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RESUMO 

 

 

FONSECA, V. M. B. A administração de Saccharomyces cerevisiae UFMG905 vivas inibe a 
responsividade brônquica e a inflamação pulmonar em um modelo animal de asma. 2015. 
55 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 
 
A prevalência de asma tem aumentado em crianças e nas comunidades que adotam um 
estilo de vida ocidental e se tornam mais urbanizadas. A teoria da higiene sugere que a 
exposição a infecções e contato não higiênicos na infância pode proteger contra o 
desenvolvimento de asma. Probióticos são micro-organismos vivos que conferem um 
benefício à saúde do hospedeiro. O tratamento com Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 
protegeu camundongos contra infecções intestinais, preveniu a translocação bacteriana e 
aumentou a produção de IL-10. Até o momento, não há descrição do uso de Saccharomyces 
cerevisiae UFMG 905 na prevenção e/ou tratamento da asma. Os objetivos deste trabalho 
foram avaliar os efeitos da administração de Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 na 
prevenção da asma e os mecanismos envolvidos. Camundongos Balbc machos de 6 a 8 
semanas foram sensibilizados duas vezes com ovalbumina (OVA), com uma semana de 
intervalo, e desafiados com OVA diariamente por três dias consecutivos. Os camundongos 
receberam por gavagem Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 diariamente, dez dias antes da 
primeira sensibilização e durante todo o período de sensibilização e desafios, totalizando 27 
administrações. O grupo controle recebeu apenas salina ou PBS. Assim quatro grupos, de 6 a 
8 camundongos, foram estudados: Prev. SAL/PBS, Prev. OVA/PBS, Prev. SAL/Sac e Prev. 
OVA/Sac. Após a sensibilização e desafios, os animais foram anestesiados, ventilados com 
um pequeno ventilador para animais FlexiVent® (Scireq, Montreal, QC, Canadá) e 
submetidos a medidas in vivo da mecânica pulmonar na condição basal e após a 
administração de concentrações crescentes de aerossóis com metacolina. Após, o lavado 
broncoalveolar (LBA) foi coletado para contagem total e diferencial de células. As citocinas 
IL-4, IL-5, IL-10, IL-13 e IFN-ᵧ foram dosadas no LBA e homogenato pulmonar. Foi realizada 
histoquímica para visualização e quantificação de inflamação e colágeno. Observamos que o 
grupo Prev. OVA/PBS apresentou aumento significativo na hiper-responsividade brônquica 
(RRS: p<0,0001; RN: p<0,01 e G: p<0,05), o número total de células (p<0,0001), número de 
eosinófilos (p<0,001), e nos níveis de IL-4 (p<0,05) e IL-13 (p<0,05) quando comparado ao 
grupo Prev. SAL/PBS. O grupo Prev. OVA/Sac, em comparação ao grupo Prev. OVA/PBS 
apresentou redução na hiper-responsividade brônquica (RRS: p<0,001; RN: p<0,01; G: 
p<0,05), no número total de células (p<0,05), número de eosinófilos (p< 0,001) e níveis de IL-
4 (p<0,05) no LBA. Em comparação com o grupo Prev. OVA/PBS, a administração de 
Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 reduziu os níveis de IL-5 (p<0,05) e IL-13 (p<0,05) no 
homogenato do pulmão, e as células inflamatórias no pulmão (p<0,001). Adicionalmente, 
houve aumento nos níveis de IL-10 (p<0,05) no tecido pulmonar do grupo OVA/Sac em 
comparação ao grupo Prev. OVA/PBS. Conclui-se que a Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 
atenuou as principais características da asma em um modelo animal e, consequentemente, 
pode ter um efeito benéfico na prevenção da asma. 
 
Palavras-chave: Asma. Probióticos. Inflamação das vias aéreas. 



ABSTRACT 

 

 

FONSECA, V.M.B. The administration of live Saccharomyces cerevisiae inhibits bronchial 
responsiveness and the airway inflammation in an animal model of asthma. 2015. 55 p. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 
  
The prevalence of asthma has increased in children and communities that adopt a Western 
lifestyle and become more urbanized. The hygiene hypothesis suggests that exposure to 
infections early in life can reduce the risk of asthma and other allergic diseases. Probiotics 
are live micro-organisms that confer a health benefit to the host. Treatment with 
Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 protected mice against intestinal infections, prevented 
bacterial translocation and increased IL-10 production. There is no study of Saccharomyces 
cerevisiae in the prevention or treatment of asthma. The objective of this study was to 
evaluate the effects of viable Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 administration in the 
prevention and treatment of asthma and the mechanisms involved. Male Balb/c mice were 
sensitized twice with ovalbumin (OVA) intraperitoneally, one week apart, and challenged 
with OVA intranasally for three days. Mice were treated by gavage with Saccharomyces 
cerevisiae UFMG 905 10 days before OVA sensitization and during challenges. Control mice 
received saline or PBS on the same days. After challenge, mice were ventilated with a small 
animal ventilator (FlexiVent®) and in vivo measurements of bronchial hyperresponsiveness 
were performed with increasing concentrations of methacoline aerosol (6.25, 12.5, 25 and 
50 mg/ml). Bronchoalveolar lavage(BAL) was collected to quantify total and differential cell 
counts. Levels IL-4, IL-5, IL-10, IL-13 and IFN-ᵧ in BAL and lung homogenate were measured 
by ELISA. Inflammatory cell number and collagen deposition were assed in lung tissues. Oral 
treatment with Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 significantly decreased airway 
hyperresponsiveness, measured by total resistance (p<0,0001), central airway 
resistance(p<0,001) and tissue resistance (p<0,05). Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 
significantly attenuated total cell number (p<0,05) and the influx of eosinophil (p<0,001) to 
the airway lumen. Furthermore, inflammatory cell number in lung peripheral (p<0,001 and 
levels of IL-4 (p<0,05) in BAL and IL-5 (p<0,05) and IL-13 (p<0,05) in lung homogenate were 
significantly diminished by Saccharomyces cerevisiae UFMG 905.Of note, Saccharomyces 
cerevisiae UFMG 905 restored IL-10 (p<0,05) levels in lung tissue. In conclusion, oral 
administration of Saccharomyces cerevisiae 905 UFMG attenuated major asthma-like 
characteristics in a mouse model. These results showed that Saccharomyces cerevisiae 
UFMG 905 might have potential for prevention of asthma. 
 
Keywords: Asthma. Probiotic. Airway inflammation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Asma - Definição e Epidemiologia  

 

A asma pode ser definida como uma doença inflamatória crônica, caracterizada por 

hiper-responsividade das vias aéreas; limitação variável ao fluxo aéreo, reversível 

espontaneamente ou com o tratamento; e remodelamento brônquico. Manifesta-se 

clinicamente por episódios recorrentes de sibilância, dispneia, desconforto torácico e tosse, 

particularmente à noite e pela manhã ao despertar (1).  

Considerada uma das doenças crônicas mais comuns, a asma acomete crianças e 

adultos em todos os países, independente do nível de desenvolvimento. A prevalência 

mundial varia de 1 a 38%, sendo maior nos países desenvolvidos (2). Nos Estados Unidos, em 

2009, estimava-se em 24,6 milhões (8,2% da população) o número de pacientes com asma. 

Na Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido mais do que 15% da população têm asma (3). No 

Peru e Costa Rica, a prevalência é de 10% e na África do Sul, 8% da população (3) No Brasil, a 

prevalência oscila entre 18 e 27% (4, 5). Anualmente, ocorrem cerca de 350 mil internações 

por asma no Brasil, constituindo-se a quarta causa de hospitalização pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), o que corresponde a 2,3% do total e à terceira causa de internação entre 

crianças e adultos jovens (6). 

Há evidências de que a prevalência de asma tem aumentado nos últimos 20 anos, 

especialmente em crianças e nas comunidades que adotam um estilo de vida ocidental e se 

tornam mais urbanizadas (7, 8). Possíveis explicações para o aumento da incidência de asma 

nesses países são mudanças na condição socioeconômica e higiênica, alteração na 

alimentação, uso de antibióticos, poluição ambiental, entre outras (3, 9, 10). De acordo com 

a “hipótese da higiene” o aumento na incidência de doenças alérgicas e autoimunes nos 

países desenvolvidos, e mais recentemente nos países em desenvolvimento, está 

relacionado com a diminuição na incidência de doenças infecciosas e no contato com micro-

organismos, que está diretamente relacionado com as condições sanitárias desses países (3).  

A asma, até o momento, não apresenta cura, sendo o tratamento convencional 

baseado no uso de broncodilatadores e anti-inflamatórios, como os corticosteroides 

inalatório. Apesar dos altos custos diretos, os custos indiretos são incalculáveis e maiores, 

representados pelo impacto da asma no indivíduo, família e sociedade, como absenteísmo 
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escolar e no trabalho, perda da produtividade, morte precoce e restrição física, emocional e 

social. 

 

1.2 Asma - Fisiopatologia 

 

O desenvolvimento da asma está relacionado a fatores que são pertinentes ao 

hospedeiro (genética, sexo e obesidade) e ao meio ambiente no qual está exposto (poeira 

doméstica, animais, tabagismo, poluição do ar, dieta e infecções predominantemente virais) 

(11). 

A inflamação das vias aéreas é considerada o mecanismo fisiopatológico mais 

importante e está presente mesmo em asmáticos assintomáticos (1, 12). A inflamação, que 

resulta de uma interação complexa entre diversas células, é caracterizada por um aumento 

principalmente de eosinófilos, mastócitos, macrófagos e linfócitos T na mucosa das vias 

aéreas. Estas células liberam mediadores que contribuem para o desenvolvimento da 

obstrução ao fluxo aéreo, hiper-responsividade brônquica e gravidade clínica (11-13). 

A hiper-responsividade brônquica é uma das manifestações clínicas da asma e resulta 

do estreitamento anormal das vias aéreas em resposta a um estímulo broncoconstritor, em 

comparação a uma pessoa não asmática. A hiper-responsividade pode variar ao longo do 

tempo, podendo aumentar durante as exacerbações e diminuir com o tratamento anti-

inflamatório (11). Geralmente a hiper-responsividade brônquica é avaliada pelo teste de 

broncoprovocação que consiste na inalação de uma substância broncoconstritora em doses 

ou concentrações crescentes. 

Além da resposta inflamatória e da hiper-responsividade brônquica, pode também 

ocorrer alterações estruturais na parede das vias aéreas dos pacientes com asma 

denominadas remodelamento. O remodelamento é caracterizado por um espessamento da 

lâmina basal subepitelial, aumento no número de miofibroblastos, hiperplasia e hipertrofia 

de músculo liso, aumento de glândulas mucosas, aumento da área vascular e alteração da 

deposição e composição das proteínas e proteoglicanas da matriz extracelular (14). Estas 

alterações estão relacionadas à gravidade da doença e podem resultar em um estreitamento 

irreversível das vias aéreas (12). 

A complexidade da patogênese da asma ocorre devido a uma complexa interação 

entre fatores genéticos e ambientais. Uma das possíveis explicações é um desbalanço da 
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resposta imune Th1/Th2 com um desvio para a resposta do tipo Th2 (15). A presença de 

linfócitos T CD4+, do subtipo Th2 ativado, e de citocinas e quimiocinas, tais como, IL-4, IL-5, 

IL-9, IL-13 e IL-16 induzem um padrão de resposta denominado Th2, onde ocorre ativação de 

células B, produção de IgE, supressão de células Th1, crescimento e diferenciação de 

eosinófilos e aumento na atividade de mastócito (16). Esse desequilíbrio altera a 

homeostase do organismo levando a um quadro alérgico, como a asma. Um resumo da 

fisiopatologia da asma encontra-se na figura 1. 

 

 
Figura 1 - Resumo da fisiopatologia da asma. Resumidamente, a inalação de alérgeno induz uma 
resposta de padrão Th2, com a liberação de citocinas, tais como IL-4, IL-5, IL-9 e IL-13, que estimulam 
a produção de eosinófilos, IgE e degranulação de mastócitos. Os linfócitos T reguladores tem a 
propriedade de inibir a resposta Th2. Adaptado de Broide (17). 

 

Nos últimos anos, alguns linfócitos T, conhecidos como linfócitos T reguladores, 

foram descritos como células capazes de exercer uma atividade imunossupressora ou 

imunomoduladora (18). Devido a sua importância na manutenção da homeostase imune nas 

vias aéreas (19, 20), tem-se aumentado o interesse no uso dos linfócitos T reguladores ou de 
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terapêuticas que estimulem o aumento de seu número e/ou função no tratamento de 

doenças alérgicas como a asma (21). Entre as células T, várias subpopulações apresentam 

propriedades regulatórias, como os linfócitos T CD4+ CD25+ FOXP3+, células Tr1 produtoras 

de IL-10, células Th3 secretoras de TGF-β, células CD4- CD8- e CD8+ CD28- (22). Elas atuam 

inibindo a resposta imune por diversos mecanismos, entre eles a secreção de citocinas 

inibitórias como IL-10 e TGB-β, competição por fatores de crescimento, citotoxicidade e 

mecanismos contato-dependente (18, 23, 24).  

IL-10 é uma citocina com propriedades anti-inflamatórias e imunorregulatórias 

secretada por diversas células como células B, mastócitos, eosinófilos, macrófagos, células 

dendríticas e células T, principalmente os linfócitos T reguladores (CD4+ CD25+ Foxp3+) (25, 

26). Diversos estudos demonstraram que um dos mecanismos envolvidos na função 

imunossupressora ou imunomoduladora dos linfócitos T reguladores é dependente de IL-10 

(18, 21, 27-30). Adicionalmente a diminuição de IL-10 encontrada em pacientes asmáticos 

pode favorecer a ação de citocinas inflamatórias, contribuindo para o desenvolvimento e 

gravidade da asma (31). Paralelamente ao desenvolvimento de novas drogas anti-

inflamatórias para o tratamento de doenças alérgicas, tem-se buscado novas estratégias que 

estimulem a indução de células com atividade imunomoduladora e/ou a produção de 

citocinas anti-inflamatórias. Nesse sentido, estudos demonstraram que alguns probióticos 

podem modular a resposta inflamatória em modelos animais de alergia pela indução de 

linfócitos T reguladores e produção de IL-10 (28, 32-34).  

 

1.3 Teoria da higiene 

 

A teoria da higiene, proposta em 1989 por David Strachan, sugere que a exposição à 

infecções e contatos não-higiênicos na infância influenciam o desenvolvimento do sistema 

imune e podem proteger contra o desenvolvimento de asma e outras doenças alérgicas (8, 

35, 36). Atualmente, a teoria se baseia em diversos estudos experimentais e 

epidemiológicos, particularmente estudos que evidenciaram aumento na incidência de 

algumas doenças, como diabetes e esclerose múltipla, na primeira geração de pessoas que 

migraram de áreas de baixa prevalência dessas doenças para áreas de alta prevalência (3, 

37, 38).  
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Alguns estudos epidemiológicos evidenciaram que crianças de países em 

desenvolvimento, com irmãos mais velhos, que frequentam precocemente creches e que 

são expostas a animais apresentam menor incidência de doenças alérgicas, sugerindo uma 

relação inversa entre infecções na infância e doenças alérgicas (8, 21, 39-41). 

Adicionalmente, a exposição prolongada a altos níveis de endotoxinas durante o primeiro 

ano de vida também protegeu contra asma e atopia (42, 43). Apesar de inúmeras evidências, 

a teoria da higiene não foi confirmada em todos os estudos (43, 44). 

Com o novo estilo de vida adotado pelas populações de países desenvolvidos e 

alguns países em desenvolvimento como o Brasil, as cidades proporcionaram mudanças nas 

condições de vida para a população, entre elas, atendimento a saúde básica, saneamento, 

vacinação, aumento no uso de antibióticos, mudanças na dieta e higiene. Essas melhorias 

provocaram redução no número de doenças infecciosas e, ao mesmo tempo, o aumento das 

doenças alérgicas (3). Diversos estudos confirmaram essa relação, entre eles, De Filippo et al. 

e Trompette et al. demonstraram que o espaço geográfico e a dieta podem influenciar o 

desenvolvimento de doenças alérgicas, diabetes e obesidade devido a mudanças de hábitos 

alimentares como a diminuição de ingestão de fibras, e a relação do indivíduo com o meio 

ambiente (9, 10).  

Os mecanismos envolvidos na teoria da higiene são múltiplos, complexos e ainda não 

totalmente elucidados. Eles incluem o desvio da resposta imune para o tipo Th2, competição 

antigênica, estimulação de receptores do tipo Toll, fatores genéticos e imunorregulação, 

envolvendo diversos subtipos de linfócitos T reguladores e mudanças na microbiota (3, 7, 8). 

Assim, mudanças no estilo de vida podem ter causado alterações na microbiota, que, por 

sua vez, desempenha um papel importante na modulação da resposta imune (3, 44, 45). 

A relação da microbiota com o sistema imune é complexa, e entre os principais 

mecanismos, são descritas modificações fenotípica das células dendríticas mudanças na 

resposta Th1 e Th2 e/ou produção de células Tregs. Estes mecanismos podem se originar 

localmente decorrentes de alterações da microbiota intestinal (ex. no GALT), se espalhar 

para as vias aéreas e proteger contra o desenvolvimento de doenças alérgicas (45). Nesse 

sentido, considerando que mudanças na microbiota por contaminação de crianças e adultos 

para prevenção de doenças alérgicas é algo não cogitado nos dias atuais e considerando que 

muitos probióticos agem por mecanismos semelhantes e são considerados seguros na 
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maioria das situações, abre-se a perspectiva de sua utilização na prevenção e tratamento de 

doenças autoimunes e alérgicas (3). 

 

1.4 Probióticos 

 

Probióticos são definidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela 

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) como “micro-

organismos vivos que, quando administrados em adequadas quantidades, conferem um 

benefício à saúde do hospedeiro” (46). Diversas características são atribuídas aos 

probióticos, entre elas, eles são organismos microbianos; permanecem estáveis e viáveis 

após a cultura, manipulação e armazenamento; sobrevivem à digestão gástrica, biliar e 

pancreática; são capazes de induzir uma resposta quando presentes no intestino; e 

fornecem um benefício clínico ou funcional ao hospedeiro (47). 

Sabe-se, embora não seja mencionado um número específico, que pelo menos 109 

UFC/ml de micro-organismos devem ser ingeridos por dia para chegar ao intestino em níveis 

iguais ao da microbiota dominante (48). Os probióticos atuam no hospedeiro por diversos 

mecanismos, como modulação da homeostase intestinal e eliminação de patógenos, 

produção de ácidos graxos de cadeia curta, desenvolvimento de tolerância, estimulação de 

receptores do tipo Toll e modulação do sistema imune (47, 49, 50). 

Bactérias do gênero Lactobacillus e Bifidobacterium, presentes na microbiota 

intestinal humana, têm sido os probióticos mais utilizados na prática clínica (46). Apesar do 

potencial beneficio dos probióticos ainda faltam estudos sobre qual o melhor probiótico, 

posologia e eficácia na prevenção ou terapia das doenças alérgicas (8). 

Paul Forsythe et al. avaliaram a resposta alérgica das vias aéreas em camundongos 

tratado com Lactobacillus reuteri vivos e mostraram redução da hiper-responsividade 

brônquica, do número de eosinófilos e dos níveis de citocinas TNF, IL-5 e IL-13 (51). Na 

mesma linha, Houge et al. realizaram um estudo comparativo utilizando cepas de bactérias 

diferentes com potencial probiótico em camundongos sensibilizados a ovalbumina (OVA). O 

Bifidobacterium breve mostrou ser o mais eficaz na redução alérgica em relação aos demais 

probióticos, demonstrado pela inibição da hiper-responsividade brônquica, redução de 

eosinófilos, IgE e IgG1 OVA especifica, IL-4, IL-5 e IL-10 (52). Adicionalmente, outros micro-
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organismos, como leveduras não patogênicas do gênero Saccharomyces, têm despertado 

interesse como opção terapêutica em diversas doenças. 

Saccharomyces boulardii tem sido estudada no tratamento de doença inflamatória 

intestinal e tratamento e/ou prevenção de diversos tipos de diarreia, como diarreia 

associada a antibióticos, doença intestinal associada ao Clostridium difficile e diarreia do 

viajante (53-56). Embora leveduras de Saccharomyces sejam utilizadas por mais de 50 anos, 

existem casos descritos de fungemia, especialmente em pacientes imunocomprometidos 

(57). A Saccharomyces boulardii foi inicialmente isolada em frutas (“lychee”) da Indochina. 

As frutas contaminadas com Saccharomyces boulardii eram usadas na medicina popular local 

para o tratamento de diarreia. Diversos estudos confirmaram esses resultados e atualmente 

Saccharomyces boulardii é comercializado pela Merck e está disponível em diversos países 

da Europa, África e América do Sul (58). Devido a semelhanças genéticas com 

Saccharomyces boulardii, outras cepas de Saccharomyces, como Saccharomyces cerevisiae, 

despertaram interesse no tratamento de doenças alérgicas e intestinais (58). 

 

1.5 Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 

 

Saccharomyces são leveduras utilizadas pela indústria alimentícia na produção de 

comida, pães, vinhos e cerveja. O gênero Saccharomyces inclui diversas espécies, sendo 

Saccharomyces boulardii e Saccharomyces cerevisiae as mais estudadas. 

Martins et al. avaliaram cepas de Saccharomyces cerevisiae de espécies distintas 

isoladas de ambientes diferentes, insetos, frutas tropicais, queijos e produção da cachaça. 

Entre as doze linhagens de Saccharomyces cerevisiae testadas a cepa Saccharomyces 

cerevisiae UFMG 905 foi a que apresentou melhores características para ser usada como um 

probiótico, devido a sua capacidade de sobreviver no trato gastrointestinal e o efeito 

protetor aos camundongos durante a infecção experimental por Salmonella typhimurium e 

Clostridium difficile (59). 

A Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 quando administrada em camundongos 

atingiu níveis populacionais potencialmente funcionais no trato gastrointestinal, reduziu a 

translocação de Salmonella Typhimurium e foi capaz de proteger camundongos contra 

infecções por Salmonella Typhimurium e Clostridium difficile. Estas proteções ocorreram 

provavelmente por modulações locais e do sistema imune (59, 60). Generoso et al. 
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demonstraram que a administração de Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 vivas ou mortas 

pelo calor aumentou a produção de IL-10 e preveniu a translocação bacteriana causada por 

obstrução intestinal, provavelmente pela imunomodulação e manutenção da integridade da 

barreira intestinal (61). Até o momento, não há descrição do estudo de Saccharomyces 

cerevisiae na prevenção e/ou tratamento da asma. 

 

1.6 Hipótese 

 

Considerando os efeitos imunomoduladores dos probióticos e a sua segurança 

associados ao aumento da produção de IL-10 pela administração de Saccharomyces 

cerevisiae UFMG 905, nós hipotetizamos que a sua administração pode apresentar um efeito 

benéfico na prevenção da asma brônquica associado a um desvio da resposta imune para o 

um padrão Th1, e aumento na produção de IL-10. 



Objetivos  |  23 

2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desse projeto foi avaliar os efeitos da administração de 

Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 vivas na prevenção da asma induzida por um alérgeno 

em um modelo animal e os mecanismos envolvidos.  

Os objetivos específicos foram avaliar: 

• Alterações na responsividade brônquica decorrentes da administração de 

Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 vivas antes a sensibilização com OVA. 

• Contagem celular total e diferencial no lavado broncoalveolar (LBA) decorrentes da 

administração de Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 vivas antes a sensibilização 

com OVA. 

• Produção de citocinas Th1 e Th2 no LBA e homogenato pulmonar decorrentes da 

administração de Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 vivas antes a sensibilização 

com OVA. 

• Produção de anticorpos IgE, IgG1 e IgG2a específicos para OVA decorrentes da 

administração de Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 vivas antes a sensibilização 

com OVA. 

• Alterações no remodelamento brônquico decorrentes da administração de 

Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 vivas antes a sensibilização com OVA. 

• Alterações na inflamação pulmonar decorrentes da administração de Saccharomyces 

cerevisiae UFMG 905 vivas antes a sensibilização com OVA. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

  

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação 

Animal da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo FMRP-USP 

(processo n° 022/2011). 

 

3.1 Animais 

 

Foram utilizados de 6 a 8 camundongos em cada grupo, sendo machos de seis a oito 

semanas da linhagem Balbc. Os animais eram provenientes do Biotério Central (FMRP-USP) e 

permaneceram no Biotério da Clínica Médica da FMRP-USP, no qual ficaram sob cuidados e 

manutenção do bioterista e da pesquisadora. Os camundongos ficaram em gaiolas 

isoladoras, que foram autoclavadas antes de receberem os camundongos e trocadas três 

vezes na semana. A ração, água e a maravalha foram previamente autoclavadas antes de 

serem colocadas nas gaiolas e os camundongos tiveram livre acesso à ração e água. 

 

3.2 Probióticos 

 

O presente estudo fez uso da levedura Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 como 

probiótico, que foi nos cedida gentilmente pelo Prof. Dr. Flaviano dos Santos Martins da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Esta levedura foi isolada da cana-de açúcar 

da produção da cachaça pelo Professor Doutor Carlos Augusto Rosa do laboratório de 

Microbiologia da Faculdade de Farmácia da UFMG. 

 

3.3 Cultivo e preparo da levedura Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 

 

Inicialmente foi cultivada a levedura Saccharomyces cerevisiae UFMG 905, em meio YPD 

(1% de extrato de levedura, 2% peptona e 2% de dextrose) por 48 horas a 37ºC, sob agitação 

constante de 160 rpm. Posteriormente, foram feitas diluições seriadas e foi realizada a contagem 

das leveduras em câmara de Neubauer com adição do corante azul de tripan, após de 30 a 300 

leveduras foram adicionadas em placas com meio YPD sólido, que foram mantidas a 37°C. Após 48 

horas, as unidades formadoras de colônia (UFC) foram contadas e foi determinada a viabilidade da 
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levedura. Na maioria das vezes, o meio cultivado apresentou uma concentração de 108 

leveduras/ml. Após, o meio foi concentrado a 109 UFC/ml e as leveduras foram armazenadas em 

alíquotas estocadas de 2°C a 8°C, para serem então administradas aos camundongos. 

 

3.4 Viabilidade da levedura 

 

Semanalmente, durante sete semanas consecutivas, a viabilidade da Saccharomyces 

cerevisiae UFMG 905 foi determinada conforme previamente descrito. 

 

3.5 Protocolo de sensibilização, desafio e administração da Saccharomyces 

cerevisiae UFMG 905 

 

Camundongos Balb/c foram sensibilizados duas vezes com 10 µg de OVA e 1 mg 

Al(OH)3 via intraperitoneal (I.P.), com uma semana de intervalo, e uma semana após foram 

desafiados com 10 µg de OVA por via intranasal (I.N.) por três dias consecutivos, sob leve 

anestesia (quetamina 100 mg/Kg e xilazina 10 mg/kg, I.P.). Os animais foram tratados 

diariamente por gavagem com 100 µl de uma solução contendo Saccharomyces cerevisiae 

UFMG 905 na concentração de 109 UFC/ml por 27 dias consecutivos, 10 dias antes da 

primeira sensibilização e durante todo período de sensibilização e desafios. 

O protocolo de sensibilização, desafio e tratamento é mostrado na Figura 2. Os 

animais foram divididos em quatro grupos: 

• O grupo Prev. OVA/Sac: os camundongos receberam probiótico Saccharomyces 

cerevisiae UFMG 905 diariamente por 10 dias antes da primeira sensibilização, e 

durante todo o período de sensibilização e desafios. Os camundongos foram 

sensibilizados e desafiados com OVA. 

• O grupo Prev. OVA/PBS: os camundongos receberam PBS diariamente por 10 dias 

antes da primeira sensibilização, e durante todo o período de sensibilização e 

desafios. Os camundongos foram sensibilizados e desafiados com OVA. 

• O grupo Prev. SAL/PBS: os camundongos receberam uma solução de PBS diariamente 

por 10 dias antes da primeira sensibilização, e durante todo o período de 

sensibilização e desafios. Os camundongos foram sensibilizados e desafiados com 

solução salina. 
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• O grupo Prev. SAL/Sac: os camundongos receberam Saccharomyces cerevisiae UFMG 

905 diariamente por 10 dias antes da primeira sensibilização, e durante todo o 

período de sensibilização e desafios. Os camundongos foram sensibilizados e 

desafiados com salina. 

 

 
Figura 2 - Protocolo de sensibilização, desafios e tratamento. 

 

3.6 Avaliação in vivo da hiper-responsividade 

 

Vinte e quatro horas após o último desafio, os animais foram anestesiados I.P. com 

xilazina (10 mg/kg) e pentobarbital (30 mg/kg), uma cânula traqueal foi inserida e eles foram 

ventilados com um pequeno ventilador para animais, FlexiVent® (Scireq, Montreal, QC, 

Canadá), com uma frequência respiratória de 150 respirações/minuto e PEEP de 3 cmH2O. 

Foi induzida paralisia muscular com brometo de pancurônio I.P. (1.2 mg/kg) e, somente após 

completamente anestesiados e paralisados, as medidas respiratórias foram realizadas. 
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Esse ventilador permite a realização de medidas in vivo de diversos parâmetros 

fisiológicos através da técnica de oscilação forçada, com o modelo de compartimento 

simples e o modelo de impedância complexo. Esses dois modelos permitem a separação das 

alterações nos diferentes compartimentos pulmonares, como vias aéreas e parênquima. 

Para isso, antes da coleta dos dados de mecânica respiratória, os pulmões são 

insuflados até uma pressão de 27 cmH2O para homogeneização pulmonar. Após, com a 

técnica de oscilação forçada, o pistão, controlado por um computador, aplica 13 

componentes senoides com frequências primas que vão de 1 a 20,5 Hz, durante um período 

de 3 s (quick prime-3 perturbation). Regressão linear múltipla é então utilizada para ajustar 

os dados no modelo de fase constante do pulmão, descrito por Hantos et al, usando a 

seguinte equação (62): 

ZRS (f) = Raw + j2πfI + (Gti-jHti)/(2πf)α 

Onde ZRS é a impedância do sistema respiratório, Raw é a resistência das vias aéreas, 

j representa a unidade imaginária, I é a inertância das vias aéreas, Gti reflete a dissipação de 

energia e está intimamente relacionado com a resistência das vias aéreas periféricas, Hti 

reflete a energia acumulada no tecido do pulmão e está intimamente relacionado com a 

elastância tecidual, α = (2/π)tan-1(H/G), e f a frequência respiratória. 

Foram feitas medidas na condição basal e após a provocação com a administração de 

concentrações crescentes de aerossóis com metacolina (6,25; 12,5; 25 e 50 mg/ml) por 10 

segundos através de um nebulizador ultra-sônico (Hudson RCI, Teleflex Medical, Temecula, 

CA, USA).  

Os parâmetros respiratórios foram selecionados das curvas que apresentaram um 

coeficiente de determinação maior ou igual a 0,85 (COD ≥ 0,85). Foram avaliados e 

comparados os seguintes parâmetros: resistência total (RRS), elastância total (ERS), 

resistência das vias aéreas centrais (Rn), resistência tecidual (G) e elastância tecidual (H). 

 

3.7 Coleta e processamento do LBA, pulmão e soro 

 

Após a avaliação da responsividade brônquica, foi realizada a coleta de LBA a fim de 

quantificar a inflamação. Para isso, o LBA foi coletado duas vezes pela infusão e aspiração de 

1 ml de solução salina pela cânula traqueal. As duas amostras do LBA foram centrifugadas a 

3000 rpm por 5 minutos e o sobrenadante da primeira amostra foi coletado e armazenado a 
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-80°C para dosagem de citocinas. Após a coleta do LBA, foi feita a coleta de sangue através 

do ventrículo direito. O sangue foi centrifugado, e o plasma foi separado e armazenado a -

70°C. Após a coleta do LBA, a caixa torácica foi aberta e foram infundidos 5 ml de solução 

salina no ventrículo direito para retirada do sangue dos pulmões.  

O pulmão direito foi extraído e armazenado em RNAlater (Qiagen, Austin, Texas, 

USA) para extração de RNA e preparação do homogenato pulmonar para dosagem de 

citocinas. O pulmão esquerdo foi insuflado com formalina tamponada a 10% sob uma 

pressão de 25 cm H2O por 25 minutos. Após, foi fixado em formalina tamponada a 10% por 

24 horas, incluídos em blocos de parafina e cortados em micrótomo convencional com 

espessura de 5 µm. Os cortes foram utilizados para histologia.  

 

3.8 Contagem total e diferencial de células no LBA 

 

Os precipitados da primeira e segunda amostra de LBA foram ressuspendidos e foi 

realizada a contagem total de células coradas com o azul de tripan em uma câmara de 

Neubauer. Após, 100 µl de cada amostra foram centrifugados a 400 rpm por minutos em 

centrífuga tipo citospin (Cytospin IV, Thermo Scientific, Runcorn, Cheshire, EUA), e as 

lâminas foram coradas com o kit Panótico Rápido (Labroclin, Pinhais, PR, Brasil) para 

contagem diferencial das células inflamatórias. Foram contadas 300 células inflamatórias de 

cada amostra.  

 

3.9 Dosagem de citocinas no LBA 

 

Foram realizadas as dosagens de IL-4, IL-5 e IL-10 no sobrenadante da primeira 

amostra do LBA com ELISA (Enzime Linked Immunosorbent Assay), de acordo com as 

instruções do fabricante (BD Biosciences BD OptEIA™, San Diego, CA e eBioscience, San 

Diego, CA, EUA). 

 

3.10 Preparo do homogenato e dosagem de citocinas inflamatórias no pulmão 

 

O homogenato foi preparado a partir do pulmão armazenado em RNAlater (Qiagen, 

Austin, Texas, EUA) a -70°C. Para isso, 50 mg de pulmão foram pesados numa balança de 
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precisão e foram adicionados em 1 ml de uma solução contendo inibidor de proteases 

(Complete EDTA-free, ROCHE). O órgão foi processado utilizando um homogeneizador de 

tecido (OMNI(TH)-International-Kennesaw, GA, EUA). Após foi centrifugado a 3500 rpm por 

15 minutos e o sobrenadante foi coletado e armazenado a -70°C. 

Foram dosadas as citocinas inflamatórias de padrão Th1 e Th2 no sobrenadante do 

homogenato do pulmão por ELISA, de acordo com as instruções do fabricante (BD 

Biosciences BD OptEIA™, San Diego, CA e eBioscience, San Diego, CA, EUA). As citocinas 

quantificadas no homogenato foram IFN-Υ, IL-10, IL-5 e IL-13. 

 

3.11 Detecção de anticorpos específicos para OVA 

 

Foi realizada a quantificação de IgE, IgG1A e IgG2a específicos para OVA. Brevemente, a 

cada poço de uma placa de 96 poços foi adsorvido 100 μL de OVA (10 μg/mL) e a placa foi 

incubada por 18 horas a 4°C. Então, com auxilio da lavadora de placas Aquax Max 2000 (MDS 

Technologies, EUA), os poços foram lavados com PBS contendo 0,05% de Tween 20. As reações 

inespecíficas foram bloqueadas com a incubação por 1 hora a 37°C com PBS contendo 10% de 

soro fetal bovino. Os poços foram lavados e 100 μL das amostras de soro foram adicionadas. Após 

2 horas a 37° C, os poços foram lavados e 100 μL dos anticorpos biotinilados foram adicionados. 

Decorrido 1 hora a 37º, os poços foram lavados e 100 μL de estreptavidina HRP (diluída 1:10.000; 

BD Bioscience, EUA) foram adicionados e incubados por 30 minutos em temperatura ambiente no 

escuro. Os poços foram então lavados e a reação foi revelada decorrida 30 minutos da incubação 

com 100 μL de TMB (BD Bioscience, EUA). A reação foi interrompida com adição de 50 μL de acido 

sulfúrico (16%). A leitura da absorbância foi lida com auxílio do espectrofotômetro Versa Max 

(Molecular Devices, EUA), no comprimento de onda de 450nm e 570nm. Na tabela 1 encontram-

se os anticorpos utilizados. 

 

Tabela 1 - Nome, clone e fabricante dos anticorpos utilizados nos ensaios de detecção de 
anticorpos séricos específicos para OVA. 

Classe de Anticorpo Clone Fabricante 

IgE R35-118 BD Bioscience, EUA 

IgG1 A85-1 BD Bioscience, EUA 

IgG2a R19-15 BD Bioscience, EUA 
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3.12 Análise histológica do pulmão 

 

Foram realizados cortes histológicos no pulmão com espessura de 5 mm e realizadas 

colorações de Hematoxilina-Eosina (H&E) e Picrosirius-Hematoxilin (PS). Para análise 

morfológica foram selecionadas 4 a 5 vias aéreas de cada camundongo, que apresentavam 

epitélio íntegro e relação do maior diâmetro/menor diâmetro maior ou igual a 0,5. Antes de 

serem analisadas, as lâminas foram visualizadas no microscópico LeicaDM500 (Leica, 

Alemanha) e as imagens foram fotografadas com um aumento de 200 vezes, transferidas 

para um computador e analisadas pelo software ImageJ - 1.45 (Research of Services Branch, 

National Institute of Health- NIH) (63). 

A quantificação do número total de células inflamatórias coradas em H&E foi 

realizada utilizando uma grade de 108 pontos (9x13). Foram contadas as células 

inflamatórias presentes na intersecção dos pontos. O resultado foi expresso pelo número de 

células inflamatórias presentes em cada ponto dividido pelo número total de pontos 

presentes na grade (108). 

Para quantificação do colágeno foram utilizadas as vias aéreas coradas em PS. 

Inicialmente foi calculada a área da parede da via aérea definida pela área compreendida 

entre a membrana basal epitelial e a adventícia das vias aéreas. O resultado foi expresso 

pela razão entre as áreas positivas para colágeno e área total da parede da via aérea. 

 

3.13 Análise Estatística 

 

A análise estatística foi realizada utilizando o programa de software GraphPad Prism 

versão 5.0. As variáveis categóricas foram expressas como porcentagem e as variáveis 

contínuas como média e desvio padrão. Para comparação entre grupos foram utilizadas as 

análises de variância One Way ANOVA e Two Way ANOVA. Após, foi utilizado o pós-teste de 

Bonferroni. Foi considerado significativo um valor de p < 0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Viabilidade da Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 

 

Na primeira etapa deste projeto, antes de iniciarmos a administração por gavagem, 

avaliamos a viabilidade da Saccharomyces cerevisisae UFMG 905, que ficou armazenada a 

uma temperatura de 2° a 4°C. Durante sete semanas, a Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 

manteve uma viabilidade entre 70% a 90% (Figura 3). Considerando que o período de 

administração do probiótico havia sido programado para aproximadamente 4 semanas, a 

Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 mostrou viabilidade satisfatória para utilização nesse 

estudo. 
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Figura 3 - Viabilidade da Saccharomyces cerevisiae UFMG 905. A Saccharomyces cerevisiae UFMG 
905 foi cultivada em meio YPD e mantida entre 2 a 4°C e, semanalmente, foi calculada a sua 
viabilidade. 

 

4.2 Responsividade das vias aéreas 

 

Os camundongos sensibilizados e desafiados com OVA apresentaram um 

aumento significativo na RRS (p<0,0001), Rn (p<0,001) e G (p<0,01), quando 

comparados aos camundongos que receberam apenas solução salina. A administração 

de Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 aos camundongos sensibilizados e desafiados 
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com ovalbumina, reduziu significativamente a RRS (p<0,001), Rn (p<0,01) e G (p<0,05) 

quando comparados ao grupo Prev. OVA/PBS. Portanto, a administração de 

Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 reduziu significativamente a hiper-responsividade 

brônquica (Figura 4). 
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Figura 4 - Avaliação da hiper-responsividade brônquica. A hiper-responsividade brônquica foi 
avaliada 24h após os camundongos terem sido sensibilizados duas vezes com OVA, com uma semana 
de intervalo, e desafiados com OVA I.N. diariamente por três dias consecutivos. Os camundongos 
receberam por gavagem a Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 diariamente, dez dias antes da 
primeira sensibilização e durante todo o período de sensibilização e desafios. Os camundongos do 
grupo controle receberam apenas salina ou PBS. Foram avaliadas a resistência total (RRS), elastância 
total (ERS), resistência das vias aéreas centrais (Rn), resistência tecidual(G) e elastância tecidual(H). 
(n=5 a 7) *p>0,05; **p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001. 
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4.3 Número total de células no LBA 

 

O grupo Prev. OVA/PBS, quando comparado ao grupo Prev. SAL/PBS apresentou 

aumento significativo no número total de células (p<0,0001). O grupo Prev. OVA/Sac 

apresentou redução significativa no número total de células presentes no LBA, quando 

comparado ao grupo Prev. OVA/PBS (Figura 5). 
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Figura 5 – Número total de células no lavadobroncoalveolar (LBA). Os camundongos foram 
sensibilizados duas vezes com OVA I.P., com uma semana de intervalo, e desafiados com OVA I.N. 
diariamente por três dias consecutivos. Os camundongos receberam por gavagem a Saccharomyces 
cerevisiae UFMG 905 diariamente, dez dias antes da primeira sensibilização e durante todo o período 
de sensibilização e desafios. Os camundongos do grupo controle receberam apenas salina ou PBS. 
(n=7).*p<0,5;**p<0,01;****p<0,0001. 
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4.4 Células inflamatórias no LBA 

 

Na quantificação de células diferenciais no LBA, houve um aumento significativo no 

número de eosinófilos e macrofágos do grupo Prev. OVA/PBS, quando comparado com o 

grupo Prev. SAL/PBS (p<0,001 e p<0,05, respectivamente). O grupo Prev. OVA/Sac quando 

comparado com o grupo Prev. OVA/PBS apresentou redução significativa no número de 

eosinófilos (p<0,001). Adicionalmente o grupo Prev. OVA/Sac apresentou aumento 

significativo no número de neutrófilos em relação ao grupo Prev. OVA/PBS (p<0,01). Não 

houve diferença significativa no número de linfócitos entre os grupos avaliados (Figura 6). 
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Figura 6 – Número diferencial de células no lavado broncoalveolar (LBA). Os camundongos foram 
sensibilizados duas vezes com OVA I.P., com uma semana de intervalo, e desafiados com OVA I.N. 
diariamente por três dias consecutivos. Os camundongos receberam por gavagem a Saccharomyces 
cerevisiae UFMG 905 diariamente, dez dias antes da primeira sensibilização e durante todo o período 
de sensibilização e desafios. Os camundongos do grupo controle receberam apenas salina ou PBS. 
(n=4 a 7) *p<0,05;**p<0,01;***p<0,001 
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4.5 Níveis das citocinas IL-4, IL-5 e IL-10 no LBA 
 

O grupo Prev. OVA/PBS, em comparação com o grupo Prev. SAL/PBS apresentou 

aumento significativo nos níveis de IL-4 (p<0,05). A administração de Saccharomyces 

cerevisiae UFMG 905 reduziu significativamente os níveis de IL-4, quando comparado com o 

grupo Prev. OVA/PBS (p<0,05). Não houve diferença significativa nos níveis IL-5 e IL-10 no 

LBA entre os grupos estudados (Figura 7). 
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Figura 7 – Níveis de IL-4, IL-5 e IL-10 no lavado broncoalveolar (LBA). Os camundongos foram 
sensibilizados duas vezes com OVA I.P., com uma semana de intervalo, e desafiados com OVA I.N., 
diariamente por três dias consecutivos. Os camundongos receberam por gavagem a Saccharomyces 
cerevisiae UFMG 905 diariamente, dez dias antes da primeira sensibilização e durante todo o período 
de sensibilização e desafios. Os camundongos do grupo controle receberam apenas salina ou PBS. 
(n=6 a 8).*p<0,05.  

 

  



Resultados  |  36 

4.6 Níveis das imunoglobulinas IgE, IgG1 e IgG2a específicas para OVA 

 

Houve aumento significativo nos níveis de IgE, Ig1 e IgG2a específicas para OVA no 

grupo Prev. OVA/PBS, quando comparado com o grupo Prev. SAL/PBS (p<0,05; p<0,001 e 

p<0,05, respectivamente). A administração de Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 não 

alterou significativamente os níveis de IgE, IgG1 e IgG2a específicas para OVA, em relação ao 

grupo OVA/Sac (Figura 8). 
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Figura 8 – Níveis de IgE, IgG1 e IgG2a OVA específica no soro. Os camundongos foram sensibilizados 
duas vezes com OVA I.P., com uma semana de intervalo, e desafiados com OVA I.N., diariamente por 
três dias consecutivos. Os camundongos receberam por gavagem a Saccharomyces cerevisiae UFMG 
905 diariamente, dez dias antes da primeira sensibilização e durante todo o período de sensibilização 
e desafios. Os camundongos do grupo controle receberam apenas salina ou PBS. (n=4 a 8). 
*p<0,05;***p<0,001. 
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4.7 Níveis das citocinas IL-10, IFN-Υ, IL-5 e IL-13 no homogenato pulmonar 
 

Houve uma redução significativa nos níveis de IL-10 no grupo Prev. OVA/PBS, quando 

comparado ao grupo controle (p<0,01). A administração de Saccharomyces cerevisiae UFMG 

905 aumentou significativamente os níveis de IL-10 quando comparado ao grupo Prev. 

OVA/PBS (p<0,05).  

Em relação à dosagem de IFN-Y, o grupo Prev. OVA/PBS apresentou uma redução 

significativa nos níveis de IFN-Y quando comparado ao grupo Prev. SAL/PBS (p<0,05). Essa 

diferença não atingiu significância estatística em relação ao grupo Prev. OVA/Sac (Figura 9). 
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Figura 9 – Níveis de IL-10 e IFN-ᵧ no homogenato pulmonar. Os camundongos foram sensibilizados 
duas vezes com OVA I.P., com uma semana de intervalo, e desafiados com OVA I.N., diariamente por 
três dias consecutivos. Os camundongos receberam por gavagem a Saccharomyces cerevisiae UFMG 
d 905 diariamente, dez dias antes da primeira sensibilização e durante todo o período de 
sensibilização e desafios. Os camundongos do grupo controle receberam apenas salina ou PBS. (n=6 
a 8). *p<0,05;**p<0,01. 

 

Houve um aumento significativo nos níveis de IL-13 no grupo Prev. OVA/PBS, quando 

comparado com o grupo Prev. SAL/PBS (p<0,05). Adicionalmente, os níveis de IL-5 e IL-13 

foram significativamente menores no grupo Prev. OVA/Sac, em comparação ao grupo Prev. 

OVA/PBS (p<0,05) (Figura 10).  
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Figura 10 – Níveis de IL-5 e IL-13 no homogenato pulmonar. Os camundongos foram sensibilizados 
duas vezes com OVA I.P., com uma semana de intervalo, e desafiados com OVA I.N. diariamente por 
três dias consecutivos. Os camundongos receberam por gavagem a Saccharomyces cerevisiae UFMG 
905 diariamente, dez dias antes da primeira sensibilização e durante todo o período de sensibilização 
e desafios. Os camundongos do grupo controle receberam apenas salina ou PBS. (n=5 a 10).*p<0,05. 
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4.8 Quantificação das células inflamatórias no tecido pulmonar 

 

Os camundongos sensibilizados e desafiados com OVA apresentaram aumento 

significativo no número de células inflamatórias no tecido pulmonar, em comparação ao seu 

respectivo controle (p<0,001). Adicionalmente, o número de células inflamatórias no tecido 

pulmonar reduziu significativamente no grupo Prev. OVA/Sac, em comparação com o grupo 

Prev. OVA/PBS (p<0,05) (Figura 11). 
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Figura 11 – Células inflamatórias do tecido pulmonar. A, B, C e D: Fotomicrografia representativa 
dos grupos Prev. SAL/PBS (A), Prev. OVA/PBS (B), Prev. SAL/Sac (C) e Prev. OVA/Sac (D). E: 
Quantificação das células inflamatórias. Os camundongos foram sensibilizados duas vezes com OVA 
I.P., com uma semana de intervalo, e desafiados com OVA I.N. diariamente por três dias 
consecutivos. Os camundongos receberam por gavagem a Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 
diariamente, dez dias antes da primeira sensibilização e durante todo o período de sensibilização e 
desafios. Os camundongos do grupo controle receberam apenas salina ou PBS. (n=6 a 8) 
*p<0,05;***p<0,001. 
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4.9 Quantificação do colágeno nas vias aéreas 

  

Não houve diferença significativa na deposição de colágeno nas vias aéreas entre os 

grupos estudados (Figura 12). 
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Figura 12 – Deposição de colágeno nas vias aéreas A, B,C e D: Fotomicrografia representativa dos 
grupos Prev. SAL/PBS (A), Prev. OVA/PBS (B), Prev. SAL/Sac (C) e Prev. OVA/Sac (D) E: Quantificação 
de colágeno. Os camundongos foram sensibilizados duas vezes com OVA I.P., com uma semana de 
intervalo, e desafiados com OVA I.N. diariamente por três dias consecutivos. Os camundongos 
receberam por gavagem a Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 diariamente, dez dias antes da 
primeira sensibilização e durante todo o período de sensibilização e desafios. Os camundongos do 
grupo controle receberam apenas salina ou PBS. (n=6 a 8)  
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5 DISCUSSÃO 

 

Nesse estudo, nós avaliamos os efeitos da administração de Saccharomyces 

cerevisiae UFMG 905 na prevenção da asma em camundongos sensibilizados e desafiados 

com OVA. Nossos dados demostram que a administração de Saccharomyces cerevisiae 

UFMG 905 foi capaz de prevenir o desenvolvimento das principais características da asma, 

tais como hiper-responsividade brônquica e inflamação das vias aéreas e pulmonar, 

demonstradas por redução no número total de células, de eosinófilos, dos níveis de IL-4, IL-5 

e IL-13 e aumento da produção de IL-10. 

A asma é uma doença inflamatória crônica, caracterizada por hiper-responsividade 

das vias aéreas, limitação variável ao fluxo aéreo, e remodelamento brônquico. 

Classicamente, a asma apresenta um padrão de resposta imune de perfil 

predominantemente Th2. Por outro lado, a teoria da higiene sugere que as exposições a 

micro-organismos e contatos não higiênicos na infância influenciam o desenvolvimento do 

sistema imune e podem atenuar respostas de padrão Th2 e, consequentemente, proteger 

contra o desenvolvimento de asma e outras doenças alérgicas (6, 32, 33). Nesse sentido, o 

uso de probióticos pode, potencialmente, apresentar um efeito benéfico na prevenção e/ou 

tratamento da asma. 

Embora recentemente tenha aumentado o interesse no uso de probióticos em 

doenças alérgicas, ainda existem poucos estudos sobre os efeitos dos probióticos na asma. 

Adicionalmente, os efeitos dos probióticos não são observados em todas as espécies ou 

gêneros, e depende também do modelo utilizado, dose administrada, entre outros fatores. 

Em nosso conhecimento, até o momento nenhum estudo avaliou o uso da Saccharomyces 

cerevisiae UFMG 905 na prevenção da asma. 

Na primeira parte deste estudo, avaliamos a viabilidade da Saccharomyces cerevisiae 

UFMG 905, que se manteve estável por um período de, pelo menos, sete semanas. Esta 

avaliação foi importante para avaliar se ela estaria viável durante todo período de 

administração, ou seja, vinte e sete dias. Além disso, embora não tenha sido o escopo desse 

estudo, reforça que esse probiótico pode ser comercialmente viável. Após, avaliamos seu 

efeito na resposta asmática em um modelo animal sensibilizado e desafiado com OVA. 

Inicialmente, demonstramos que a administração de Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 

reduziu significantemente a hiper-responsividade brônquica. 
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A hiper-responsividade brônquica é uma característica central da asma. Os 

mecanismos envolvidos ainda não foram totalmente elucidados, algumas possíveis 

explicações incluem redução do calibre da via aérea, espessamento da parede brônquica, 

aumento da permeabilidade da mucosa, aumento do número de células inflamatórias, 

liberação de mediadores químicos, mudanças estruturais e aumento da contractilidade 

muscular (64, 65). Além disso, em um modelo animal de asma, o fechamento das vias aéreas 

pode contribuir significativamente com o desenvolvimento da hiper-responsividade (66-68).  

A redução da hiper-responsividade brônquica decorrente da administração de 

probióticos já havia sido descrito por outros autores, com a utilização de outros probióticos, 

como Bifidobacterium e Lactobacillus (47, 48). Entretanto, em alguns desses estudos a 

avaliação da hiper-responsividade foi realizada por pletismografia (Whole body 

plethysmography) e pela técnica de interruptor de fluxo (RINT). Ambas as técnicas são 

avaliações indiretas da mecânica respiratória e, consequentemente, estão sujeitas a 

intervenções externas, como estresse do camundongo, o que pode fazer com que essas 

medidas não representem fidedignamente as alterações fisiológicas avaliadas(69). Por outro 

lado, as medidas diretas da mecânica respiratória, como utilizadas em nosso estudo, que 

incluem principalmente resistência e elastância, refletem mais adequadamente alterações 

na função pulmonar.  

A redução da hiper-responsividade brônquica pela administração de Saccharomyces 

cerevisiae UFMG 905 pode estar relacionada com a diminuição de células totais e de 

eosinófilos no LBA e/ou dos níveis de IL-4 e IL-13, observadas no estudo. 

As células totais e os eosinófilos, quantificadas no LBA apresentaram redução 

significativa em resposta à administração de Saccharomyces cerevisiae UFMG 905. Inúmeros 

mecanismos podem explicar esse achado, como a ação de células T reguladoras (33, 70), 

produção de ácidos graxos de cadeia curta e/ou IL-10, entretanto mais estudos são 

necessários para avaliar o mecanismo responsável pela diminuição dessas células. A redução 

de eosinófilos, assim como da hiper-responsividade brônquica, é um dado importante para a 

asma devido ao papel dessas células na sua patogênese. Os eosinófilos estão aumentados 

em pacientes asmáticos, principalmente no pulmão e trato respiratório superior, e 

contribuem, para a broncoconstrição, secreção de muco e dano no tecido das vias aéreas. 

Eles liberam diversas citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento, muitas consideradas 

como pró-inflamatórias, que contribuem para a manutenção do processo inflamatório (71).  
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Uma citocina importante na fisiopatologia da asma é IL-5, que é responsável pelo 

desenvolvimento, sobrevivência e ativação de eosinófilos, e contribui também para a hiper-

responsividade e remodelamento das vias aéreas (72-75). Assim, a redução nos níveis de IL-5 

no pulmão pode ser uma das explicações para a diminuição de eosinófilos observada no LBA 

(76, 77). Adicionalmente, a redução de IL-5 decorrente da administração de Saccharomyces 

cerevisiae UFMG 905 pode ter contribuído também com a menor hiper-responsividade 

brônquica. 

Adicionalmente, IL-4 e IL-13 são também citocinas consideradas de perfil Th2. A IL-4 é 

uma citocina produzida, predominantemente, por linfócitos T e mastócitos, e tem papel 

fundamental na indução de IgE, aumento da expressão de moléculas de adesão na superfície 

do endotélio como o VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule -1), indução de eosinófilos e 

de resposta Th2(78). IL-13, que é produzida por linfócitos T, macrófagos e eosinófilos, 

também está relacionada com a hiper-responsividade brônquica por diversos mecanismos, 

como o estímulo a produção de fibroblastos presentes no pulmão e produção de muco(1, 

17). Desta forma, considerando a importância de IL-4 e IL-13 na fisiopatologia da hiper-

responsividade, a diminuição de seus níveis com a administração de Saccharomyces 

cerevisiae UFMG 905, observada em nosso estudo, pode ser um dos mecanismos envolvidos 

na redução da hiper-responsividade brônquica.  

Em relação à sensibilização, a administração de Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 

não foi capaz de reduzir os níveis de IgE no soro dos camundongos sensibilizados e 

desafiados com OVA. Outros estudos avaliaram o efeito de diferentes probióticos e tiveram 

resultados divergentes, como, por exemplo, um estudo que comparou os probióticos 

Bifidobacterium animalis NumRes253, Bifidobacterium breve M16V, ou Lactobacillus 

rhamnousus NumRes6 em camundongos sensibilizados e desafiados com OVA e 

evidenciaram redução de IgE e IgG1 específicos para OVA (52). Uma possível explicação para 

a não alteração de IgE pela Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 pode ser que o mecanismo 

de ação desse probiótico não seja na sensibilização ao alérgeno ou o período de 

administração não tenha sido suficiente para a sua ação. 

Outra evidência que confirma o desenvolvimento da resposta alérgica à OVA foi a 

produção de anticorpos IgG1 e IgG2a específicas, ambos aumentados significativamente no 

soro dos camundongos sensibilizados e desafiados com OVA. No entanto, a administração 

de Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 não reduziu significativamente os níveis de IgG1 e 
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IgG2a específicas para OVA, o que reforça que a Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 não 

atuou na sensibilização dos camundongos. 

Por outro lado, observamos aumento de IL-10 nos camundongos que receberam a 

Saccharomyces cerevisiae UFMG 905, em comparação aos sensibilizados e desafiados com 

OVA. Considerada uma citocina de padrão Th2, a IL-10 é uma citocina secretada por diversas 

células como linfócitos B, mastócitos, eosinófilos, macrófagos, células dendríticas e 

principalmente linfócitos T reguladores (CD4+CD25+FOXP3+) (25, 26). Essa citocina apresenta 

papel fundamental na asma, estando reduzida em indivíduos asmáticos (31). Como IL-10 

tem características imunossupressoras, como a inibição de citocinas inflamatórias, ela 

contribui para o equilíbrio da resposta imune. Assim, o aumento nos níveis de IL-10 pode ser 

um dos possíveis mecanismos de ação da Saccharomyces cerevisiae UFMG 905. Essa 

hipótese pode ser reforçada por outros estudos que demonstraram que a administração de 

Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 vivas ou mortas pelo calor aumentou a produção de IL-

10(61). 

A Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 é um fungo, mais especificamente uma 

levedura. Os fungos apresentam uma característica na sua parede celular que é uma cadeia 

curta de polímeros de glicose mais conhecido como β-glucan que estimula a imunidade 

inata(79). Neutrófilos e macrófagos são as principais células do sistema imune inato e fazem 

parte da primeira linha de defesa do organismo. 

Em nosso trabalho, houve um aumento de neutrófilos no grupo que recebeu a 

Saccharomyces cerevisiae UFMG 905. Uma das hipóteses pode ser devido à técnica de 

administração do probiótico (gavagem), fazendo com que o camundongo regurgitasse e 

aspirasse a Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 e, consequentemente, ocorresse um 

aumento de neutrófilos no LBA. Mais especificamente, isso poderia ser explicado pela 

presença de β- glucan na parede da levedura Saccharomyces cerevisiae UFMG 905, que é um 

fator quimiotáxico para neutrófilos (79). 

Leblanc, Albina e Reichner (2006) demonstraram que o tratamento com β-glucan 

aumentou o potencial migratório de neutrófilos para uma inflamação em um modelo animal 

(79). 

A redução significativa de células inflamatórias no parênquima pulmonar decorrente 

a administração de Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 reforça mais uma vez a 

imunomodulação da resposta inflamatória proporcionada por esse probiótico. 



Discussão  |  44 

Em relação à quantificação de colágeno nas vias aéreas não houve alteração 

significativa entre os grupos. Sabe-se que o remodelamento significativo ocorre numa fase 

mais avançada da asma, ou seja, na cronicidade da doença(1, 13). O desenho desse estudo 

pode ser classificado como asma aguda e, por esta razão, não houve evidências de 

alterações entre os grupos estudados. 

Como comentado acima, outros probióticos já foram avaliados em modelos animais 

de asma. Forsythe, Inman e Bienenstock (2007) avaliaram os efeitos de dois probióticos 

Lactobacillus reuteri e Lactobacillus salivarus, em um modelo animal de asma e 

demonstraram que somente a administração de cepas vivas de Lactobacillus reuteri por um 

período de nove dias inibiu a hiper-responsividade brônquica, reduziu eosinófilos, 

macrófagos, e diminuiu os níveis de IL-5, IL-13 e TNF no LBA de camundongos sensibilizados 

e desafiados com OVA. É importante ressaltar que, nesse mesmo estudo, a administração do 

probiótico morto e de Lactobacillus salivarus não modulou a resposta alérgica (51).  

Yu et al. avaliaram os efeitos de Lactobacillus rhamnosus Lcr35 em um modelo animal 

de asma. Nesse estudo foram realizadas duas sensibilizações com OVA num intervalo de sete 

dias e após uma semana, três desafios diariamente com OVA. Um grupo de camundongos 

recebeu o probiótico sete dias antes da primeira sensibilização com OVA (prevenção) e o 

outro grupo dois dias antes do primeiro desafio com OVA (tratamento). Eles demonstraram 

que o tratamento preventivo foi mais eficaz na redução da hiper-responsividade brônquica, 

no número de células totais eosinófilos (80). 

Jonh MacSharry et al. avaliaram os efeitos da administração de Bifidobacterium 

longum diariamente por catorze dias em camundongos sensibilizado e desafiados com OVA. 

A administração de Bifidobacterium longum reduziu o número de eosinófilos e IL-4 no LBA 

apenas quando os camundongos foram desafiados por um dia. Quando os camundongos 

foram desafiados por três dias, os resultados foram inferiores (81).  

Estes estudos reforçam que diferentes cepas de probióticos (Bifidobacterium sp e 

Lactobacillus sp), ou cepas do mesmo gênero e espécies diferentes (Bifidobacterium breve e 

Bifidobacterium longum), são capazes de modular a resposta imune de formas diferentes, 

assim como o desenho do estudo. Muitos desses resultados foram semelhantes aos que 

observamos com a Saccharomyces cerevisiae UFMG 905, ou seja, ela atenuou as principais 

características da asma e foi capaz de induzir a produção de IL-10. 
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Apesar das propriedades imunorregulatórias dos probióticos, os mecanismos 

envolvidos na regulação imunológica ainda não são completamente conhecidos. Esses 

mecanismos quando melhor decifrados podem auxiliar na escolha de uma ou mais cepas de 

um probiótico ou na associação de probióticos que nos permita alcançar uma melhor 

eficácia na prevenção e /ou tratamento de doenças alérgicas, como a asma. 

Ao que tudo indica, a importância da interação com os micro-organismos pode gerar 

uma correlação positiva para o desenvolvimento do seu sistema imunológico. As microbiotas 

presente na pele, vias aéreas e intestinais exercem um papel muito importante no processo 

saúde-doença do indivíduo através da colonização, produção de substâncias benéficas para 

o bom funcionamento do organismo e como regente de células que exercem o papel da 

modulação do sistema imune. Essa simbiose é de tal importância que alterações na 

diversidade da microbiota intestinal podem predispor a doenças alérgicas (82). 

Estudos mostram que indivíduos que moram próximos de áreas verdes, ingerem 

alimentos ricos em fibras apresentam menor probabilidade de desenvolverem doenças 

alérgicas quando comparados com indivíduos que se estabeleceram em regiões urbanas e 

apresentam hábitos alimentares não saudáveis (82). Essas características estão relacionadas 

com a composição da microbiota intestinal. Indivíduos alérgicos apresentam alteração na 

diversidade da flora intestinal, como a diminuição dos Lactobacilli e Bacteroides (3). O 

gênero Bifidobacterium sp (Bacteroides) está relacionado com a produção de ácidos graxos 

de cadeia curta, que podem proteger contra inflamação alérgica no pulmão, e o aumento do 

gênero Bifidobacterium na microbiota está relacionada com a ingestão de fibras. 

Há muito a ser estudado sobre os probióticos e seus mecanismos, mas alguns micro-

organismos com potencial terapêutico estão sendo identificados e avaliados na prevenção 

e/ou tratamentos de diversas doenças. 

Alguma das limitações encontradas neste trabalho foi a não utilização de outros 

probióticos como comparação aos resultados obtidos e a utilização de apenas uma espécie 

de camundongos. Além disso, são necessários mais estudos para melhor avaliar o 

mecanismo de ação da Saccharomyces cerevisiae UFMG 905. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Podemos concluir que a administração da Saccharomyces cerevisiae UFMG 905, 

diminuiu a hiper-responsividade brônquica, reduziu o número total de células e de 

eosinófilos no LBA, e os níveis de IL-4 no LBA e IL-5 e IL-13 no homogenato do pulmão, além 

de aumentar os níveis de IL-10. 

Desta forma, a Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 atenuou as principais 

características da asma em um modelo animal e, consequentemente, pode ter um efeito 

benéfico na prevenção da asma. 
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ANEXO A – Aprovação do comitê de ética 

 


