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Explosões de diversidade na microbiota: evolução de bactérias com o 

poder de produzir mutações idênticas a células cancerígenas. 
 

Oeiras, 12 de março 2020 - Investigadores do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) capturam, 

em tempo real, explosões de diversidade na microbiota causadas por células bacterianas com 

taxas de mutação semelhantes às cancerígenas. 

 

A diversidade de bactérias no intestino humano é um importante bio marcador de saúde, 

influencia várias doenças, como obesidade e doenças inflamatórias intestinais, e afeta vários 

tratamentos. Como essa diversidade é mantida permanece um mistério. 

 

Os cientistas têm percebido que as bactérias podem sofrer mutações e evoluir nos intestinos 

muito mais rapidamente do que se pensava anteriormente. Mas agora, investigadores do IGC 

descobriram que certas células bacterianas podem evoluir e produzir mutações a taxas 1000 

vezes maiores que o normal - chamadas mutantes - e assim gerar explosões de diversidade em 

quantidades sem precedentes.  

 

Recorrendo a ratinhos de laboratório e concentrando-se em bactérias intestinais que colonizam 

todos os seres humanos, os investigadores detetaram, no mar de lixo, causado por muitas 

mutações que reduziram a aptidão dos mutantes, um rubi: uma mutação benéfica que aumenta 

a capacidade das bactérias comerem um açúcar específico no intestino e que é responsável pela 

mutação da explosão de diversidade observada. Esta descoberta ajuda a explicar a singularidade 

do microbioma dentro de cada pessoa e a variação observada após algumas intervenções 

terapêuticas. 

 

O primeiro autor do estudo, agora publicado na PLoS Biology, Ricardo Ramiro, investigador do 

IGC, afirma que “colonizámos ratinhos com bactérias isoladas de humanos e observamos o 

aparecimento natural de bactérias com taxas de mutação extremamente altas, o que nos deixou 

perplexos”.  Semelhante às “bactérias cancerígenas”, estas evoluem em alta velocidade, mas 

carregam centenas de mutações prejudiciais, que as tornam incapazes de competir com outros 

membros da microbiota. No entanto, essas bactérias rápidas podem persistir por longos 

períodos de tempo, “isso ocorreu porque o efeito das mutações prejudiciais é muito mais fraco 

do que se pensava anteriormente, mas também porque as linhagens que adquirem mutações 

benéficas não se tornam dominantes”, concluiu Ricardo Ramiro. 

 

Isabel Gordo, líder do grupo de investigação, afirma que “no futuro, queremos encontrar 

maneiras de modular os efeitos de mutações, através de intervenções dietéticas ou compostos 

químicos, para que possamos tornar as mutações prejudiciais mais prejudiciais para as bactérias 

patogênicas e as mutações benéficas mais benéficas para manter as boas bactérias no nosso 

organismo”. 

 

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000617
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Article: Low Mutational Load and High Mutation Rate Variation in Gut Commensal Bacteria" 

(PBIOLOGY-D-19-00631R3). 
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