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RESUM 

El present document és una revisió sobre l’estat actual de la recerca sobre la 

microbiota intestinal i com aquest coneixement pot ser una eina útil per l’estudi de 

nous tractaments enfront malalties derivades del seu desequilibri. 

Fins l’actualitat s’han dut a terme nombrosos estudis sobre la microbiota humana, en 

particular la intestinal, ja que és la més abundant en el nostre cos i té un paper 

important en la nutrició a través de la transformació i absorció dels nutrients. Funcions 

rellevants com la maduració i desenvolupament del SNC, mantenir la integritat de la 

barrera epitelial, fer de barrera per la colonització de patògens, etc. també 

s’atribueixen a la microbiota intestinal.  

Una disbiosi bacteriana (desequilibri en l’estructura normal de la comunitat) en la zona 

intestinal ha estat relacionada amb malalties intestinals cròniques com la malaltia de 

Crohn o Colitis Ulcerosa (infecció per Clostridium difficile).  

En els últims anys, gràcies a les tècniques de seqüenciació avançades, s’ha intentat 

definir què és una microbiota sana i utilitzar-ho per buscar donants de bacteris “bons”.  

Aquesta recerca se centra en l’estudi d’aquestes donacions, el que es coneix com 

transplantament fecal, tot investigant els principis microbiològics, la metodologia 

implicada per comprendre millor el seu funcionament i el seu impacte clínic, així com 

els riscos que hi ha implicats. 

És necessari indagar en el desenvolupament d’aquesta teràpia bacteriana ja que, 

l’abús en l’administració d’antibiòtics ha generat problemes greus amb les multi-

resistències les quals, només es poden resoldre amb solucions innovadores. A més, 

C. difficile s’ha tornat més virulent i la incidència d’infecció per aquest bacteri 

augmenta cada vegada més. 

Els experiments realitzats amb pacients malalts per infecció de C. difficile conclouen 

amb un  èxit d’aproximadament el 90%. La majoria deixen de tindre febre, diarrea i 

dolor abdominal. Aquests resultats haurien de servir per fomentar més profundament 

el seu estudi.  

Malgrat les seves moltes avantatges i efectes positius per la salut humana, com 

qualsevol teràpia mèdica també té les seves contraindicacions. Moltes d’elles 

probablement s’aconseguissin superar fomentant la investigació per tal de crear un 

protocol optimitzat i fer aquesta teràpia global i normalitzada.   



 
 

RESUMEN 

El presente documento es una revisión sobre el estado actual de la investigación sobre 

la microbiota intestinal y como este conocimiento puede ser una herramienta útil para 

el estudio de nuevos tratamientos frente a enfermedades derivadas de su 

desequilibrio.  

Hasta la actualidad se han llevado a cabo numerosos estudios sobre la microbiota 

humana, en particular la intestinal, ya que es la más abundante en nuestro cuerpo y 

tiene un papel importante en la nutrición a través de la transformación y absorción de 

los nutrientes. Funciones importantes como la maduración y desarrollo del SNC, 

mantener la integridad de la barrera epitelial, hacer de barrera para la colonización de 

patógenos, etc. también se atribuyen a la microbiota intestinal.  

Una disbiosis bacteriana (desequilibrio en la estructura normal de la comunidad) en la 

zona intestinal ha estado relacionada con enfermedades intestinales crónicas como la 

enfermedad de Crohn o Colitis Ulcerosa (infección por Clostridium difficile).  

En los últimos años, gracias a las técnicas de secuenciación avanzadas se ha 

intentado definir qué es una microbiota sana y utilizarlo para buscar donantes de 

bacterias “buenas”. 

Esta investigación se centra en el estudio de estas donaciones, el que se conoce 

como trasplante fecal, investigando los principios microbiológicos, la metodología 

implicada para comprender mejor su funcionamiento y su impacto clínico, además de 

los riesgos que hay implicados.  

Es necesario indagar en el desarrollo de esta terapia bacteriana ya que, el abuso en la 

administración de antibióticos ha generado problemas graves con las multi-

resistencias las cuales, solo se pueden resolver con soluciones innovadoras. A demás, 

C. difficile se ha vuelto más virulento y la incidencia de infección por esta bacteria 

aumenta cada vez más. 

Los experimentos realizados con pacientes enfermos por infección de C. difficile  

concluyen con un éxito de aproximadamente el 90%. La mayoría dejan de tener fiebre, 

diarrea y dolor abdominal. Estos resultados deberían de servir para fomentar su 

estudio en profundidad.  

Aunque existan muchas ventajas y efectos positivos para la salud humana, como 

cualquier terapia médica también tiene sus contraindicaciones. Muchas de ellas 



 
 

probablemente se superarían fomentando la investigación para crear un protocolo 

optimizado y hacer estar terapia global y normalizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present document compiles the state of the art of the intestinal microbiome and 

how this knowledge can be used for new treatments against diseases derived from its 

imbalance. 

To date, numerous studies about human microbiome have been carried out, in 

particular the intestinal microbiota, since it is the most abundant in our body and has a 

critical functional role in nutrition through the transformation and absorption of ingested 

nutrients with the food. Other important functions, such as the maturation and 

development of the central nervous system, maintenance the integrity of the epithelial 

barrier, being a barrier to the colonization of pathogens, etc. are also attributed to the 

intestinal microbiota.  

A bacterial dysbiosis (imbalance in the normal structure of the microbial community) in 

the intestinal area has been related with chronic bowel diseases such as Crohn’s 

disease or Ulcerative Colitis (Clostridium difficile infection).  

In recent years, thanks to advanced sequencing techniques, the healthy microbiome 

has been established and defined, which has been further used to look for donors of 

“good” bacteria.  

This research focuses on these donations, known as faecal transplant by investigating 

the microbiological principles, the methodology involved for understanding its 

functioning and its clinical impact, as well as the risks involved.  

It is necessary to go deeper in the development of this bacterial-based therapeutic 

strategy since the abuse in the administration of antibiotics, has generated serious 

problems with multiresistences which can only be addressed through innovative 

solutions. Furthermore, C. difficile has become more virulent and the incidence of 

infection by this bacterium is higher every year.  

Experiments made with patients suffering from C. difficile infection conclude with a 

success of approximately 90%. The majority stop having fever, diarrhoea and 

abdominal pain. This success has to be used to foster deeper research on this topic. 

In spite of its many advantages and positive effects for humans’ health, as any medical 

therapy also have its contraindications, which could probably be overcome by 

promoting research in order to create an optimized protocol and make this therapy 

global and normalized.  
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INTRODUCCIÓ  

LA MICROBIOTA. TERMES GENERALS. 

Les superfícies del nostre cos són la casa de comunitats de microorganismes els quals 

formen agregats que superen, en nombre d’individus, les nostres cèl·lules somàtiques i 

germinals almenys en una magnitud. Els coneixem com la nostra microbiota 

acompanyant.1 

La microbiota s’estableix aviat en la vida. El moment de colonització més important és 

en el part (vaginal o cessaria) i durant l’alletament al nadó. La llet materna és la font 

més important de bacteris comensals, mutualistes o probiòtics per l’intestí infantil. 

Destaquen les espècies de Staphylococcus, Streptococcus i bacteris làctics.2 A partir 

d’aquí, la comunitat microbiana va augmentat en quantitat i en diversitat. Evoluciona 

amb nosaltres mateixos.3 De fet, l’aparent relació entre la filogènia de l’hoste (genotip) 

i la composició de la comunitat microbiana porta a pensar en una co-evolució entre els 

microorganismes i el seu hoste. Així, els microorganismes han pogut afectar en la 

nostra evolució com a vertebrats hostes.4 

La gran majoria d’aquests microorganismes (de 10 a 100 bilions) habiten al nostre 

tracte gastrointestinal, amb el nombre de residents més gran a la part final (colon 

descendent)1. Aquest, és la residència de més de 500 espècies bacterianes i les 

femtes contenen al voltant de 1012 bacteris per gram.5 

LA MICROBIOTA INTESTINAL.  

La microbiota intestinal dels vertebrats està dominada per bacteris que ajuden en 

l’absorció de nutrients i manteniment de l’homeòstasi4, tot i que també hi ha arqueus, 

eucariotes, fongs i virus.6 

En aquesta zona sintetitzen aminoàcids essencials, vitamines i components 

imprescindibles per digerir aliments complexes per nosaltres com els polisacàrids de 

les plantes. La microbiota de l’intestí humà és rica en gens implicats en el metabolisme 

de molts components (midó i sucrosa, glucosa, fructosa, arabinosa, manosa, xilosa1 i 

aminoàcids7). També s’ha vist que poden influenciar en el comportament, 

desenvolupament i en la reproducció de l’hoste.4  En definitiva, ens proporcionen 

d’habilitats que no seríem capaços de fer sense ells.7   

Es parla de la microbiota com un òrgan virtual fonamental en la resposta 

immunològica. S’ha vist en ratolins que aquesta, s’encarrega de regular la polarització 
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de cèl·lules T helper de Th1/Th17 fins Th2, la funció de les cèl·lules T reguladores i 

l’activitat de les cèl·lules B.6 A més, aquests microorganismes ajuden l’hoste a 

desencadenar la resposta immunitària i tenen un paper important en la maduració del 

sistema immune.4 

Entre els nous factors ambientals d’estudi causants de l’esclerosi múltiple, s’ha posat 

en el punt de mira els microorganismes constituents de la microbiota bacteriana 

intestinal. Han aparegut evidències que relacionen la microbiota intestinal amb 

diverses malalties neurològiques dins l’espectre de les autoimmunitàries. En els últims 

anys ha sorgit el concepte: eix microbiota intestinal-cervell. Això fa referència a la 

connexió entre el cervell i el sistema gastrointestinal mitjançant senyals 

neuroendocrines i immunològiques i nutrients. S’ha demostrat la influencia de la 

microbiota en la funcionalitat del SNC, manifesta tan en condicions fisiològiques com 

de malaltia. A més, es veu implicada en el desenvolupament cervical, en l’expressió de 

serotonina 5-HT i en el recanvi de neurotransmissors com la pròpia serotonina, 

dopamina o noradrenalina.6 S’ha visualitzat el paper crucial dels bacteris de la 

microbiota intestinal els quals, a través d’un procés dependent de IL-17, són capaços 

de desencadenar la desmielinització relacionada amb l’autoimmunitat.8 

En definitiva, la comunitat microbiana té el poder de modular la nostra fisiologia, 

immunitat i inclús, es troba associada a processos neurològics d’aprenentatge.4 

ENTEROTIPUS DE LA MICROBIOTA INTESTINAL 

Caracteritzar la nostra microbiota va ser un dels principals objectius del Human 

Microbiome Project (HMP) l’any 2008. Aquest projecte es va crear per National 

Institutes of Health Roadmap for Biomedical Research i es constitueix com un projecte 

de recerca a escala mundial.9 S’enfoca en la identitat, el potencial genètic i les 

activitats metabòliques dels microbis associats al nostre cos10. Es tracta d’una extensió 

del Human Genome Project. 7 

Els objectius de HMP van ser trobar maneres d’identificar l’estat saludable i el de 

predisposició a les malalties a més de, definir paràmetres per dissenyar, implementar i 

monitoritzar estratègies per manipular intencionadament la microbiota humana i així 

optimitzar la seva actuació en el manteniment de la fisiologia.7 

HMP va utilitzar anàlisis de metagenòmica pels seus estudis de la microbiota intestinal 

basats en la seqüència del gen de RNA ribosòmic 16S. Aquest gen es troba en tots els 
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microorganismes i té prou seqüències conservades per un correcte alineament i prou 

variació per les anàlisis filogenètiques.7  

La metagenòmica és l’estudi de tot el material genètic present en una mostra. És 

capaç d’identificar aquell material genètic minoritari. Les anàlisis metagenòmiques de 

comunitats complexes ofereixen una oportunitat per examinar d’una manera 

exhaustiva com responen els ecosistemes a pertorbacions ambientals, i en el cas dels 

humans, com el nostre ecosistema microbià contribueix a l’estat saludable o de 

malaltia. Es fan aquestes anàlisis per revelar la genòmica microbiana i la diversitat 

genètica, a més d’identificar atributs funcionals distintius.1 

HMP conclou que més del 90% dels tipus filogenètics dels bacteris del colon 

corresponen a només 2 de les 70 divisions conegudes en el domini Bacteria:  els 

Firmicutes i els Bacteroidetes.7  

En l’estudi de Bäckhed i col·laboradors10 es reafirma aquesta dominància, 

representant en color blau (Figura 1) els fila Firmicutes i Bacteroidetes. 

 

Figura 1. Representació gràfica de la composició de la comunitat microbiana en 

abundància relativa de 18 mostres de femta. Extret de Bäckhed i col·laboradors.
10

 

Arumugan i col·laboradors11 utilitza el mètode de seqüenciació de Sanger per fer 

l’anàlisi de metagenòmica a partir de mostres de femta corresponents a diferents 

nacionalitats (danesa, francesa, italiana, espanyola, japonesa i americana). La 
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composició filogenètica de les mostres seqüenciades d’aquest estudi confirmen que 

els fila Firmicutes i Bacteroidetes constitueixen la gran majoria dominant de la 

microbiota intestinal.11 

El fílum Bacteroidetes és el responsable de la fermentació de carbohidrats, degradació 

de compostos derivats de plantes i la producció de cadenes curtes d’àcids grassos que 

poden ser absorbits per l’hoste i contribuir a la seva nutrició. Són organismes 

heteròtrofs que poden tindre metabolismes des de respiració aeròbica fins fermentació. 

Són un dels fila més importants en el tracte gastrointestinal. Bacteroides és el gènere 

més comú. Es tracta de bacteris anaeròbics estrictes amb l’habilitat de degradar 

molècules complexes com polisacàrids o proteïnes (importants tant en dietes 

carnívores com en herbívores).4 

Per altra banda, el fílum Firmicutes, és el responsable de la degradació de proteïnes 

(es troben més presents en animals carnívors que en herbívors). En l’intestí, 

generalment són membres de la classe Clostridia, anaeròbics estrictes que duen a 

terme la fermentació a demés del trencament de carbohidrats i l’absorció de nutrients. 

La majoria són comensals i s’han trobat jugant un paper important en el manteniment 

de l’homeòstasi de l’intestí i el desenvolupament de la immunitat encara que de 

vegades, davant d’una pertorbació, es poden tornar patògens.4 

En resum, Firmicutes domina la microbiota de l’intestí adult en la majoria de casos ja 

que, a una edat avançada la composició de la microbiota no tendeix a canviar, és 

bastant estable11. Malgrat això, s’ha de tindre present que l’intestí no és un ambient 

homogeni sinó que reflecteix diferències al llarg dels gradients axial (mucosa fins 

lumen) i longitudinal (proximal fins distal). Doncs, les representacions a cada zona de 

l’intestí poden variar.10  

A diferència de l’estat adult, en infants, la microbiota és molt heterogènia, variable i 

distintiva (a partir dels 2 anys comença a establir-se una estructura definida i deixa de 

variar en excés8). En infants, el fílum dominant és Actinobacteris.11  

El fílum Actinobacteria conté bacteris que són gram positius i heteròtrofs i espècies tan 

aeròbiques com anaeròbiques. Aquest fílum també inclou gèneres patògens com 

Corynebacterium, Mycobacterium i Propionibacterium. La seva representació és molt 

baixa a l’intestí adult (menys del 5% dels comensals) i en canvi, bastant alta en la 

comunitat de bacteris que viu a la pell humana (al voltant del 50%).4  

El fílum Proteobacteria, juntament amb els Bacteroidetes i Firmicutes, formen part del 

gran nucli de la microbiota intestinal dels vertebrats (pot variar una mica entre 
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espècies, costums, alimentació..). En mamífers no representa el grup més abundant 

però sí s’ha trobat dominant l’intestí de peixos, rèptils i ocells. Tots els seus membres 

són gram negatius i metabòlicament són molt diversos incloent heteròtrofs, autòtrofs, 

respiradors, fermentadors, fotosintètics i quimioautòtrofs.4 

La microbiota, dins l’intestí humà, se sotmet a una pressió selectiva per part de l’hoste 

i d’altres microorganismes competidors. Això porta a una homeòstasi de l’ecosistema 

en el que algunes espècies apareixen en alta i altres en baixa abundància. Amb poca 

abundància es troben els metanògens tot i que son els responsables de dur a terme un 

paper funcional molt beneficial per l’hoste. Escherichia coli també té una representació 

baixa però tot i així contribueix a la formació d’aproximadament el 90% de les 

proteïnes associades al muntatge dels pilis (FimA i PapC); importants per colonitzar 

l’epiteli dels òrgans de l’hoste i per realitzar la transferència de material genètic durant 

la conjugació.11 

FACTORS QUE INFLUENCIEN LA MICROBIOTA INTESTINAL. 

La microbiota s’estableix aviat en la vida i en l’estat adult és gairebé constant tal i com 

s’ha vist anteriorment amb el domini de Firmicutes en la majoria dels casos estudiats. 

Malgrat això, l’estructura normal pot canviar amb l’edat, per la dieta, la localització 

geogràfica4, la ingesta de medicaments (antibiòtics), estrès i tabaquisme, entre altres 

factors. 6  

Un estudi fet per Bäcked i col·laboradors10 suggereix que les preferències alimentàries 

(dietes semblants) a llarg termini poden contribuir a la formació d’enterotipus molt 

semblants  i que, canvis en la microbiota intestinal promoguts per la dieta poden fer 

canviar la microbiota d’una altra zona del cos (boca, vagina, superfícies..).4 En altres 

experiments realitzats amb mamífers s’observa que l’alimentació de l’hoste té un gran 

efecte en l’estructura de la microbiota intestinal. Es veuen diferències importants entre 

animals carnívors i herbívors. La major diversitat es troba en animals carnívors. El 

mateix passa amb les persones que tenen costums alimentàries diferents que viuen en 

diferents regions del món.4 

En l’experiment realitzat per Human Microbiome Project amb 200 persones de EEUU,  

es va veure que la ètnia/raça és important per determinar l’estructura i funció de la 

microbiota intestinal més que la localització geogràfica. Per tant, la genètica té una 

forta influència en la forma de la comunitat microbiana. 4 
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L’impacte dels antibiòtics, s’ha vist que pot persistir molt més temps del que s’havia 

pensat fins ara. Durant aquest temps que hi ha un desequilibri en la microbiota, pot 

augmentar la susceptibilitat de la persona a les infeccions i les malalties. A demés, 

referent a la ingesta d’antibiòtics de manera perdurada, poden aparèixer bacteris 

resistents. Aquests dos aspectes ens porten a pensar que s’ha de tindre molta 

prudència en l’administració d’antibiòtics ja que poden alterar l’estructura i la funció 

d’una microbiota intestinal sana i portar a problemes de salut crònics.10  

QUÈ S’ENTÉN PER UNA MICROBIOTA SANA? 

La definició d’una microbiota sana proporcionaria un objectiu per les intervencions 

dirigides a mantenir un estat saludable i/o millorar la salut de les persones que 

presenten una comunitat alterada. És una tasca complicada definir què és una 

microbiota sana. Pels ecologistes es defineix com a microbiota sana aquella que és 

més estable. L’estabilitat es refereix a l’habilitat que té una comunitat de resistir als 

canvis ambientals (resistència) i la capacitat de tornar a l’equilibri anterior als canvis 

(resiliència).10 

Gràcies als avenços en tècniques de nova generació independents de cultiu com la 

seqüenciació del gen 16S ribosomal RNA es pot indagar més en la composició de la 

microbiota i crear associacions entre una composició microbiana intestinal i l’estat de 

malaltia.8 

Tot i així, el concepte de microbiota sana no es pot definir com una comunitat perquè 

hi ha moltes diferències individuals. Una alternativa al concepte seria tindre una idea 

de gens en comptes de poblacions específiques. És a dir, un conjunt de gens que 

realitzen unes funcions importants i necessàries per la salut de l’hoste representen una 

microbiota sana.10  

L’estructura de la comunitat microbiana es relaciona amb el nombre i tipus de 

microorganismes presents mentre que la funció de la comunitat es relaciona amb les 

activitats metabòliques i els productes finals que resulten d’aquesta activitat. Encara 

que tant l’estructura com la funció estan bastant correlacionades, la funció pot ser una 

mesura més important per determinar l’estat de salut de la microbiota. Això se sosté 

perquè encara que la composició bacteriana canvia molt entre individus, la distribució 

dels gens funcionals de la microbiota es manté bastant constant. 10 

S’han relacionat classes de microorganismes amb diferents estats de salut. Es 

proposa que hi ha bacteris que milloren l’estat fisiològic d’una persona: l’estat 
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metabòlic, la resistència a infeccions, càncer o autoimmunitats, la inflamació, la 

senyalització endocrina i la funcionalitat cerebral. Avui dia, es consideren bacteris 

associats a salut: Bacteroides, Bifidobacterium, Clostridium, Eubacterium, 

Faecalibacterium, Lactobacillus i Roseburia. 6 

Existeixen factors externs que es poden utilitzar per mantenir i millorar la salut de la 

nostra microbiota. Aquests són els probiòtics, prebiòtics, el transplantament fecal, 

moduladors de la immunitat i teràpia de fags.10 

Els probiòtics es defineixen com a microorganismes vius no-constituents de la nostra 

microbiota endògena però que confereixen un benefici per la salut de l’hoste quan 

s’administren en adequades racions. Se sap que poden modular les poblacions dins la 

microbiota i gestionar malalties intestinals. S’ha vist en assajos clínics que els 

probiòtics han sigut una bona teràpia en la malaltia intestinal causada per disbiosi 

coneguda com Colitis Ulcerosa.10 

Els prebiòtics són components alimentaris no digeribles que es fermenten 

selectivament per membres beneficiosos de la nostra comunitat microbiològica. 

Normalment són alguns carbohidrats. Els prebiòtics tenen el potencial d’afavorir la 

comunitat “bona” que ens permetrà tindre una microbiota sana.10 

El transplantament fecal és un enfoc alternatiu per tal de restaurar la comunitat 

disbiòtica en l’intestí a través de l’administració d’un complex microbià en forma de 

femta. Aquesta teràpia ha sigut promoguda recentment per fer front a la infecció per 

Clostridium difficile.10 

Pel que fa als moduladors immunològics, un estat immune alterat pot afectar la 

microbiota. Ratolins sense aquests moduladors com la interleucina-10 o el factors 

nuclears tenen una diferent microbiota que els ratolins Wild Type. S’ha vist que pot ser 

possible utilitzar moduladors immunològics per remodelar la composició de la 

microbiota a un estat saludable.10 

Finalment, la teràpia fàgica és una altra estratègia per generar canvis beneficiosos en 

la microbiota. Existeixen bacteriòfags específics que ataquen microorganismes 

concrets. D’aquesta manera es pot eliminar aquell bacteri que no és beneficiós per la 

salut de la nostra microbiota intestinal i restaurar la comunitat sana.10 

Malgrat les avantatges i resultats positius d’aquestes teràpies per aconseguir una 

microbiota intestinal sana, cadascuna també té els seus punts dèbils i necessita 

revisar-se una mica més.10 
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PROBLEMES EN L’ESTRUCTURA NORMAL DE LA MICROBIOTA 

INTESTINAL. DISBIOSI BACTERIANA. 

L’absència de suficient diversitat o una elevada equitativitat en l’estructura de la 

comunitat bacteriana pot fer disminuir l’habilitat de l’hoste per resistir davant una 

pertorbació del medi extern. Els hostes amb aquestes comunitats bacterianes són més 

susceptibles a desenvolupar obesitat i algunes malalties d’inflamació intestinal. El fet 

de tindre poca diversitat o diversitat semblant, doncs, pot ser una evidència per saber 

que no es tracta d’una microbiota sana. Això es pot explicar perquè hi ha membres 

específics de la comunitat bacteriana que juguen un paper funcional molt important en 

la resistència a les infeccions i han de ser representats per un nombre major que 

altres. L’habilitat que tenen els residents endògens d’ocupar el nínxol (intestí) és una 

manera que té la nostra microbiota de protegir-nos davant del perill. Per exemple, s’ha 

trobat que en ratolins, Porphyromonadacea protegeix l’hoste contra Salmonella. El que 

fa el bacteri endogen es desplaçar a Salmonella ocupant el seu nínxol i així evita que 

es reprodueixi i infecti l’hoste.10 

És important mantenir l’estructura normal de la microbiota perquè, tal i com es mostra 

a la Taula 1, alterar-la pot portar a problemes greus per la nostra salut incloent 

malalties cròniques.10 

 Taula 1. Malalties intestinals i sistèmiques més conegudes associades a una    .  

.disbiosi intestinal. Extret de Bäckhed i col·laboradors.
10
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CLOSTRIDIUM DIFFICILE. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES.  

Clostridium difficile, filogenèticament, pertany a la família de Clostridiaceae, ordre 

Clostridiales, la classe Clostridia i el fílum Firmicutes. Clostridia es considera una de 

les classes que conté bacteris fenotípicament, fisiològicament i ecològicament més 

diversos. Hi ha tant bacteris grampositius com gramnegatius.12 

Del gènere Clostridium, la majoria són grampositius. Poden ser mòbils o immòbils i 

gairebé totes les espècies formen endòspores ovalades o esfèriques. Generalment 

són quimioorganotròfics i produeixen barreges d’àcids orgànics i alcohols a partir del 

metabolisme de carbohidrats, alcohols, aminoàcids, purines, esteroides o altres 

compostos orgànics. Algunes espècies poden fixar el nitrogen atmosfèric. Cap espècie 

realitza la reducció dissimilatòria de sulfats. La majoria de les espècies del gènere 

Clostridium són anaeròbies estrictes encara que la tolerància a l’oxigen pot variar. 

Algunes espècies poden créixer en medis amb nivells d’oxigen però no podran 

esporular. Creixen de manera òptima a un pH entre 6,5-7 i temperatura entre 30 i 37ºC 

tot i que també poden créixer a 25 i 45ºC.12 

Clostridium difficile és present entre el 2 i el 5% de la població mundial13. El seu nom 

(difficile) fa referència a la dificultat que va haver a l’hora de trobar, aïllar i estudiar-lo 

per primera vegada. 12 

Es tracta d’un bacil grampositiu i generalment mòbil en cultius líquids. A la figura 2 es 

representa la seva aparença. Es destaca la gran quantitat de flagels dels que disposa 

que faciliten el seu moviment per les superfícies. La seva mida es comprèn entre 0,5-

1,9 x 3,0-16,9 µm. Algunes soques formen cadenes d’entre 2 i 6 cèl·lules alineades. 

Formen espores (endòspores). Això els permet resistir a condicions desfavorables i 

perdurar en l’hoste essent difícilment eradicables. Per créixer en medi utilitzen prolina, 

àcid aspàrtic, serina, leucina, alanina, treonina, valina, fenilalanina, metionina i 

isoleucina. Alhora, produeixen aminovalerat i aminobutirat.12 
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Figura 2. Imatge on es representa a Clostridium difficile. Imatge extreta de: 
https://www.tekcrispy.com/2018/02/19/trasplante-fecal-tratamiento-clostridium-difficile/ 

 

PATOGENICITAT DE C. DIFFICILE 

Clostridium difficile és l’agent causant de la Colitis Ulcerosa o pseudomembranosa 

associada a una anterior teràpia amb antibiòtics.5 La colitis ulcerosa és una malaltia 

intestinal inflamatòria crònica caracteritzada per una inflamació de la mucosa 

superficial.14 

Una vegada l’antibiòtic fa susceptible l’intestí, apareix la infecció de C. difficile per la 

ruta oral-fecal. Aquest patogen forma espores resistents a la calor que persisteixen en 

l’ambient durant mesos o anys. La infecció resulta de la ingesta oral d’aquestes 

espores (espontàniament o per aliments contaminats). Aquestes sobreviuen a 

l’ambient àcid de l’estómac i es converteixen en formes vegetatives al colon. La 

contaminació ambiental per C. difficile és molt comuna als hospitals. El 

microorganisme pot créixer des de les escales dels hospitals, lavabos, mobles, 

objectes de neteja, roba de llit, etc.5 

Quan s’estableix al colon, si la soca de C. difficile és patogènica produirà toxines per 

les quals el colon és susceptible.5 Secreta dues grans exotoxines proteiques (toxina A i 

B).12 

La A es considera enterotoxina perquè causa l’acumulació de fluids a l’intestí12, danys 

a la mucosa i una inflamació intestinal. A més, és quimioatractant pels neutròfils.5 La B 

té un efecte extremadament citopàtic (citotoxina) per tots els teixits cultivats.12 Actuen 

https://www.tekcrispy.com/2018/02/19/trasplante-fecal-tratamiento-clostridium-difficile/
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com  a glucosiltransferases i tenen com objectiu inactivar les proteïnes Rho de les 

cèl·lules del tracte gastrointestinal (enteròcits). 5 

Els efectes que se’n deriven són la detenció del cicle cel·lular, deteriorament del 

citoesquelet d’actina (arrodoniment de les cèl·lules de l’epiteli del colon), augment del 

fluid cel·lular i secreció d’electròlits i disminuir la permeabilitat de la mucosa intestinal. 5  

Les dues activen l’alliberament de citotoxines per part dels monòcits. Aquests efectes 

proinflamatoris en els leucòcits poden ser fonamentals per induir la marcada inflamació 

del colon observada en la Colitis pseudomembranosa.5 A la figura 4 es veu el procés 

d’inflamació i la creació de la pseudomembrana causada per l’alliberament de les 

toxines. 

 

Figura 3. Procés infectiu de C. difficile en la mucosa de l’intestí. Imatge extreta de: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-99572013000100007 

Hi ha diferents tipus de Colitis segons la localització del patogen. Pot anar des de 

només una afectació del recte (Proctitis) a una infecció de tot l’intestí gruixut 

(Pancolitis).5 En la gran majoria de casos, la zona afectada es restringeix al colon. 14 

En conclusió, la malaltia està provocada per les toxines A i B però la disbiosi causada 

per antibiòtics és el pas clau per l’estat malalt.15 

La infecció per Clostridium difficile (CDI) és la principal causa de les infeccions  

nosocomials en el món occidental16 i la taxa d’impacte augmenta cada vegada més. 

Als Estats Units, s’ha triplicat la incidència de CDI en la última dècada, cada any 

apareixen 500.000 nous casos8,15. La incidència als caucàsics europeus és de 24,3 

cada 100.000 persones l’any. La malaltia és menys comuna a l’Est i Sud d’Europa i 

molt menys incident a Àsia, Àfrica i països orientals.14  
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Això s’acompanya també d’un augment en la severitat de la malaltia i la taxa de 

mortalitat (6,9% dels malalts) ja que les soques muten i es tornen més patogèniques.17  

ASPECTES CLÍNICS DE LA INFECCIÓ PER C. DIFFICILE  

Els pacients malalts poden ser totalment asimptomàtics i no sentir cap efecte o ser 

totalment sensibles18 i evidenciar els símptomes: femtes aquoses i freqüents, 

moviments intestinals dolorosos (dolor abdominal), febre,19 nàusees i vòmits, malestar 

general, deshidratació18 i sagnat rectal14. Es defineix com infecció activa aquella que la 

persona tingui diarrees (més de 3 al dia) i sigui positiva en la detecció fecal de 

toxines.15 

Com s’ha dit anteriorment, apareix com a resultat del tractament previ d’antibiòtics 

d’ampli espectre encara que hi ha alguns casos (molt pocs) en els que no s’ha trobat 

un consum a priori. S’ha vist que la Clindamicina, la Cefalosporina i  Fluoroquinolones 

són els antibiòtics més responsables de la infecció per Clostridium difficile. A més, el 

fet de bloquejar els àcids gàstrics (una de les funcions dels antibiòtics) és un factor de 

risc pel seu sobrecreixement.19 

L’edat avançada, una pobra resposta immunitària i el temps que una persona porta 

hospitalitzada són factors que poden influenciar la seva aparició, encara que el 30% 

dels casos de CDI han sigut espontanis.19 Actualment, la toxicitat emergent i la 

hipervirulència de les soques de C. difficile poden ser les causes de la infecció a nens 

encara que no hagin estat exposats a factors de risc.20  

El que ocorre és una disbiosi en la qual baixa la concentració del fílum Bacteroidetes 

(espècie Faecalibacterium) i puja la de Proteobacteris.8 

Per prevenir la CDI s’ha vist que és efectiva l’administració de probiòtics com 

Lactobacillus rhamnos i Saccharomyces boulardii. Altera la microbiota intestinal per 

prevenir les infeccions en individus adults i sans.18  

Anteriorment, la teràpia que s’utilitzava era amb Metronidazole però s’ha vist la seva 

poca efectivitat amb el temps.21 Tot i així, si s’administra Vancomicina pot donar bons 

resultats en estadis primerencs de la CDI (primer es prova Metronidazole i si no 

funciona es subministra Vancomicina)22. Amb els pacients amb recaigudes (estadi 

avançat) l’efecte d’aquests antibiòtics no s’ha vist curatiu.19 El tractament antibiòtic s’ha 

tornat subòptim quan la CDI és recorrent.15  
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EL TRANSPLANTAMENT FECAL COM A TERÀPIA PER LA INFECCIÓ DE 

C. DIFFICILE 

Un enfoc alternatiu és el transplantament fecal (TF), transferència de microbiota 

intestinal o bacterioteràpia fecal.8 El TF és el procés pel qual bacteris comensals, 

derivats de mostres de femta d’individus sans s’introdueixen en pacients amb 

infeccions intestinals. Aquest procés es du a terme mitjançant diferents tècniques: 

colonoscòpies, vies nasogàstriques, ènema, etc. Aquests bacteris nous milloren la 

salut de l’hoste colonitzant l’intestí competint amb els bacteris patògens pels nutrients 

limitants.18 

Mentre els antibiòtics promouen la disrupció de la microbiota, el TF ajuda a reconstruir 

una flora intestinal sana.21 Sobretot s’ha vist que pot ser efectiu en pacients que han 

tingut recaigudes (CDI recorrent)13,22 després d’un primer tractament amb antibiòtics 

(Metronidazole o Vancomicina) durant 10-14 dies.22  

PRIMERS ASSAJOS  

El transplantament fecal va ser utilitzat per primera vegada per Eiseman al 1958 (molt 

abans ja s’havia practicat en veterinària22) per curar amb èxit 4 casos d’enterocolitis 

pseudomembranosa.16 Els autors van documentar 275 casos en els quals es va dur a 

terme el TF amb una taxa de recuperació del 89%. La majoria dels casos es van 

realitzar mitjançant la colonoscòpia.23  

Malgrat que Eiseman ho posés per primer cop a la pràctica amb humans, l’ús de 

matèria derivada de l’intestí com a tractaments per curar malalties gastro-intestinals 

(diarrea crònica, aliments enverinats..) es remunta a més de 2500 anys quan la 

medicina tradicional xinesa ja va utilitzar femta humana (o de infants) en suspensions 

per donar-les oralment.8 

FUNCIONAMENT  

Aquest tractament innovador permet l’administració de més de 500 soques bacterianes 

humanes. De fet, s’ajusta a la definició de probiòtic ja que es tracta de l’administració 

d’organismes vius per millorar la salut del receptor.23  

Quan són introduïts dins l’intestí competeixen amb C. difficile pels nutrients, regulen la 

resposta immunitària innata i fan de barrera funcional reparant el dany tissular.20  



 

  14 

 

S’ha vist que, després del transplantament, la població de Bacteroidetes recupera el 

seu llindar normal i els Proteobacteris disminueixen.8 L’estudi fet per Russell i 

col·laboradors20 també recolza aquesta afirmació.  

Fairhurst i col·laboradors24 afirmen que entre el 20 i el 30% dels pacients sotmesos a 

un primer tractament amb Vancomicina recauen i tornen a evidenciar símptomes de 

infecció per C. difficile. Per aquests pacients amb la infecció recorrent es fa un segon 

tractament fecal i el 98% es recuperen amb èxit. 

S’ha observat que un únic transplantament fecal és més efectiu al tractament amb 

Vancomicina en pacients amb diarrees constants per culpa de la infecció recorrent 

d’aquest bacteri oportunista.8 

En l’experiment realitzat per Solari i col·laboradors25, a un dels pacients, un home de 

68 anys amb un càncer avançat oro-faríngic, se li va practicar el transplantament fecal 

després de dos tractaments previs amb antibiòtics per les seves recaigudes constants. 

Els resultats conclouen que el pacient deixa de tindre febre i es troba estable 

hemodinàmicament.  

ALTERNATIVA PER ALTRES MALALTIES 

La seva popularitat es deu a l’èxit que ha tingut enfront les infeccions per C. difficile en 

la última dècada.8 Malgrat l’eficàcia contra aquest bacteri oportunista, també s’ha 

posat en el punt de mira com a tractament d’altres malalties (totes elles relacionades 

amb l’autoimmunitat): esclerosi múltiple, síndrome de fatiga crònica (alta permeabilitat 

intestinal), síndrome de l’intestí irritable, diabetis i malaltia de Crohn. Aquesta última 

sense èxit ja que s’ha vist efectes secundaris com febre, dolor abdominal, inflor.8 

En l’estudi realitzat per Vrieze i col·laboradors8 amb 60 pacients malalts d’esclerosi 

múltiple, s’ha vist l’efecte beneficiós del transplantament fecal amb un èxit del 70% 

entre 2 i 15 anys després del tractament. Els pacients van tindre menys falta de son, 

menys letargia i menys queixes de fatiga.  

La microbiota de la femta és complexa, conté bacteris, virus i fongs, a demés de prions 

i substàncies biològiques potencialment actives desconegudes22. És per això que 

requereix un control molt exhaustiu que després en la metodologia del transplantament 

s’explicarà. 
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RESULTATS 

L’estudi de López-Sanromán i col·laboradors16 es conclou amb un èxit del 91,7%. La 

majoria dels pacients es curen després del TF, inclús, experimenten un augment 

dramàtic de la qualitat de vida.19 Martin H. Floch23 confirma també un èxit del TF en 

tots els pacients intervinguts per colonoscòpia. En l’estudi de Youngster i 

col·laboradors15, el 70% dels pacients es curen després del TF (tant per via 

colonoscòpia com per via nasogàstrica). Alguns es van sotmetre a una segona 

intervenció i va resultar igualment un èxit.   

 

 

Figura 4. Nombre mitjà de moviments intestinals per dia, segons Youngster i 

col.laboradors.
15

 

El tractament per colonoscòpia adquireix millors resultats que per via nasogàstrica. Els 

pacients intervinguts per l’anus se senten millor dies després del procediment. En la 

Figura 4 es pot observar en detall com el tractament per colonoscòpia és responsable 

d’una menor motilitat intestinal si es compara amb la via nasogàstrica. Es calcula el 

benestar de la persona mitjançant el nombre mitjà de moviments intestinals diaris 

després de la intervenció. Amb el temps, disminueix amb força en ambdós casos, i 

finalment, a llarg termini, les persones intervingudes per via colonoscòpia acaben 

tenint menys motilitat intestinal.  
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La taxa d’èxit del transplantament fecal és molt alta, al voltant del 90% en gairebé tots 

els casos revisats. És inevitable pensar que és una bona alternativa als tractaments 

amb antibiòtics.21  

En la majoria de casos no es veuen efectes secundaris molt greus i rellevants21, tot i 

que el dia del procediment s’observa en els pacients diarrea, molts rots i còlics.8 

Representen els símptomes semblants als que apareixen després d’haver realitzat una 

colonoscòpia normal i corrent: inflament, flatulències, calambres i dolor abdominal.20  

LIMITACIONS 

Tot i els bons resultats obtinguts, no es pot fer ulls cecs als possibles efectes 

secundaris derivats del transplantament fecal. En l’experiment anterior realitzat per 

Youngster i col·laboradors15, un nen tractat per colonoscòpia va patir febre (38,8ºC) al 

segon dia de la intervenció.  

En un dels casos on es va practicar el transplantament via tub gàstric va haver una 

complicació. Va entrar aire a l’abdomen i la persona va morir 4 dies després del 

procediment per culpa d’un xoc sèptic.25 

El punt més feble del transplantament fecal es troba en que la política que regula la 

utilització de femtes humanes amb fins mèdics està molt mal definida. Quan la FDA 

(Administració d’Aliments i Medicaments dels Estats Units) va considerar les femtes 

com un medicament qualsevol, molts metges i pacients es van posicionar en contra. 

Aquests defensen que un medicament no conté soques vives amb un metabolisme 

actiu i dinàmic i per això existeix un perill inapel·lable.18 

Tampoc hi ha suficients experiments a gran escala per poder estendre i fer que 

s’accepti globalment com a teràpia universal.24,26 S’ha de sumar la falta 

d’estandardització del procés, no existeix un protocol òptim ni una llista global de tots 

els riscos implicats.18  

MARC LEGAL. EMPRESES. 

El departament de salut federal del Canadà és dels pocs que regula les mostres de 

femta en una categoria pròpia com un nou medicament biològic. A demés, aquest 

departament està compromès amb el desenvolupament, eficiència i estandardització 

d’un protocol que minimitzi els riscs i costos.18 

Segons la seva web (http://www.vedantabio.com/), l’empresa Vedanta Biosciences 

treballa en busca de noves teràpies efectives per reparar la microbiota intestinal en 

http://www.vedantabio.com/
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situacions de disbiosi, causada moltes vegades per situacions de malalties 

autoimmunitàries i infeccioses. Compren els camps de l’ecologia microbiana, la 

immunologia, la bioinformàtica i l’enginyeria de processos. S’ha començat un primer 

test clínic en pacients amb colitis ulcerosa mitjançant  l’administració oral de càpsules 

amb matèria fecal.  

Vedanta Biosciences es dedica a administrar els bacteris vius però en aquest cas es 

troben aïllats aquells microorganismes que interessen pel bon funcionament de 

l’ecosistema microbià, a diferència del transplantament fecal que subministra més de 

500 espècies bacterianes.  
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OBJECTIVES 

- To investigate the microbiological bases of faecal transplant as an intestinal 

disease therapy and to search for the physiological and ecological bases of its 

operation method. 

- To identify the current state of this new therapy implementation. To understand 

the clinical aspect and the microbiological (donors) and clinical (receptor) 

conditions needed for its good work. 

- To explore the faecal transplant future in particular, microbiome transplant in 

general and its applicability in other diseases as well as the risks and 

limitations.  
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MATERIAL I MÈTODES 

Per dur a terme el transplantament fecal se segueixen una sèrie de passos que varien 

en tots els estudis revisats.  

Primer de tot, s’ha de tindre molt en compte la manipulació de les mostres de femta ja 

que cal preservar al màxim totes les característiques beneficioses dels bacteris quan 

es cultiven. Mantenir la seva viabilitat al llarg dels àcids de l’intestí també és un 

obstacle que requereix un gran estudi.8  

MÈTODE D’INTRODUCCIÓ  

La introducció de la matèria fecal pot ser per diferents vies segons els experiments 

revisats: via nasogàstrica, colonoscòpia, catèter o sonda rectal, ènema de retenció, tub 

gàstric i/o mitjançant càpsules en forma de pastilles. 

La via nasogàstrica i colonoscòpia són incòmodes pel pacient i costoses i tenen el risc 

de poder perforar el teixit gastrointestinal. Malgrat això, amb la colonoscòpia és on 

s’han vist millors resultats i a demés permet fer una avaluació de la gravetat de la 

malaltia inspeccionant la mucosa intestinal. La via ènema de retenció és menys 

invasiva que les dues anteriors (millor per pacients molt dèbils, amb la CDI en un estat 

avançat) i més econòmica. Amb aquesta també s’evita el risc de perforació. El tub 

gàstric és poc invasiu però s’ha d’introduir amb cautela per tal que no entri aire a 

l’abdomen ja que té molts efectes secundaris entre ells, peritonitis i 

enteritis.8,15,16,18,19,21,22,25 

Recentment, s’ha descobert i s’està provant el tractament de càpsules en forma de 

pastilles per tal de prendre fàcilment i ràpid les mostres via oral. Són una manera de 

fer el tractament lo menys invasiu possible i accessible pels pacients.15 Es parla de 

càpsules liofilitzades amb recobriment entèric.18 

Malgrat tot, encara no s’ha establert la ruta òptima per dur a terme aquest tractament 

ja que no hi ha hagut cap estudi que encarregat d’estudiar les diferències entre les 

diverses vies.16 
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CRIBRATGE DELS RECEPTORS 

Primer de tot calen pacients disposats a ser receptors del transplantament fecal. Els 

criteris que s’utilitzen per escollir un possible pacient són:21 

- Confirmació de la presència de toxines de C. difficile per un laboratori utilitzant 

un immunoassaig enzimàtic de mostres de la femta. 

- CDI refractari però amb diarrea en curs o CDI recorrent (pacient simptomàtic).  

- Documentació clínica completa.   

Al pacient se li ha de proporcionar qualsevol informació referent al tractament, 

avantatges i possibles riscos o efectes secundaris. Es fa una reunió amb el metge 

responsable del procés. Si el tractament es fa a nens menors d’edat, s’informa 

adequadament als pares o tutors responsables.15 

CRIBRATGE DELS DONANTS 

Pel que fa al donant, normalment és un familiar del pacient.19,26 Es descarten 

automàticament aquells possibles donants que tenen un risc elevat de contraure una 

malaltia de transmissió sexual i que recentment han rebut una transfusió de sang per 

reduir la possible transmissió de patògens. Se li fan unes preguntes per tal de resoldre 

dubtes sobre l’experiència recent del donant: si ha viatjat o ha tingut relacions sexuals 

sense protecció, operacions, si s’ha fet pírcings o altres intervencions que poden 

contribuir a alguna malaltia infecciosa.8  

És molt important fer un screening global del donant, tant recent com del historial més 

antic. Per això, moltes vegades també es mira l’historial mèdic de la família per 

possibles malalties autoimmunes, tumors malignes i pòlips al colon que pugui portar el 

donant.8 Com a exemple real, en la Taula 2 i 3 es representen els criteris que s’han 

seguit en dos experiments diferents per fer la bona selecció d’un possible donant.  

És important que els donants durant el procés no mengin aliments dels que siguin 

al·lèrgics i que, sobretot, no canviïn la seva dieta. Que segueixin amb les costums que 

fins ara han tingut15 i que informin de qualsevol canvi rellevant en la seva situació 

clínica abans i durant el dia del procediment és important pel bon funcionament de la 

teràpia.16 
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 Taula 2. Cribratge utilitzat per Vrieze i col·laboradors
8
 per seleccionar donants de femta. 

 

             Taula 3. Criteris utilitzats per López-Sanromán i col·laboradors
16

  per incloure i/o      
.            excloure un donant de femta. 

 

 

ANÀLISI I CARACTERÍSTIQUES DE LA MOSTRA. 

La mostra de femta també s’analitza per acabar de descartar riscos. Es miren 

possibles bacteris patògens21 com Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia i C. 

difficile, hepatitis A, B i C, Cytomegalovirus, VIH, rotavirus i calicivirus.19 També es pot 

mirar la presència de Listeria monocytogenes, Vibrio cholerae, Escherichia coli O157 i 

paràsits.15 A mode d’exemple, a la Taula 4 es representen els paràmetres analitzats en 

les mostres de sang i femta dels donants.  
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       Taula 4. Proves que López-Sanromán i col·laboradors
16

 van realitzar a les mostres de  

.      femta i de sang dels donants pre-seleccionats. 

 

Pel que fa a la mostra de femta, pot ser tant fresca com congelada (-70,-80ºC). 

Aquesta última no és menys bona, de fet, es troben taxes d’èxit del 95%.23 Si les 

mostres es congelen s’han de recultivar cada dues setmanes durant els anys que es 

conservin.19  

Utilitzar mostres congelades pot suposar diversos avantatges per sobre la femta 

fresca. La més important, es podria crear un banc de donants on es guardin totes les 

mostres durant molt més que 24h (temps màxim per les fresques)8. En un estudi es 

van guardar fins 156 dies. Si això es fes realitat amb el suport de governs i metges 

existirien donants universals (el tractament es globalitzaria)15. A demés, utilitzar 

mostres congelades és més barat ja que es podrien realitzar múltiples 

transplantaments a partir d’una sola mostra de femta i seria possible ajudar a aquelles 

persones que no tenen família propera.16 

Si s’utilitza femta congelada s’ha de repetir el cribratge just abans del procediment per 

comprovar que no hagi proliferat cap bacteri o tingui algun dels requisits per descartar 

la mostra.15 

PROCEDIMENT. 

Pel que fa el procediment del transplantament en si, es pot rentar l’intestí amb 

Laxabon abans de la introducció mitjançant mètode rectal.19  

Els doctors responsables prefereixen deixar d’administrar antibiòtics 24h abans del TF 

ja que així no s’altera el resultat.19 

Si la mostra és fresca, pel matí abans de dur a terme el transplantament, el donant ha 

de proporcionar la femta (lo més recent possible) al laboratori de microbiologia de 
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l’hospital on es realitzi el TF. Lo ideal és que el transplantament tingui lloc entre les 

primeres 6h després de la defecació del donant.16 

El processament de la mostra té lloc al laboratori de Microbiologia i les mostres només 

es poden manipular dins la cabina de flux laminar per tècnics vestits amb equipament 

de protecció adequat (laboratori de bioseguretat nivell 2) incloent guants, màscara i 

ulleres protectores.16  

Pel que fa a la quantitat de femta, varia molt segons els estudis revisats. Alguns 

utilitzen 150gr21, altres entre 30 i 40gr20, 60gr25, 100gr16, entre 200 i 300gr8, etc. En tot 

cas, la majoria es dissolen en volums d’entre 250 i 500mL d’aigua estèril o solució 

salina estèril. És diferent el volum inoculat en adults que en infants els quals reben 

com a màxim un volum de 160mL.15  

Un estudi va comprovar que la recurrència de la infecció és major quan s’administra un 

pes de femta inferior a 50gr.16  

Una vegada dissolta la femta en el medi, s’homogeneïtza, se centrifuga i el 

sobrenedant és el que s’introduirà al pacient per qualsevol via. 

Les quantitats de femta petites corresponen a les intervencions via nasogàstrica i 

solen estar menys diluïdes per això després de la intervenció es recomana beure un 

got d’aigua per facilitar la dilució a l’estómac i el trànsit al llarg de l’intestí prim15. 

En l’experiment realitzat per López-Sanromán i col·laboradors16 es van introduir per 

colonoscòpia diferents volums de mostra al llarg de colon: 350mL en el colon 

ascendent, 100mL al colon transvers i 50mL al colon descendent.  

Les mostres congelades es guarden ja preparades, és a dir, es dilueixen amb solució 

salina, se centrifuguen, es guarda el sobrenedant amb glicerol (crioprotector bacterià) i 

es congelen així esperant a ser utilitzades.15 

És important que es coordini el procés d’elaboració de la mostra amb l’equip 

encarregat del procediment per tal que la preparació comenci 30 minuts abans del TF i 

així evitar que la mostra estigui molta estona a temperatura ambient (es poden alterar 

les comunitats per sobrecreixements).16  

En la majoria de casos es fa una laxació (relaxació per disminuir la tensió) del recte 

prèvia a la introducció del volum i durant el transplantament, tothom present ha d’estar 

ben equipat amb roba protectora. A demés, el pacient és sedat en la majoria de casos 
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per un anestesista o endoscopista i a l’hora de treure el tub d’injecció s’ha de tindre en 

compte i anar poc a poc per no alterar els líquids que s’acaben de dipositar.16 

 

CONTROL POSTERIOR. 

Després del transplantament, es demana als pacients que retinguin els líquids el 

màxim que puguin. Si no són capaços, s’ajuda amb l’administració de Loperamida 

(redueix el peristaltisme propulsiu).15 

Si els pacients tornen a tindre diarrea en els següents dies, es repeteix el 

procediment.21 Si s’ha de repetir el tractament s’agafa la mostra del mateix donant.15 

Els resultats que es tenen després d’un segon transplantament són molt bons, la taxa 

de recuperació és molt alta.19  

Un pacient estarà curat quan no s’observin més recaigudes després del 

transplantament fecal (si ha estat intervingut dues vegades es mira a partir de l’últim 

transplantament)15. Es considera un èxit si el pacient deixa de fer diarrea en les 8 

setmanes posteriors al procediment.16 El seguiment, normalment, es fa al llarg dels 26 

mesos després del transplantament.19 Es fan qüestionaris per telèfon en els següents 

dies per preguntar sobre la freqüència i consistència de les femtes, el seu estat de 

salut en general, ús de medicació, canvis de pes, etc.15 
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DISCUSSIÓ 

Amb el recent reconeixement de la microbiota intestinal com un òrgan exogen basat en 

la descoberta de funcions i interaccions directes amb el nostre organisme, i l’èxit 

observat en la majoria d’experiments (més del 90%)20, el transplantament fecal es pot 

considerar com molt més que la introducció de bacteris fecals. En realitat, es podria 

estimar com un transplantament de qualsevol òrgan, i per tant, hauria d’estar subjecte 

a estàndards rigorosos similars als transplantaments d’òrgans realitzats a data 

d’avui.18 D’aquesta manera hi hauria un esforç per part de tothom per generar una 

política reguladora del procés òptima i així es reduirien els riscos associats incloent la 

propagació no controlada d’altres patògens. 

Es podria crear l’establiment regulat d’un banc de femtes i fer del transplantament fecal 

un tractament global amb donants universals a l’igual que amb la donació de sang. 

L’estandardització protegiria molt més els pacients i disminuiria el cost del 

tractament.18 A més, es podria aplicar l’estudi de la microbiota intestinal en altres 

malalties ja que s’ha vist relacionada en molts processos fisiològics com el 

metabolisme energètic, funcions immunològiques, carcinogènesis i desenvolupament 

neurològic. Molts camps oberts dins la medicina que demanen a crits molts més 

estudis per extrapolar totes les funcions beneficioses trobades per combatre la infecció 

de C. difficile.18 

Addicionalment, està comprovat que la introducció del transplantament fecal en els 

hospitals no implica cap cost addicional pel sistema ja que s’utilitzen recursos ja 

existents en qualsevol centre mèdic.16 

Perquè l’estandardització del procés sigui possible falten molts més estudis ja que fins 

ara les mostres no eren molt grans ni heterogènies i no s’ha generat prou pressió als 

governs i institucions.22 

En un escenari mundial on la multi-resistència a antibiòtics està a punt d’esdevenir un 

problema sanitari de primer ordre, l’aparició de teràpies antibacterianes que puguin 

combatre processos infecciosos utilitzant l’ecologia i la fisiologia obre una nova i 

prometedora aproximació terapèutica. 

Tots els procediments realitzats en els articles revisats han respectat els criteris d’ètica 

bàsics de qualsevol pràctica científica. Es demana l’autorització expressa en tots els 

casos als pacients abans de realitzar ningun estudi. En cas de ser menors d’edat es 

demana l’aprovació dels tutors legals o pares. 
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CONCLUSIONS 

The fecal transplant has been shown to be effective in the treatment of Clostridium 

difficile infection. In most cases the success rate reaches 90% or higher, both in the 

first inoculation and in the second or third when needed because of infection 

recurrency.  

In spite of the numerous, albeit isolated, no consensus protocol is available yet, 

approved by the clinical establishment. The implementation of this protocol in a 

coordinated way will help to optimize the whole process, to lower risks as well as 

create and normalize faeces banks. 

The physiological bases of faecal transplant are related with the physiology and the 

ecology of Clostridials which are able to proliferate and recolonize environments and 

habitats to which they are specially adapted. C. difficile, as a pathogenic bacterium is a 

generalist organism which takes advantage on the abundant resources but performs 

poorly in front of specialist competitors when conditions get more complex and 

resources are limiting.  

The future of this therapy is strongly dependent on the existence of concluding results 

in diseases beyond C. difficile infection from coordinated studies conducted in different 

countries, data metanalysis producing the necessary rationale that allows thinking in 

bacterial transplant as a new therapy for 21st century.  
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