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Envelhecimento e competição por nutrientes determinam as alterações 

da microbiota 
 
Oeiras, 11 março 2020 – Dois estudos com descobertas surpreendentes: na população 
mais idosa, a bactéria E. coli, evolui de forma que se pode tornar potencialmente 
patogénica e aumentar o risco de doenças e, segundo dados obtidos num outro estudo, 
o metabolismo da mesma bactéria presente na microbiota difere se esta estiver sozinha 
ou acompanhada. Os grupos de investigação do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) 
que estudam evolução, imunidade e microbiologia publicam dois artigos na última 
edição da revista científica CURRENT BIOLOGY. 
 
Recorrendo aos ratinhos como modelo animal e à bactéria E. coli, um colonizador bem 
estudado do intestino humano, que é suscetível a mutações no trato intestinal, os 
grupos de investigação desvendaram dois novos mecanismos na microbiota. 
 
O grupo de investigação liderado por Isabel Gordo está interessado em compreender 
de que forma evoluem as bactérias. Sabendo que a maior idade confere alterações à 
composição e genética das bactérias, o estudo agora publicado (1) olhou para uma 
população de ratinhos jovens e uma população de ratinhos mais velhos e de que forma 
a bactéria E. coli evolui em ambas as comunidades.  
 
Partindo do princípio que uma idade mais avançada está associada a uma deterioração 
progressiva da função dos órgãos, o dado surpreendente que resultou deste trabalho 
mostrou que a E. coli evolui na população mais velha de forma que se pode tornar 
potencialmente patogénica e aumentar o risco de doenças. 
  
A inflamação associada à idade mais avançada dos órgãos confere um fator de stress 
acrescido à bactéria levando-a a evoluir para uma versão mais perigosa para a saúde do 
hospedeiro.  
 
Para Isabel Gordo, autora do estudo e líder do grupo de investigação, “foi fascinante 
observar que em apenas um mês de colonização dos ratinhos velhos a evolução da E. 
coli revelou a sua versatilidade em adquirir mutações capazes de a adaptar à pressão 
imposta pelo aumento de inflamação do intestino.” 
 
As descobertas agora feitas vão permitir dar início a uma nova investigação centrada no 
estudo destes mecanismos em pessoas com doença inflamatória do intestino. Só em 
Portugal, a doença inflamatória intestinal (como a Colite Ulcerosa e a Doença de Crohn) 
afeta cerca de 7000 a 15000 pessoas e impacta a sua qualidade de vida.  
 
Sabendo que a E.coli evolui em jovens e em idosos de forma diferente, pois é conhecido 
que no intestino dos idosos o tipo de espécies difere do tipo que coloniza os mais jovens, 
os investigadores quiseram perceber de que forma a bactéria atua se sozinha ou 
acompanhada.  
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O grupo de investigação liderado por Karina Xavier, responsável por estudar a 
sinalização de bactérias, descobriu que o metabolismo da bactéria E. coli difere se esta 
estiver sozinha ou na companhia de outra (2).  
 
Quando introduzida no hospedeiro sozinha, a E.coli, mostrou ser um ótimo colonizador, 
ganha bastante espaço no seu meio, e consome aminoácidos. Já quando é introduzida 
na companhia de outra bactéria da microbiota, a Blautia coccoides, a investigação 
revelou que as alterações genéticas da bactéria acontecem de uma forma mais rápida 
decorrente da interação: passa a haver competição por nutrientes disponíveis e ao 
mesmo tempo a E.coli passa a consumir outros nutrientes só disponíveis com a presença 
de outras bactérias.  
 
A alteração genética da bactéria E.coli mostrou ser determinada pela interação com 
outros organismos. Segundo a líder do grupo de investigação, Karina Xavier, 
“conseguimos recolher dados que demonstram que a presença de uma espécie 
concorrente no intestino do hospedeiro altera o ambiente metabólico, o metabolismo 
e molda a dinâmica de evolução da bactéria”. Estas alterações genéticas conferem-lhes 
novas capacidades (como a de ingerir açúcares) e no futuro “vamos estudar como a 
microbiota reage e evolui na presença de comportamentos diferentes, como o tipo de 
dieta, e de que forma isso se reflete na saúde ou potencial patogénico para o 
hospedeiro.”   
 
Impulsionados pela descoberta de mecanismos associados à microbiota (o conjunto de 
micróbios que compõem a flora intestinal) e ao seu impacto na saúde, os dois artigos 
científicos agora publicados nascem de trabalhos desenvolvidos anteriormente no IGC 
e que envolvem três Grupos de Investigação. Em 2014, quando pela primeira vez os 
investigadores perceberam que a bactéria E. coli, quando introduzida no hospedeiro, 
desenvolvia mutações genéticas com uma rapidez e frequência nunca antes antecipada, 
surgiram novas perguntas: Qual a influência das outras espécies de bactérias do 
intestino neste processo? Que influência tem o envelhecimento do hospedeiro no 
processo? Que impacto tem a inflamação na evolução da microbiota? Que mutações 
genéticas ocorrem e como acontecem?  
 
 
1 - "The Landscape of Adaptive Evolution of a Gut Commensal Bacteria in Aging Mice” 
 
2 - "Specific eco-evolutionary contexts in the mouse gut reveal Escherichia coli metabolic 
versatility” 
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