Cliente:
Nascimento:
Solicitante:
Protocolo:
Material:
Teste:
Método:
Unidade de medida:
Equipamento:
Coleta realizada em:
Amostra recebida em:
Resultado liberado em:

Nome Nome Nome
00/00/0000
Dr. Nome Nome Nome CRM 0000
000000000000
Swab de fezes em solução estabilizante (NeoSample-Z)
Probiome - Microbioma intestinal
Sequenciamento de DNA de alto desempenho da região V3/V4 do gene 16S rRNA
Número sequências de DNA
MiSeq Sequencing System - Illumina
00/00/0000
00/00/0000
00/00/0000 (Dr. Nome Nome Nome CRBio 000000)

De acordo com dados fornecidos pelo paciente e profissional solicitante, o paciente apresenta os seguintes
sintomas e condições:
-

IMC: 00,00 (índice que denomina a condição de obesidade grau I, segundo a OMS).1
Sensibilidade abdominal.
Distensão abdominal.
Flatulência.
Constipação.
Síndrome do Intestino Irritável (diagnóstico em 00/00/0000).
De acordo com dados fornecidos, o paciente:

Não está em uso de antimicrobianos e quimioterápicos.
- Não faz terapia com dieta específica.
- Não passou por mudança drástica de estilo de vida recentemente.
-

O motivo da solicitação do Microbioma Intestinal reportado foi: apoio diagnóstico para DISBIOSE INTESTINAL.
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Resultado:
Os resultados obtidos por meio do Microbioma Intestinal demonstram que:
-

-

-

-

-

-

As espécies bacterianas identificadas e suas proporções são constituintes da microbiota intestinal humana
habitual. No entanto, alguns resultados sugerem que seja realizado um acompanhamento mais extensivo
da microbiota intestinal.
Proporção de Firmicutes: 39,39%.
Proporção de Bacteroidetes: 33,28%.
Razão Bacteroidetes/Firmicutes: 1,18.
* O microbioma humano de indivíduos saudáveis apresenta maior proporção de bactérias
pertencentes aos filos Bacteroidetes e Firmicutes. 2
Considerando a proporção de bactérias do filo Bacteroidetes na presente análise, há uma prevalência de
espécies do gênero Bacteroides.
* Na microbiota habitual bactérias do gênero Bacteroides são frequentemente encontradas e
abundantes. O predomínio de espécies desse gênero está associado a uma dieta rica em produtos
de origem animal.3, 4, 5
Foi identificada a presença de Bacteroides vulgatus (18,65%) como a espécie mais abundante (filo
Bacteroidetes).
* B. vulgatus é uma bactéria comensal da microbiota intestinal, mas pode ser considerado um
patógeno oportunista ocasional devido a capacidade de se ligar e invadir células epiteliais do
intestino e de induzir a produção de citocinas pró-inflamatórias.6
* Estudos científicos em modelos animais com encefalomielite, demonstram um aumento da
proporção de bactéria B. vulgatus na microbiota intestinal desses animais. 7
Destaca-se a presença de Akkermansia muciniphila (filo Verrucomicrobia), como a segunda espécie
bacteriana mais prevalente da microbiota intestinal (6,65%).
* A A. muciniphila está associado a dietas ricas em prebióticos e com baixa ingestão de ácidos
graxos saturados, atuando como fator de proteção em relação a diversos distúrbios metabólicos.8
A proporção do filo bacteriano Proteobacteria foi de 6,48%. Na presente análise, o filo Proteobacteria foi
representado em sua totalidade pela espécie Escherichia coli.
* Sob um estado clínico saudável ou assintomático, o aumento da proporção do filo Proteobacteria
no intestino humano pode ser uma resposta transitória a alterações de fatores externos, como a
dieta e intervenções. Entretanto, um aumento crônico do filo Proteobacteria é indicativo de uma
comunidade microbiana instável (disbiose). Assim, é recomentado um monitoramento mais
extensivo da microbiota intestinal para avaliar a proporção do filo Proteobacteria. 9
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Foi identificada a presença de Barnesiella intestinihominis (filo Bacteroidetes) na proporção de 5,20% em
relação as demais bactérias.
* A B. Intestinihominis é uma bactéria comensal que induz a proliferação de células Th1 que
participam da resposta efetora contra patógenos. Alguns estudos tem demonstrado o efeito
antitumoral dessa bactéria ao melhorar a eficácia de algumas terapias imunomoduladoras. 16
Foi identificada a presença do filo Actinobacteria na proporção de 0,60%. Na presente análise, o filo
Actinobacteria foi representado em sua totalidade pela espécie Bifidobacterium adolescentes.
* O filo Actinobacteria, embora represente apenas uma pequena porcentagem da microbiota
intestinal total, possui espécies bacterianas essenciais na manutenção da homeostase intestinal,
especialmente o gênero Bifidobacterium, amplamente utilizado como probiótico devido a sua
atividade anti-inflamatória.17,18
Foi identificada a presença de Faecalibacterium prausnitzii (filo Firmicutes) em baixa proporção ( 0,32% ).
* A abundância relativa de F. prausnitzii é utilizada como um indicador da manutenção do
equilíbrio da microbiota intestinal em adultos, constituindo-se em um fator de proteção em
relação aos diversos distúrbios gastrointestinais devido ao seu efeito anti-inflamatório.19
Não foi identificada a presença do gênero Lactobacillus.
18
* O gênero supracitado possui espécies bacterianas comumente utilizadas como probióticos.
Foi identificado o filo Synergistetes (1,57%), entretanto, não foi possível a classificação em outro nível
taxonômico.
* Não há relatos consistentes na literatura científica a respeito da presença desse filo como
componente da microbiota intestinal humana e sua relação com condições específicas.
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Gráfico taxonômico do resultado:

Percentual da classificação taxonômica:
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Lista de filos:

Lista de espécies:

Valores de referência:
O microbioma intestinal humano de indivíduos saudáveis apresenta maior proporção de bactérias pertencentes aos filos
Bacteroidetes e Firmicutes.
O filo Proteobacteria é identificado com frequência em indivíduos saudáveis, porém em menor proporção.
Os filos Tenericutes, Actinobacteria e Verrucomicrobia são identificados em menor frequência e em proporções mínimas em
indivíduos saudáveis.

Referência:
The Human Microbiome Project Consortium. Structure, Function and Diversity of the Healthy Human Microbiome. Nature
486(740 2):207-14, 2012.

Observações:
O Probiome é um teste molecular para a identificação da composição da microbiota intestinal. A microbiota do
intestino humano consiste em uma complexa comunidade de microrganismos, que atua na manutenção de funções
fisiológicas e vem sendo descrita pela comunidade científica como moduladores importantes para a saúde humana. O estado
de disbiose é caracterizado pela queda da diversidade de bactérias, com aumento da proporção de bactérias patogênicas.
O Probiome identifica os microrganismos por meio de seu DNA. Essa análise é composta de protocolos moleculares
(sequenciamento de DNA de alto desempenho) e de bioinformática e tem como objetivo fornecer a detecção acurada da
comunidade de microrganismos do trato intestinal humano.
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