filogrups (Figura 4). No obstant, no s’han trobat diferències 

sistemàtiques entre els dos filogrups ni a nivell de la utilització de substrat, la 

tolerància a canvis en el pH o en quant a la seva sensibilitat a la presència de sals 

bilis. Els resultats obtinguts, però, revelen nova informació important sobre aquesta 

espècie. 

En primer lloc, aquest estudi demostra que F. prausnitzii és un dels bacteris 

numèricament més abundant del còlon humà capaç d’utilitzar la pectina per créixer. 

La pectina és àmpliament fermentada al còlon humà [88, 89] però es té poca 

informació sobre quins en són els bacteris responsables. Salyers et al.(1977) [90] van 

mostrar que la utilització de pectina era relativament comú entre espècies de 

Bacteroides, el que va propiciar estudis sobre aquesta capacitat a Bacteroides 

thetaiotaomicron [91, 92]. De les 154 soques de bacteris anaerobis grampositius 

estudiades (entre les quals no es va incloure F. prausnitzii), només Eubacterium 

eligens va demostrar la capacitat d’utilitzar pectina o àcid poligalacturònic [90]. En el 

present estudi totes les soques de F. prausnitzii provades han mostrat la capacitat 
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d’utilitzar pectina de poma per a créixer, i totes menys una d’elles han estat també 

capaces de fermentar l'àcid galàcturònic, que és un dels principals components de la 

pectina. Els nostre resultats sobre la capacitat de F. prausnitzii per créixer en pectina i 

derivats està en concordança amb un estudi recent que suggereix que les poblacions 

de membres del grup Firmicutes augmenten en dietes enriquides amb pectina de poma 

[93]. Tot i que l’ estimulació de F. prausnitzii no ha estat directament estudiada per 

Licht i col·laboradors, les nostres dades suggereixen que l'augment de Firmicutes 

podria ser degut a un augment de l’abundància de F. prausnitzii. La gran abundància 

de F. prausnitzii al còlon sa [58, 59, 94] pot ser indicativa de que aquesta espècie 

podria tenir un paper important en la utilització de la pectina. 

La capacitat de F. prausnitzii per utilitzar altres polisacàrids incorporats per ingesta 

s’ha vist que és limitada, al no observar-se creixement en arabinogalactà o pectina de 

cítrics, i essent el creixement per a la majoria de les soques feble en midó soluble. 

Malgrat que totes les soques han mostrat la capacitat de créixer en inulina, la quantitat 

de creixement obtinguda ha variat entre aïllats. Estudis recents han evidenciat 

l’estimulació de F. prausnitzii in vivo en individus sans sota una dieta enriquida en 

inulina [95], però d’acord amb les observacions del present treball, seria probable que 

aquesta estimulació afavorís només a determinades soques. Cal destacar el fet de que 

per a la majoria de les soques de F. prausnitzii també es va observar la capacitat de 

créixer en sucres derivats de l’hoste com ara D-glucosamina, N-acetil glucosamina i 

àcid D-glucurònic, el que estaria en concordança amb estudis previs que han 

determinat la presència d’activitat glucoronidasa alguns aïllats de F. prausnitzii [96]. 

En conjunt, els nostres resultats suggereixen doncs que F. prausnitzii és un bacteri 

nutricionalment versàtil que té la capacitat d’utilitzar tant substrats incorporats amb la 

dieta com derivats de l’hoste, habilitat compartida amb moltes altres espècies 

dominants de còlon humà [97]. 
 
A part de la capacitat d’utilitzar els substrats i la seva disponibilitat, els factors 

ambientals de l’intestí també poden jugar un paper clau en la persistència de F. 

prausnitzii a l’intestí humà. El pH al còlon proximal in vivo s’ha estimat que és 

lleugerament més àcid (5,5-6,5) que al còlon distal (6,5-7,0), principalment com a 

resultat d’unes majors taxes de fermentació de substrats a la regió proximal [98]. Atès 

que el pH òptim per donar suport al creixement F. prausnitzii és de 6,7, les nostres 

dades suggereixen que l’hàbitat preferent per a aquesta espècie seria el còlon distal. 

Malgrat que tots els aïllats de F. prausnitzii van mostrar una elevada sensibilitat a pH 

lleugerament àcids, s’ha observat que aquests són capaços de tolerar-los, el que podria 

suposar un avantatge en l’ecosistema intestinal. 



 

 

No existeixen treballs previs sobre la sensibilitat de F. prausnitzii a les sals biliars. 

Les sals biliars tenen un efecte antimicrobià tot i que algunes espècies de bacteris 

comensals de l’intestí, com ara Enterococcus faecium s'ha vist que són capaces de 

tolerar concentracions de fins al 40%[99]. Les sals biliars es sintetitzen al fetge i 

s'alliberen a l'intestí prim, on s'estima que el 90-95% de la bilis segregades són re-

absorvides [100]. Així, la concentració aproximada de bilis que arriba a l'intestí 

gruixut en individus sans és d’ aproximadament 0,05-0,3%. Tots els aïllats de F. 

prausnitzii han mostrat una elevada sensibilitat a la presència de sals biliars, el que 

pot limitar les poblacions d'aquesta espècie a les regions de l’intestí amb alt contingut 

de bilis, com ara l'intestí prim. D'altra banda, hem observat que F. prausnitzii és 

extremadament sensible a concentracions de sals biliars superiors al 0,5%, que es 

trobaria dins el rang esperat en un còlon saludable. S'ha evidenciat que en pacients 

amb resecció ileal i també en individus amb trastorns intestinals com la síndrome de 

l’intestí curt o MC amb afectació ileal, hi ha una mala absorció dels àcids biliars. 

Aquests canvis en les condicions ambientals de l'intestí poden ésser un factor 

addicional que contribueixi a limitar l'abundància de F. prausnitzii en situacions 

anormals de l'intestí. Tot i que el pH i les sals biliars semblen tenir un efecte 

important en la persistència de bacteris al tracte intestinal i en la competència per 

substrats a l’intestí, altres factors addicionals com l’exclusió competitiva, l’adhesió o 

la formació de biofilms poden conduir a canvis en l'abundància de determinades 

espècies de bacteris o filotips [101]. 

Les anàlisis de la comunitat bacteriana de l’intestí per PCR-DGGE del gen del 16S 

rRNA ha mostrat que dues seqüències clarament diferenciables estan relacionades 

amb F. prausnitzii [11]. En el present estudi hem confirmat mitjançant el mateix 

anàlisi aplicat als aïllats, que aquestes dues bandes es corresponen amb dos filogrups 

diferents d’aquesta espècie. Ambdós filogrups s’han detectat tant en femta com 

associats a la mucosa intestinal d’individus sans. L'abundància d'ambdós filotips 

(estimada a partir de la intensitat de la banda observada als perfils de PCR-DGGE) 

sembla diferir entre pacients, especialment en aquells amb algun tipus de malaltia 

intestinal (Figura 6). Curiosament, el filotip representat per la seqüència AM075670, 

filogenèticament propera a l’aïllat S3L/3 s’ha demostrat que presenta una menor 

prevalença en les biòpsies de pacients amb MC. Això suggereix una reducció 

diferencial en el filogrup de M21/2 en comparació amb el filogrup que inclou A2-165 

en les biòpsies de pacients amb MC. Són pocs els estudis que fins a data d’avui han 

estudiat independentment ambdós filogrups. No obstant, un estudi recent en el qual 

s’avalua la resposta de F. prausnitzii al tractament en pacients amb malalties 

intestinals respecte controls sans ha revelat que els nivells del subgrup M21/2 en 

mostres fecals de pacients amb MC són significativament menors que als que trobem 

en mostres d’individus control [102]. Les diferències entre filogrups no respondrien a 



 

 

diferències en la preferències de substrat i/o la sensibilitat als factors ambientals de 

l’intestí considerats en aquest estudi, tot i que encara estan per examinar altres factors 

com podrien ser l’impacte del sistema immunitari de la mucosa intestinal de l’hoste. 

En conclusió, aquest estudi augmenta substancialment el nombre de representants 

cultivables de F. prausnitzii d’origen humà, i obre el camí cap a una millor 

comprensió en l’ecologia d'aquesta espècie al còlon. Amb base en l’anàlisi de les 

seqüències del gen del 16S rRNA, les soques analitzades pertanyen a dos filogrups 

que representen el 97% de les seqüències relacionades amb aquesta espècie detectades 

per mètodes moleculars. No hem obtingut diferències sistemàtiques entre els dos 

filogrups pel que fa a la utilització de substrats, la tolerància al pH o la sensibilitat a la 

presència de sals bilis, però els resultats obtinguts en aquest estudi revelen nova 

informació important sobre aquesta espècie, en particular, s’ha observat la seva 

capacitat d'utilitzar pectina de poma, àcids urònics i sucres produïts per l’hoste per a 

sostenir el seu creixement. Tenint en compte que gran part dels carbohidrats 

incorporats per la dieta presenten una estructura complexa i són resistents al procés de 

digestió de l’hoste, aquests poden assolir la part final del tracte intestinal i actuar de 

substrat disponible per a la fermentació bacteriana [103], juntament amb altres 

substrats produïts pel mateix hoste, de manera que no ens hauria de sorprendre 

l’àmplia versatilitat metabòlica que demostrem que presenta F. prausnitzii, i que pot 

afavorir a que es tracti d’una de les espècies més dominants en l'intestí gruixut humà, 

juntament amb algunes espècies de Bacteroides [58, 59]. que també són 

metabòlicament versàtils.  



 

 

 
 
 
 

 

Conclusions 
 

Les conclusions que es deriven del present treball són les següents: 

1. El sistema d’anàlisi molecular basat en PCR a temps real per a 

Faecalibacterium prausnitzii desenvolupat en aquest treball és específic, sensible i 

permet la quantificació d’aquest bacteri en un rang dinàmic ample i permet la 

quantificació d’aquesta espècie en mostres de mucosa intestinal.  

2. Els pacients amb malaltia de Crohn presenten una menor quantitat de F. 

prausnitzii associat a la mucosa intestinal respecte a la trobada als individus del 

grup control, essent aquesta diferència estadísticament significativa (p=0,036). 

3. Els individus amb malaltia de Crohn amb afectació ileal (independentment de 

que hi hagi afectació o no a nivell de colon) presenten una disminució més dràstica 

de la quantitat de F. prausnitzii associat a la mucosa intestinal (p=0,035) respecte 

aquells pacients amb afectació restringida al colon. 

4. L’anàlisi quantitativa de bacteris clau pot esdevenir una eina auxiliar en el 

diagnòstic de les MII. Atesa la major facilitat per a l’obtenció de biòpsies, això es 

veuria afavorit si les diferències observades es mantinguessin a la mucosa rectal.  

5. La inclusió d’altres marcadors bacterians així com pacients amb altres 

trastorns intestinals permetrà aplicar l’eina dissenyada al diagnòstic diferencial entre 

MC i UC. 

6. Faecalibacterium prausnitzii és una espècie clarament diferenciada dins la 

família Rumicococcaceae que se subdivideix en dos subgrups clarament 

distingibles. 

7. F. prausnitzii inclou varis filotips que es troben formant part de la microbiota 

comensal dominant al tacte intestinal de persones sanes. No obstant, només dos 



 

 

filogrups són responsables de l’abundància d’aquesta espècie a l’intestí, i que 

inclouen els representants cultivables fins al moment. 

8. Fins al moment no s’han pogut trobar diferències taxonòmiques entre els 

representants d’ambdós filogrups, tot i que l’aïllat L2-6 presenta auxotrofia per a 

celobiosa, ramnosa, l’àcid D-galacturònic i N-acetil glucosamina. 

9. Tots els aïllats de F. prausnitzii són nutricionalment versàtils, mostrant la 

capacitat d’utilitzar substrats incorporats per ingesta o bé produïts per l’hoste. 

10. Tots els aïllats caracteritzats de F. prausnitzii han mostrat ésser molt sensibles 

a petits canvis en les condicions fisico-químiques de l’ambient intestinal, el que pot 

comprometre l’abundància d’aquest bacteri en un intestí malalt. 

11. Donat que no s’han trobat diferències entre filogrups en l’ús de substrat o en 

quant a la resistència a canvis en els principals factors ambientals de l’intestí, altres 

factors com per exemple la interacció amb l’hoste han de jugar un paper clau en 

determinar la persistència diferencial entre filogrups a l’intestí (entre individus i 

entre diferents estats de salut intestinal). 
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Taula S1. Condicions de cultiu i origen del ADN genòmic per a les soques utilitzades en aquest 
estudi. S’inclouen els resultats obtinguts al test d’especificitat. 
 

Informatió de la soca  Con. cultiu(3)  Informació test especificitat 

  Afiliació filogenètica(1) Soca/origen (2)  Medi T(ºC)  ng (4)  
Ampl. 
PCR 
conv 

Ampl. 
IAC  

Ampl. 
qFpra 

Firmicutes          
 Faecalibacterium prausnitzii A2-165 DSM17677  nc 37  10 + + + 
 Faecalibacterium prausnitzii ATCC27768 ATCC27768  YCFAG 37  10 + + + 
 Faecalibacterium prausnitzii L2-6 RINH  YCFAG 37  10 + + + 
 Faecalibacterium prausnitzii M21/2 RINH  YCFAG 37  10 + + + 
 Faecalibacterium prausnitzii S3L/3 RINH  YCFAG 37  10 + + + 
 Faecalibacterium prausnitzii S4L/4 RINH  YCFAG 37  10 + + + 
 Anaerofilum agile* DSM4272  nc nc  1,54 + + - 
 Clostridium viride* DSM6836  nc nc  10 + + - 
 Clostridium leptum* DSM753  nc nc  10 + + - 
 Ruminococcus albus DSM20455  nc nc  10 + + - 
 Clostridium botulinum type E CECT4611  LiB 37  10 + + - 
 Bacillus cereus NCTC11145  AN 30  10 + + - 
 Bacillus megaterium DSM319  AN 30  10 + + - 
 Bacillus sp.  CECT 40  AN 30  10 + + - 
 Bacillus subtilis NCTC10400  AN 30  2,26 + + - 
 Bacillus subtilis sups. Spizizwnii CECT 482  AN 30  10 + + - 
 Listeria grayi CECT931  BHI 37  10 + + - 
 Listeria innocua  CECT 910  BHI 37  10 + + - 
 Paenibacillus polymyxa DSM372  BHI 37  2,09 + + - 
 Staphylococcus aureus ATCC9144  AN 37  10 + + - 
 Staphylococcus epidermidis  CECT 231  AN 37  10 + + - 
 Enterococcus avium CECT 968  BHI 37  10 + + - 
 Enterococcus columbae CECT 4798  BHI 37  10 + + - 
 Enterococcus durans CECT 411  BHI 37  10 + + - 
 Enterococcus faecalis§ CECT 481  BHI 37  10 + + - 
 Enterococcus faecium CECT 410  BHI 37  10 + + - 
 Enterococcus gallinarum CECT 970  BHI 37  10 + + - 
 Enterococcus mundtii CECT 972  BHI 37  10 + + - 
 Lactococcus lactis subsp.  CECT 984  MRS 30  1,74 + + - 
 Streptococcus agalactiae CECT 183  BHI 37  7,19 + + - 
 Streptococcus anginosus CECT 948  BHI 37  10 + + - 
 Streptococcus equi sb equi CECT 989  BHI 37  10 + + - 
 Streptococcus equinus CECT 213  BHI 37  10 + + - 
 Streptococcus intermedius CECT 803  BHI 37  10 + + - 
 Streptococcus mutans CECT 479  BHI 37  3,8 + + - 
 Streptococcus oralis CECT 907  BHI 37  10 + + - 
 Streptococcus pneumoniae CECT 993  BHI 37  10 + + - 
 Streptococcus pyogenes CECT 598  BHI 37  10 + + - 
 Streptococcus salivarus§  CECT 805  BHI 37  10 + + - 
 Streptococcus sanguinis CECT 480  BHI 37  5,45 + + - 
 Streptococcus sobrinus CECT 4034  BHI 37  6,49 + + - 
 Streptococcus suis CECT 958  BHI 37  10 + + - 
 Streptococcus thermophilus CECT 986  BHI 37  10 + + - 
 Streptococcus uberis CECT 994  BHI 37  10 + + - 
Actinobacteria          
 Corynebacterium bovis DSM20582  MRS 37  4,81 + + - 
 Kocuria rhizophila  DSM348  AN 30  2,33 + + - 
 Micrococcus luteus CECT 241  AN 30  2,62 + + - 
 Mycobacterium phlei  CECT 3009  BHI 37  10 + + - 
 Streptomyces griseus DSM40236  PDA 30  10 + + - 



 

 

Informatió de la soca  Con. cultiu(3)  Informació test especificitat 

  Afiliació filogenètica(1) Soca/origen (2)  Medi T(ºC)  ng (4)  
Ampl. 
PCR 
conv 

Ampl. 
IAC  

Ampl. 
qFpra 

Proteobacteria          
 Methylophilus methylotrophus DSM5691  CZ 30  10 + + - 
 Campylobacter jejuni DSM4688  BA 37  10 + + - 
 Citrobacter freundii  CECT 401  AN 30  10 + + - 
 Enterobacter aerogenes CECT 684   AN 30  10 + + - 
 Enterobacter cloacae CECT 194   AN 30  10 + + - 
 Enterobacter sakazakii CECT 858   AN 30  10 + + - 
 Enterobacter sakazakii ATCC51329  AN 30  0,42 + + - 
 Enterobacter amnigenus (Sakazakii) CECT 4078  AN 37  10 + + - 
 Enterobacter gergoviae (Sakazaki) CECT 857   AN 37  10 + + - 
 Escherichia coli CECT 100  AN 37  10 + + - 
 Escherichia coli CECT 101  AN 37  10 + + - 
 Escherichia coli CECT 105  AN 37  10 + + - 
 Escherichia coli CECT 12242  AN 37  10 + + - 
 Escherichia coli CECT 831  AN 37  10 + + - 
 Escherichia coli CECT 4201  AN 37  10 + + - 
 Escherichia coli CECT 4084  AN 37  10 + + - 
 Escherichia coli CECT 405  AN 37  10 + + - 
 Escherichia coli  ATCC10536  AN 37  10 + + - 
 Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae  CECT 143  AN 37  10 + + - 
 Proteus mirabilis  CECT 170  AN 37  10 + + - 
 Salmonella LT2 CECT878  AN 37  10 + + - 
 Salmonella TA98 CECT880  AN 37  10 + + - 
 Serratia marcescens CECT846  AN 25  10 + + - 
 Shigella sonnei CECT457  AN 37  10 + + - 
 Pseudomonas aeruginosa  CECT 532  AN 30  10 + + - 
 Pseudomonas fluorescens  CECT 378  AN 30  10 + + - 
 Pseudomonas mendocina  CECT320  AN 30  10 + + - 
  Pseudomonas putida  CECT 324   AN 30   4,05 + + - 

 
(1) *: espècies filogenèticament properes a F. prausnitzii, §: espècies comensals de la microbiota resident al tracte 
intestinal 
(2) ATCC: American Type Culture Colection (Manassas, VA, USA); CECT: Colección Española de Cultivos Tipo (Valencia, 
Spain); DSMZ: Deutche Sammlung von Mikroorganismen and Zellkulturren (Braunschweig, Germany), NCTC: National 
Collection of Type Cultures (London,UK); RIHN: Rowett Institute of Nutrition and Health (Aberdeen, Scotland, UK) 
(3) nc: no cultivat. BHI (Brain Heart Infusion Broth), AN (Nutrient Agar), BA (Blood Agar), MRS (Man, Rogosa and Sharpe 
medium ), LiB(Liver Broth, CECT medium #15), CZ(Colby and Zathman medium, DSMZ medium #606), PDA (Potato 
Dextrose Agar), YCFAG (Yeast extract, Casitone, Fatty Acid medium suplementat amb un 0,5% pes/vol de Glucosa). 
(4) ng d’ADN genòmic utilitzats per a realitzar el test d’especificitat. Sempre que va ser possible es van utilitzar 10 ng 
d’ADN, L’ADN es va obtenir d’1ml de cultiu bacterià en fase estacionària de creixement o, per a les soques no cultivades 
(nc), es va utilitzar directament el liofilitzat proporcionat per la col·lecció tipus de cultiu per a l’extracció i purificació d’ADN. 



 

 

 
   5’-TGTAAACTCCTGTTGTTGAGGAAGATA---A-3’       5’-CAAG 
F.prausnitzii    ATTGTAAACTCCTGTTGTTGAGGAAGATA---ATGACGGTACTCAACAAG  
A.pentosovorans  ATTGTAAACCTCTGTCTTCGGGGACGAAACAAATGACGGTACTCGAGGAG  
A.agile          ATTGTAAACCTCTGTCTTCGGGGACGAAACAAATGACGGTACTCGAGGAG  
C.viride         GTTGTAAACTTCTTTTATTCGAGACGAAACAAATGACGGTACCGAATGAA  
E.siraeum        ATTGTAAACCTCTGTTGACGGAGAAAAAA---ATGATGGTATCCGTTTAG  
E.desmolans      GTTGTAAAGATCTTTAATCAGGGACGAA--TTTTGACGGTACCTGAAGAA  
R.flavefaciens   ATTGTAAACTCCTGTCTTAAAGGACGATA---ATGACGGTACTTTAGGAG  
 
 
    GAAGTGACGGCTAACTACGTGCCAG-3’  
F.prausnitzii    GAAGTGACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAANACGTAGGTCACA  
A.pentosovorans  GAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCA  
A.agile          GAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCA  
C.viride         TAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCA  
E.siraeum        AAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCN  
E.desmolans      TAAGCTCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGAGCA  
R.flavefaciens   GAAGCTCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGAGCG  
 
 
                   5’-TGGGTGTAAAGGGAGCGC-3’ 
F.prausnitzii    AGCGTTGTCCGGAATTACTGGGTGTAAAGGGAGCGCAGGCGNGAAGGCAA  
A.pentosovorans  AGCGTTGTCCGGAATTACTGGGTGTAAAGGGAGCGCAGGCGGAACTGCAA  
A.agile          AGCGTTGTCCGGAATTACTGGGTGTAAAGGGAGCGCAGGCGGAACTGCAA  
C.viride         AGCGTTATCCGGATTTACTGGGTGTAAAGGGCGTGTAGGCGGGACTGCAA  
E.siraeum        AGCGTTGTCCGGAATTACTGGGTGTAAAGGGAGTGTAGGCGGNNTATCAA  
E.desmolans      AGCGTTATCCGGATTTACTGGGTGTAAAGGGCGCGCAGNCGGGNCGGCAA  
R.flavefaciens   AGCGTTGTCCGGAATTACTGGGTGTAAAGGGAGCGTAGGCGGGATTGCAA  

 Fpra428F Fpra493PR Fpra583R 

Anaerofilum pentosovorans 10 4 0 
Anaerofilum agile 10 4 0 
Clostridium viride 10 6 3 
Eubacterium siraeum 8 5 2 
Eubacterium desmolans 13 7 1 
Ruminococcus flavefaciens 5 5 1 

 
   5’-TGTAAACTCCTGTTGTTGAGGAAGATA---A-3’       5’-CAAG 
F.prausnitzii    ATTGTAAACTCCTGTTGTTGAGGAAGATA---ATGACGGTACTCAACAAG  
A.pentosovorans  ATTGTAAACCTCTGTCTTCGGGGACGAAACAAATGACGGTACTCGAGGAG  
A.agile          ATTGTAAACCTCTGTCTTCGGGGACGAAACAAATGACGGTACTCGAGGAG  
C.viride         GTTGTAAACTTCTTTTATTCGAGACGAAACAAATGACGGTACCGAATGAA  
E.siraeum        ATTGTAAACCTCTGTTGACGGAGAAAAAA---ATGATGGTATCCGTTTAG  
E.desmolans      GTTGTAAAGATCTTTAATCAGGGACGAA--TTTTGACGGTACCTGAAGAA  
R.flavefaciens   ATTGTAAACTCCTGTCTTAAAGGACGATA---ATGACGGTACTTTAGGAG  
 
 
    GAAGTGACGGCTAACTACGTGCCAG-3’  
F.prausnitzii    GAAGTGACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAANACGTAGGTCACA  
A.pentosovorans  GAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCA  
A.agile          GAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCA  
C.viride         TAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCA  
E.siraeum        AAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCN  
E.desmolans      TAAGCTCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGAGCA  
R.flavefaciens   GAAGCTCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGAGCG  
 
 
                   5’-TGGGTGTAAAGGGAGCGC-3’ 
F.prausnitzii    AGCGTTGTCCGGAATTACTGGGTGTAAAGGGAGCGCAGGCGNGAAGGCAA  
A.pentosovorans  AGCGTTGTCCGGAATTACTGGGTGTAAAGGGAGCGCAGGCGGAACTGCAA  
A.agile          AGCGTTGTCCGGAATTACTGGGTGTAAAGGGAGCGCAGGCGGAACTGCAA  
C.viride         AGCGTTATCCGGATTTACTGGGTGTAAAGGGCGTGTAGGCGGGACTGCAA  
E.siraeum        AGCGTTGTCCGGAATTACTGGGTGTAAAGGGAGTGTAGGCGGNNTATCAA  
E.desmolans      AGCGTTATCCGGATTTACTGGGTGTAAAGGGCGCGCAGNCGGGNCGGCAA  
R.flavefaciens   AGCGTTGTCCGGAATTACTGGGTGTAAAGGGAGCGTAGGCGGGATTGCAA  

 Fpra428F Fpra493PR Fpra583R 

Anaerofilum pentosovorans 10 4 0 
Anaerofilum agile 10 4 0 
Clostridium viride 10 6 3 
Eubacterium siraeum 8 5 2 
Eubacterium desmolans 13 7 1 
Ruminococcus flavefaciens 5 5 1  

Figura S1. Alineament de la seqüència consens del 16S rRNA de F. prausnitzii amb seqüències 
d’espècies filogenèticament properes. Ombrejat en gris, s’indiquen les bases conservades. Es 
mostren també la posició d’hibridació dels encebadors Fpra428F, Fpra583R i la sonda 493PR. A 
la taula es resumeixen els desaparellaments per a cada oligonuclèotid respecte les espècies 
representades.  

 

 



 

 

Figura S2. Optimització de les concentracions d’encebadors i sondes: A: Optimització de Fpra428F i 
Fpra 583R utilitzant 250 nM de Fpra493PR i utilitzant 106c còpies del gen 16S rRNA de F. 
prausnitzii. B: Optimització dels encebadors del IAC utilitzant 250 nM de IAC PR i 104 molècules 
diana d’IAC. 
C i D corresponen la optimització de les sondes Fpra493PR i IAC PR utilitzant les concentracions 
d’encebadors establertes a A i B respectivament. En les proves A i C no es van incloure reactius del 
IAC mentre que a B i D els reactius de la qPCR per a Fpra es van afegir a les concentracions 
determinades a A i C. A fi d’assegurar la robustesa dels resultats, cada test es va realitzar per 
duplicat i cada combinació de concentracions es va provar tres vegades. Les taules resumeixen els 
valors de Ct mitjans obtinguts per a cada combinació d’encebadors/sondes provat. La concentració 
mínima d’encebador i sonda que van donar el valor de Ct menor, i la major intensitat de 
fluorescència van ésser escollits com a concentracions òptimes de treball per a posteriors anàlisis. 

 

A B

C D 

Fpra 428F  
50 nM 300 nM 900 nM 

50 nM 20.679±0.291 19.342±0.074 18.973±0.454
300 nM 19.993±0.042 18.334±0.421 18.191±0.486

Fpra 
583R 

900 nM 19.992±0.146 18.116±0.605 18.335±0.494

IACF  
50 nM 300 nM 900 nM 

50 nM 29.633±0.176 28.561±0.088 28.603±0.127 
300 nM 27.745±0.031 27.363±0.033 27.684±0.012 IACR 

900 nM 27.494±0.069 27.255±0.045 27.472±0.032 

 Probe 
 50 nM 100 nM 150 nM 200 nM 250 nM 300 nM 

Fpra 19.957±0.045 18.701±0.065 18.125±0.452 18.489±0.079 18.166±0.466 18.496±0.601 
IAC 27.327±0.047 26.395±0.060 26.147±0.029 25.882±0.010 25.708±0.074 25.507±0.046 
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Figura S3. Variació de l’eficiència de la reacció en funció del nombre de molècules diana de ADN 
del IAC afegides a l’assaig. Les rectes patró s’han obtingut en representar el valor de Ct respecte 
el nombre de molècules diana presents a la reacció. A la taula es resumeixen els paràmetres de 
les rectes de regressió. 
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Figura S4. Determinació del rang quantitatiu del nou assaig. Un rang quantitatiu fiable s’obté 
quan a la reacció hi ha fins a 103 còpies de gens diana. S’ha ampliat la secció corresponent entre 
103 i 102 gens diana de F. prausnitzii. 
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Figura S5. Determinació del límit d’amplificació basat en el test Probit. S’indiquen els d’amplificació positiva 
obtinguts així com el Ct mitjà i la SD per a cada concentració de molècules diana assajades. nd=no 
determinat, nc:no calculat. +: mostres amb Ct40, -: mostres amb Ct>40. 


