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RESUMO
A asma é uma doença heterogênea caracterizada por inflamação crônica das vias
aéreas. A prevalência de asma tem aumentado nas últimas décadas principalmente
em países ocidentais, sobrecarregando os sistemas de saúde. A teoria da higiene
sugere que a exposição a infecções na infância pode proteger contra o
desenvolvimento de asma e outras doenças alérgicas. Estudos prévios demonstram
que o tratamento com Saccharomyces cerevisiae UFMG A-905 protegeu
camundongos contra infecções intestinais, preveniu translocação bacteriana e
aumentou a produção de IL-10. Em um modelo animal de asma, a S. cerevisiae UFMG
A-905 atenuou as principais características da asma reduzindo a hiper-responsividade
brônquica (HRB), eosinofilia no lavado broncoalveolar (LBA), a inflamação
peribrônquica, a produção de muco e os níveis de IL-4, IL-5 e IL-13. Paraprobióticos
são microrganismos inativados que conferem benefícios a saúde do hospedeiro. Os
objetivos deste trabalho foram avaliar os efeitos da administração do paraprobiótico
S. cerevisiae UFMG 905 na prevenção da asma e os mecanismos envolvidos.
Camundongos Balb/c machos de 6 a 8 semanas foram sensibilizados com injeções
de ovalbumina (OVA), com uma semana de intervalo, e desafiados com OVA intranasal diariamente por três dias consecutivos. A levedura foi inativada por calor a
121°C por 20 minutos. Os camundongos receberam S. cerevisiae UFMG A-905
inativadas por gavagem diariamente, iniciando dez dias antes da primeira
sensibilização, seguindo continuamente até o último desafio. Vinte e quatro horas
após o último desafio, os animais foram anestesiados, ventilados com um ventilador
para pequenos animais FlexVent® (Sicreq, Montreal, Canadá) e realizadas medidas
in vivo da HRB na condição basal e após a administração de concentrações
crescentes de um broncoconstritor (metacolina). Após, a inflamação foi avaliada no
lavado broncoalveolar (LBA) pela contagem total e diferencial de células, dosagem
das citocinas IL-4, IL-5, IL-10, IL-13, IL-17A e INF-y no LBA e homogenato pulmonar,
por avaliação histológica do tecido pulmonar, produção de muco, e pela avaliação dos
níveis de IgE. O grupo OVA, quando comparado ao grupo SAL, apresentou um
aumento significativo na HRB (p<0,001), número total de células (p<0,001) e
eosinófilos (p<0,001) no LBA, nos níveis de IgE (p<0,001), inflamação peribrônquica
(p<0,001) e produção de muco (p<0,001). Quando comparado ao grupo OVA, a
administração do paraprobiótico S. cerevisiae UFMG A-905 reduziu significativamente
a quantidade de eosinófilos (p<0,001) no LBA, os níveis de IL-5 (p<0,05), IL-13
(p<0,05), e IgE (p<0,001) e a produção de muco (p<0,01), além disso, a administração
aumentou os níveis de IL-17A (p<0,001), e não alterou a HRB. Conclui-se que a
administração do paraprobiótico S. cerevisiae UFMG A-905 atenuou a inflamação das
vias aéreas em modelo animal de asma.
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ABSTRACT
Asthma is a heterogeneous disease characterized by chronic inflammation of the
airways. The prevalence of asthma has increased in the last decades mainly in western
countries, overloading health systems. Hygiene theory suggests that exposure to
infections can protect against the development of asthma and other allergic diseases..
Studies have shown that treatment with S. cerevisiae UFMG A-905 protected mice
against intestinal infections, prevented bacterial translocation and increased IL-10
production. In an animal model of asthma Saccharomyces cerevisiae UFMG A-905
attenuated
the
main
characteristics
of
asthma
reducing
bronchial
hyperresponsiveness (BHR), eosinophilis in bronchoalveolar lavage (BAL),
peribronchial inflammation, mucus production, important inflammatory cytokines in
asthma such IL-4, IL-5 and IL-13. Paraprobiotics are inactivated microorganisms that
confer benefits to host health. The objectives of this study were to evaluate the effects
of the administration of paraprobiotic S. cerevisiae UFMG 905 on the prevention of
asthma and the mechanisms involved. Male Balb/c from 6 to 8 weeks were sensitized
twice with ovalbumin (OVA), with one week apart between applications, and
challenged intranasally with OVA daily for three consecutive days. The yeast was heatinactivated at 121°C for 20 minutes. Mice received by gavage S. cerevisiae UFMG A905 inactivated daily, starting ten days prior to the first sensitization, continuously until
the last challenge. Twenty-four hours after the last challenge, the animals were
anesthetized, ventilated with a ventilator for small animals FlexVent® (Sicreq,
Montreal, Canada) and measurements were performed in vivo HRB at baseline and
after administration of increasing concentration of a brochoconstrictor (methacholine).
The inflammation was assessed by couting total and differential cells present in BAL
analysis of the cytockines IL-4, IL-5, IL-10, IL-13, IL-17 e INF-y in BAL and pulmonary
homogenate by ELISA, by histological assessment of lung tissue, mucus production
and levels of IgE. There was significant increase in BHR between the OVA/PBS and
SAL/PBS (p<0,001), total number of cells (p<0,001) and eosinophils (p<0,001),
peribronchial inflammation (p<0, 001) and mucus production (p<0,001). When
compared to the OVA/PBS group, administration of paraprobiotic Saccharomyces
cerevisiae UFMG A-905 significantly reduced the amount of eosinophils (p<0,001) in
BAL, IL-5 (p<0,001) and IL-13 (p<0,01) cytokines, levels of IgE (p<0,01) and mucus
production (p<0,01), also increased levels of IL-17A (p<0,001), and did not change the
BHR. In conclusion, oral administration of paraprobiotic S. cerevisiae UFMG A-905
attenuated the inflammation of the airways in an animal model of asthma.
Keywords: Asthma. Paraprobiotics. Airway inflammation.
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1. Introdução
1.1 Definição e epidemiologia

A asma é definida como uma doença heterogênea caracterizada pela
inflamação crônica das vias aéreas, hiper-responsividade, limitação variável do fluxo
aéreo, e remodelamento brônquico. Manifesta-se com sintomas respiratórios como
sibilos, aperto no peito, falta de ar e tosse que variam com o tempo e intensidade (1).
A prevalência de doenças alérgicas incluindo asma teve um aumento
significativo nas últimas décadas, principalmente em sociedades ocidentais,
sobrecarregando assim os sistemas de saúde (2). A asma é uma das doenças
crônicas mais comuns, em ascensão por todo mundo, atingindo grupos de todas as
idades (1). Estima-se que no mundo o número de pessoas afetadas pela asma possa
chegar a 334 milhões, atingindo cerca de 14% de crianças e 8,6 % de jovens adultos
com idades entre 18-45 anos (3).
A prevalência da asma tem aumentado em vários países sendo maior em
países desenvolvidos como Reino Unido, Nova Zelândia e Austrália (15%). Porém,
também está presente em países subdesenvolvidos como África e África do Sul (8%)
e países em desenvolvimento como Peru, Costa Rica e Brasil (10%) (4).
No Brasil a prevalência também é alta, cerca de 10% da população possui a
doença (5). Estima-se que há cerca de 20 milhões de asmáticos no país. A asma é
responsável por grande parte de faltas escolares e no trabalho (6). Segundo dados do
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) no ano de 2013
a asma foi responsável por 2.047 óbitos, o que representa aproximadamente 5
óbitos/dia, causando mais de 350.000 internações/ano, sendo a 4a causa de
hospitalização (7, 8).
Mais recentemente, os pacientes com asma foram classificados em diferentes
fenótipos clínicos, compostos pela apresentação de diferentes características
incluindo demográficas, clínicas e fisiopatológicas (1). Assim, foram definidos cinco
fenótipos (1):
Asma alérgica: mais comum entre os pacientes, apresenta perfil eosinofílico, tem
início na infância e é associada com histórico familiar de doenças alérgicas.
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Asma não-alérgica: se desenvolve na fase adulta, não está associada com alergia e
possui perfil neutrofílico/ eosinofílico ou com presença de poucas células
inflamatórias.
Asma Tardia: desenvolve-se na fase adulta principalmente em mulheres sem
histórico da doença ou familiar.
Asma com fixa limitação de ar: desenvolve-se em pacientes com asma de difícil
controle, caracterizada por uma fixa limitação de ar associada ao remodelamento
brônquico das paredes da via aérea.

1.2 Fisiopatologia da asma

Muitos são os fatores que estão relacionados com a asma, tais como atopia,
alimentação, condições socioeconômicas, fatores ambientais, fatores étnicos e
genéticos, exposição à alérgenos, poluentes, estilo de vida urbano ou rural, infecções,
uso de antibióticos, fatores ocupacionais, resfriados, exercícios, uso de cigarro, entre
outros (3, 4).
O desenvolvimento da asma ocorre devido a um desequilíbrio imunológico em
resposta a fatores genéticos e ambientais, sendo que a presença de infiltrado
eosinofílico na via aérea de pacientes asmáticos foi reportada pela primeira vez em
1908. No início dos anos 80, o desenvolvimento de técnicas e métodos de avaliação
da função pulmonar em pacientes asmáticos permitiu descobertas como a presença
de inflamação das vias aéreas mesmo em pacientes assintomáticos. Concomitante,
foi descrita a função de células Th CD4, em especial linfócitos CD4+, na via aérea de
pacientes asmáticos (9, 10). Desde então, a associação de infiltrado eosinofílico com
citocinas de perfil Th2 e doenças alérgicas levaram a teoria de que células Th2
favorecem o desenvolvimento e a gravidade da asma (9).
A asma é resultado de uma complexa interação entre respostas inata e
adaptativa do sistema imunológico, resultando em uma resposta exagerada do
organismo (11). Uma das possíveis explicações desse desequilíbrio imunológico é um
desbalanceamento de respostas Th1 e Th2, com um predomínio da reposta Th2 (12).
Na asma a parede das vias aéreas é infiltrada por células mononucleares onde
a grande maioria são linfócitos T CD4+ e eosinófilos. Além disso, mastócitos,
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macrófagos, plasmócitos e neutrófilos também estão aumentados na via aérea de
pessoas asmáticas (9). Adicionalmente, o processo inflamatório também envolve
outras células e mediadores, incluindo células constituintes do trato respiratório, como
células epiteliais e do endotélio vascular (13).
A resposta imunológica da asma é demonstrada na figura 1. Resumidamente,
os alérgenos são fagocitados por células dendríticas ao entrar em contato com o trato
respiratório. Em seguida são apresentados a linfócitos indiferenciados Th0 que por
ação da citocina IL-4 se diferencia em Th2. Além disso, citocinas inflamatórias como
IL-4 e IL-13 estimulam os linfócitos B a produzir anticorpos IgE, que sensibilizam os
mastócitos. Após, diante de uma nova exposição, os mastócitos liberam substâncias
como histamina e leucotrienos que vão agir sobre as células da musculatura lisa
provocando a broncoconstrição. Concomitante, IL-5 é uma das citocinas responsável
por estimular, produzir e migrar os eosinófilos para o tecido pulmonar e vias aéreas,
que quando desestruturados liberam substâncias que agem nas células epiteliais
aumentando a produção de muco (14).
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Figura 1: Resumo da Fisiopatologia da asma. Resumidamente, o alérgeno entra em contato com o
epitélio respiratório e é fagocitado por célula dendrítica que o a apresenta para um linfócito
indiferenciado Th0 que sobre ação de IL-4 se diferencia em Th2. Por meio de citocinas como IL-4 e IL13, os linfócitos Th2 estimulam linfócitos B a produzir anticorpos IgE que são responsáveis pela
sensibilização dos mastócitos. Após uma nova exposição, os mastócitos liberam substâncias como
histamina e leucotrienos que vão agir sobre células da musculatura lisa causando a hiperresponsividade. Além disso, por ação da IL-5 ocorre migração de eosinófilos para o tecido pulmonar e
vias aéreas que quando desestruturados liberam substâncias que agem nas células epiteliais
aumentando a produção de muco. Adaptado de Pelaia (14).

Assim, a presença de linfócitos ativados T CD4+, do subtipo 2 (Th2), secretores
de interleucinas (IL) tais como IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, e IL-13, fator
estimulador de colônias de granulócitos/macrófagos (GM-CSF), fator de necrose
tumoral alfa (TNF- α) e fator transformador de crescimento beta (TGF-β), exercem
papel central na patogênese da asma. São eles que induzem a ativação de linfócitos
B, aumentam a produção de anticorpos IgE, e suprimem a atuação de células Th1
(11, 13).
A diferenciação dos linfócitos em Th2 depende de vários fatores e cooperação
de diversas moléculas e citocinas expressas por células inflamatórias. A IL-4, citocina
produzida por mastócitos e basófilos, é uma das citocinas capaz de induzir essa
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diferenciação, que acarreta na produção de citocinas Th2 e estimula a maturação e
recrutamento de outras células imunes envolvidas na cascata imunológica da alergia
(9, 11).
A desgranulação de células inflamatórias como eosinófilos resulta na liberação
de substâncias e proteínas tóxicas como os leucotrienos, peróxido de hidrogênio,
hidroxilas e peróxido nitrito que contribuem para o dano epitelial da via aérea,
superprodução de muco por células caliciformes e hiper-responsividade brônquica
(11, 13).
Além da inflamação das vias aéreas, a hiper-responsividade brônquica (HRB)
é uma característica importante em doenças pulmonares obstrutivas como a asma,
sendo definida como um estreitamento brônquico excessivo à vários estímulos,
contribuindo para a gravidade da doença (15, 16). A HRB ocorre devido a ação de
estímulos diretos e indiretos na via aérea (17) por mecanismos ainda não totalmente
elucidados (13). Sabe-se que alguns fatores podem contribuir com a HRB tais como
pré-disposição genética, inflamação eosinofílica, aumento da massa da musculatura
lisa das vias aéreas, perda de fatores que se opõem a contração muscular, alterações
intrínsecas do músculo liso, perda de retração elástica do parênquima pulmonar,
assim como redução do diâmetro da via aérea, aumento de contratilidade, grau de
lesão epitelial, aumento de permeabilidade microvascular, ação de mediadores
inflamatórios e até mesmo disfunção da regulação neural (9, 16, 17).
Além da inflamação e da HRB, alterações estruturais da via aérea,
denominadas remodelamento, alteram sua função e contribuem para quadros mais
graves (18). O remodelamento brônquico é caracterizado por diversas alterações,
incluindo alterações epiteliais como metaplasia de células caliciformes e células
escamosas, descamação de células epiteliais para dentro do lúmen, espessamento
da membrana basal e lâmina própria, deposição de colágeno na matriz extracelular,
alterações vasculares, hipertrofia e hiperplasia de glândulas submucosas e músculo
liso e aumento da massa muscular lisa (19).
Por outro lado, existem células, citocinas e mediadores que agem como
agentes imunossupressores ou anti-inflamatórios. Por exemplo, a IL-10 é uma citocina
com ação anti-inflamatória produzida por várias células como monócitos, macrófagos,
células T (CD4+, CD8+, linfócitos T reguladores), neutrófilos e células epiteliais. Ela
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atua modulando e reduzindo respostas imunológicas exacerbadas em todo sistema
imune por inibir a ativação de células T, produção de IgE e recrutamento de eosinófilos
(11).
Os linfócitos T que possuem atividade imunomodulatória ou imunossupressora
são chamados T reguladores (Treg), e são essenciais para homeostase e manutenção
da imunidade (20), e regulação de processos inflamatórios (21) e doenças alérgicas
(22). Diversas células T possuem atividades regulatórias como, por exemplo, os
linfócitos T CD4+CD25+FOXP3, células Tr1 produtoras de IL-10, células Th3
produtoras de TGF-β (20). Os Treg podem prevenir e inibir o desenvolvimento de
doenças alérgicas reduzindo a inflamação através de vários mecanismos, incluindo a
produção de citocinas anti-inflamatórias como a IL-10 e TGF-β (20, 22).
1.3 Tratamento da asma
A asma é uma doença crônica sem cura com terapias voltadas para controle e
manutenção. O tratamento inclui medidas educacionais sobre exposição a
desencadeantes e terapia medicamentosa. Objetiva-se desta forma minimizar os
sintomas que limitam atividade diárias, prevenir exacerbações, diminuir visitas a
emergências e hospitalizações, além de manter a função pulmonar o mais próximo do
normal possível, melhorando a qualidade de vida dos pacientes (1, 23).
Brevemente, o tratamento é dividido entre alívio e controle. Os β agonistas de
curta ação são broncodilatadores indicados como primeira opção para alívio imediato
de sintomas, como nas exacerbações. Os corticosteroides inalatórios geralmente são
efetivos na maioria dos pacientes para controle da doença. Para pacientes de difícil
controle,

os

β2-agonistas

de

ação

prolongada

(LABA)

associados

com

corticosteroides inalatórios são indicados.
Outras opções terapêuticas disponíveis para tratamento da asma incluem os
antagonistas de leucotrienos, antagonistas muscarínicos de ação prolongada, uso de
anticorpos monoclonais (ex. contra IgE; Omalizumabe), imunoterapia com alérgenos,
vacinações, termoplastia brônquica, além de intervenções não medicamentosas como
evitar cigarros, entre outros (1).
O sucesso para controle da asma requer diagnóstico correto e tratamento
adequado (1, 3). Porém, apesar da eficácia, a resposta ao tratamento é variável entre
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os pacientes (18) e o uso prolongado de corticosteoides pode acarretar diversos
efeitos colaterais sistêmicos indesejados (8).

Desta forma, é importante o

desenvolvimento de novas opções terapêuticas voltadas para a prevenção e
tratamento da asma, como por exemplo, o uso de agentes bioterapêuticos como os
probióticos (23).
1.4 Teoria da Higiene e suas aplicações

Alterações no estilo de vida e a industrialização têm contribuído para a
diminuição de doenças infecciosas e estão associadas com o risco de
desenvolvimento de doenças alérgicas e autoimunes. A teoria da higiene,
primeiramente proposta em 1989 por David Strachan, pressupõe que a exposição a
infecções e contatos não higiênicos na infância influência o desenvolvimento do
sistema imune e podem proteger contra o desenvolvimento de asma e outras doenças
alérgicas (24).
Posteriormente, demais estudos demonstraram que outros fatores também
favorecem a incidência de doenças alérgicas, tais como mudanças de hábitos
alimentares, exposição a alérgenos, poluentes ambientais, uso de antibióticos,
sanitização de água e alimentos, saneamento básico, forma de nascimento e até
mesmo mudanças na biodiversidade. Tais fatores ajudam a reduzir a exposição
microbiana, resultando na interferência de mecanismos naturais de tolerância
imunológica, favorecendo o desenvolvimento doenças alérgicas (4, 25-27).
Estudos que apoiam a teoria da higiene demostraram que crianças que vivem
em um ambiente rural em contato com animais de campo bem como constante
exposição a microrganismos apresenta menor chance de desenvolver asma, quando
comparadas aquelas sem contato com a vida rural (28, 29). Além disso, a exposição
a animais domésticos como cães e gatos, assim como a endotoxinas presente na
parede de bactérias gram-negativas, tem sido associada a uma diminuição do risco
de doenças alérgicas (29, 30).
A teoria da higiene não avaliou a importância da microbiota sobre o
funcionamento do sistema imunológico, considerada atualmente extremamente
importante no surgimento de várias doenças (31), como as doenças alérgicas (32).
Nesse sentido, nos últimos anos tem aumentado o número de pesquisas voltadas para
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o estudo da importância de um balanço da microbiota intestinal, relacionando-lhe com
a saúde do hospedeiro e a resposta do sistema imunológico (33).
Estudos sobre a microbiota e alergias demonstraram que bactérias comensais
regulam o desenvolvimento de células inflamatórias bem como a produção de IgE (32,
34). Tais evidências indicam que provavelmente há uma importante relação entre as
microbiotas intestinal e respiratória, uma vez que mudanças na composição dessas
microbiotas estão associadas com doenças pulmonares crônicas. Entretanto os
mecanismos envolvidos nessa relação ainda não foram totalmente elucidados (33).
Por outro lado sabe-se que os

mecanismos de proteção contra doenças

inflamatórias podem ocorrer através das vias inata e adaptativa, diante de
componentes microbianos presentes nos trato epidérmico, intestinal e respiratório
(25). Assim, baseados na teoria da higiene e na relação microbiota-sistema imune,
estudos atuais apontam os probióticos como alternativas bioterapêuticas no
tratamento de doenças imunes e alérgicas (35, 36).
1.5 Probióticos

O efeito benéfico de alterações na microbiota abre a perspectiva do uso de
microrganismos na prevenção e tratamento de doenças alérgicas e autoimunes. Por
outro lado, submeter adultos e crianças a tratamentos alternativos com risco de
infecções para prevenir doenças alérgicas não são indicados (4). Desta forma, o uso
de probióticos, considerados seguros, abre a possibilidade da aplicação prática da
teoria da higiene em doenças alérgicas como asma.
A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura define
probióticos como “microrganismos vivos que, quando administrados em quantidades
adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro”(37). Para que um
microrganismo seja considerado probiótico algumas características são essenciais: 1)
permanecer estável na passagem pelo trato gastrointestinal e possuir capacidade de
proliferação no intestino; 2) oferecer efeitos benéficos ao hospedeiro; 3) não ser
patogênico ou tóxico; 4) promover proteção contra agentes patogênicos pelo aumento
no número de bactérias benéficas; 5) não transferir genes de resistência a antibióticos
(38).
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Nos últimos anos, tem aumentado o número de pesquisas sobre a utilização de
probióticos no tratamento ou prevenção de diversas doenças infecciosas e
inflamatórias de diferentes órgãos, tais como inflamação/infecção intestinal, câncer,
alergias, doenças cardiovasculares, desordens no trato urinário, entre outros (38).
Dentre os diversos possíveis mecanismos de ação, os probióticos podem
promover alterações na mucosa intestinal devido ao balanceamento local da
microbiota, atuar contra crescimento de microrganismos patogênicos, melhorar a
resposta imune local e sistêmica, balancear citocinas pró e anti-inflamatórias (39, 40).
Diversos

estudos

experimentais

e

clínicos

avaliaram

os

efeitos

imunomodulatórios de probióticos no tratamento e prevenção doenças alérgicas,
sendo os gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium os mais comumente utilizados,
porém não exclusivos (41-44) (45-47). Embora a busca para aplicação de probióticos
esteja em ascensão, mais estudos ainda são necessários para comprovar a eficácia
e segurança dessa terapia em doenças alérgicas (1).
Hyeyoung et al avaliaram os efeitos da administração oral de bactérias
probióticas do gênero Bifidobacterium (B. bifidum BGN4) e Lactobacillus (L. casei
911) na prevenção de alergia em modelo animal, demonstrando que o tratamento foi
eficaz na prevenção da hipersensibilidade a OVA, redução nos níveis de IgE e dos
sintomas (48).
Na mesma linha, Forsythe et al avaliaram os efeitos do tratamento oral com L.
reuteri vivas antes do desafio com OVA. Eles demonstraram que o L. reuteri inibiu a
resposta alérgica em animais, demonstrado por redução na inflamação das vias aérea
e HRB, associada a diminuição de citocinas inflamatórias como MCP-1, TNF, IL-5 e
IL-13 (49).
Alguns estudos clínicos também demonstraram potencial terapêutico do uso de
probióticos em doenças alérgicas. Del Giudice et al em um estudo prospectivo,
avaliaram os efeitos do tratamento em crianças com rinite alérgica e asma com uma
mistura de probióticos do gênero Bifidobacterium (B. longum BB536, B. infantis M-63
e B. breve M-16). O tratamento com os probióticos foi capaz de reduzir os sintomas
da rinite alérgica e asma, assim como melhorou a qualidade de vida das crianças (47).
Liu et al demonstraram que o tratamento com imunoterapia específica para
alérgenos associado com a administração do probiótico Clostridium butyricum
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aumentou o efeito terapêutico em pacientes com asma por conversão de células B em
células B regulatórias (50).
Embora a maioria dos resultados com o uso de probióticos sejam positivos,
alguns estudos clínicos obtiveram dados conflitantes. Giovannini et al avaliaram os
efeitos do uso prolongado de um produto lácteo com o probiótico Lactobacillus casei
e demonstraram que não houve efeitos benéficos em crianças asmáticas
(51). Abrahamsson et al demonstraram que a administração do probiótico L. reuturi
no final da gestação de mães e durante o primeiro ano de vida das crianças não
reduziu a prevalência de asma, rinoconjutivite alérgica e eczema associados a IgE
em crianças com idade de 7 anos (52).
Assim, mais estudos são necessários para avaliar os efeitos dos probióticos e
também quais são os mais efetivos. Além das bactérias mais habitualmente utilizadas
como probióticos, leveduras não patogênicas com potencial probiótico, especialmente
do gênero Saccharomyces, vem sendo estudadas (53). Linhagens da levedura
Saccharomyces tem sido avaliada no manejo de diferentes doenças, tais como
translocação bacteriana (54), dano hepático (55), doenças gastrointestinais (56).
1.6 Uso terapêutico da levedura do gênero Saccharomyces
A levedura Saccharomyces boulardii tem sido empregada na prevenção e
tratamento de infecções gastrointestinais agudas e crônicas nos últimos 30 anos (57).
Por ser uma alternativa segura e bem tolerada, seu uso tem sido empregado como
terapia em diversas condições como infecção por Clostridium difficile, diarreia aguda,
diarreia persistente, diarreia do viajante, doença de Crohn, infecções parasitárias
entre outras (56, 57).
Os efeitos da S. boulardii no tratamento de problemas gastrointestinais podem
estar

relacionados

a

diversos

mecanismos,

entre

eles:

sua

capacidade

antimicrobiana, antioxidante, relação com a microbiota do hospedeiro, tropismo na
mucosa intestinal, estimulação imune, efeitos sobre a imunidade adaptativa, redução
de estímulos pró-inflamatórios e produção de efeitos anti-inflamatórios (56, 57).
Até momento, em nosso conhecimento, S. boulardii é a única levedura
probiótica que tem livre comercialização na medicina humana, normalmente utilizada
em cápsulas, liofilizada ou inativa (56, 58). Entretanto, devido a semelhanças
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genéticas, muito provavelmente existem outras linhagens com efeitos bioterapêuticos
semelhantes ou melhores que os apresentados pela S. boulardii (58).
1.7 Saccharomyces cerevisiae UFMG A-905

As leveduras do gênero Saccharomyces são muito aplicadas na indústria
alimentícia para fabricação de pães, vinhos, cervejas, queijos, e no setor
sucroenergético na produção de combustíveis como etanol (59). Entre as diversas
espécies do gênero, a Saccharomyces boulardii é a mais estudada e a única aplicada
como probiótico na medicina humana.
Devido aos resultados positivos apresentados por testes in vitro (58), e ensaios
in vivo (60), e a semelhança genética entre as linhagens do gênero Saccharomyces,
nos últimos anos pesquisadores tem avaliado os efeitos probióticos de diferentes
linhagens dessa levedura (61).
A levedura Saccharomyces cerevisiae UFMG A-905, extraída da cachaça, foi
previamente analisada entre 12 linhagens, sendo escolhida por apresentar melhores
resultados probióticos como colonização intestinal e efeito protetor contra infecções
intestinais (58).
Generoso et al avaliaram os efeitos probióticos da S. cerevisiae UFMG A-905
em modelo animal de obstrução intestinal, e demonstraram que tanto a forma ativa
como a inativa possuem capacidade de proteger contra o aumento da permeabilidade
intestinal, bem como induzir o aumento de IL-10 preservando a integridade da barreira
intestinal e estimulando o sistema imune (54). Adicionalmente, Martins et al
demonstraram que essa linhagem foi capaz de proteger contra infecções causadas
por Salmonella Typhimurium e Clostriduim difficille (58).
Recentemente, Fonseca et al demonstraram que a administração oral de S.
cerevisiae UFMG A-905 vivas antes da sensibilização com ovalbumina (OVA) atenuou
as características de asma em um modelo animal, demonstrado por redução na HRB,
na quantidade de eosinófilos no LBA, nos níveis de IL-4, IL-5, IL-13, na inflamação
peribrônquica e produção de muco. Além disso, houve aumento de citocinas antiinflamatórias como IL-10 e IFN-ƴ (63).
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1.8 Paraprobióticos vs Probióticos

Por definição, probióticos são microrganismos vivos que conferem benefícios a
saúde do hospedeiro (38). Assim, a maioria das pesquisas com probióticos avaliou os
efeitos da administração de microrganismos vivos. Porém, embora o número de
pesquisas sobre aplicação de probióticos como agentes bioterapêuticos esteja em
ascensão, existe uma preocupação referente aos possíveis efeitos colaterais
decorrentes dessa terapia, principalmente em pacientes imunocomprometidos e
crianças (56, 64). Nesse sentido, se faz necessário avaliar o potencial bioterapêuticos
desses microrganismos na forma não viável ou inativa e seus efeitos sobre as
doenças.
Por necessidade de um termo que defina e classifique microrganismos inativos,
Taverniti e Guglielmetti propuseram o termo “paraprobióticos” como sendo “células
microbianas não viáveis que quando administradas em quantidades adequadas
conferem benefícios à saúde do hospedeiro humano ou animal” (65).
O potencial terapêutico apresentado por microrganismos inativos ocorre por
mecanismos não dependentes de viabilidade (66), tais como imunomodulação,
inibição de patógenos, modulação da microbiota, recuperação de dano intestinal e
redução da translocação bacteriana (67).

Dessa forma, potencialmente, os

paraprobióticos poderiam ser empregados como agentes bioterapêuticos com
capacidade de modificar respostas imunes assim como os probióticos, porém com
maior segurança (67).
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2. Hipótese
A administração de S. cerevisiae UFMG A-905 vivas reduziu as principais
características da asma em modelo animal bem como aumentou os níveis de
substâncias imunomoduladoras como IL-10. Considerando que os mecanismos de
ação possam não estar diretamente relacionados com a viabilidade, nos elaboramos a
hipótese que a administração do paraprobiótico S. cerevisiae UFMG A-905 possa
também apresentar efeitos benéficos na prevenção de asma.
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3. Objetivos
3.1 Objetivo Geral
O objetivo geral deste estudo foi avaliar os efeitos da administração do
paraprobiótico S. cerevisiae UFMG 905 na prevenção da asma em um modelo
animal de asma induzida por alérgeno, e os mecanismos envolvidos.
3.2 Objetivos Específicos
Os objetivos específicos foram avaliar:


Alterações na responsividade brônquica decorrentes da administração do
paraprobiótico S. cerevisiae UFMG A-905 antes da sensibilização com OVA;



Alterações na inflamação das vias áreas decorrentes da administração do
paraprobiótico S. cerevisiae a UFMG A-905 antes da sensibilização com OVA;



Alterações na inflamação pulmonar decorrentes da administração do
paraprobiótico S. cerevisiae UFMG A-905 antes da sensibilização com OVA;



Alterações na produção de muco decorrentes da administração do
paraprobiótico S. cerevisiae UFMG A-905 antes da sensibilização com OVA.
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4. Materiais e Métodos
Este estudo trata-se de uma pesquisa experimental. Este projeto 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),
anexo 1.
4.1 Amostragem

Camundongos machos da linhagem Balb/c de 6-8 semanas foram utilizados.
Os animais foram obtidos no Biotério Central da FMRP-USP.
4.2 Condicionamento dos animais

Os animais foram adquiridos do Biotério Central da FMRP-USP sete dias antes
de iniciarmos o protocolo, para aclimatização com o novo ambiente, mantidos no
Biotério da Clínica Médica da FMRP-USP. Foram mantidos de 4-5 animais em miniisoladores auto-clavados com ventilação individual para camundongos em rack
ventilada (Alesco, Brasil). Os animais tinham livre acesso a comida e água autoclavadas e foram mantidos em sala com controle de temperatura e luminosidade
12/12h.
4.3 Microrganismo utilizado como paraprobiótico

Neste estudo foi utilizado como paraprobiótico a levedura S. cerevisiae UFMG
A-905. Esta levedura foi isolada da cana-de-açúcar (produção de cachaça),
pertencente ao banco de cepas do Prof. Dr. Carlos Augusto Rosa do Departamento
de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas
Gerais (ICB-UFMG), gentilmente cedida pelo prof. Flaviano dos Santos Martins do
Departamento de Microbiologia do ICB-UFMG. A levedura foi analisada, caracterizada
fenotipicamente e selecionada dentre 12 linhagens de S. cerevisiae por apresentar
melhor habilidade de colonização e conservação de níveis populacionais satisfatório
no trato gastrointestinal, e efeito protetor (58).
Para armazenamento e conservação, as leveduras foram mantidas em tubos
criogênicos de 2ml em meio contendo 1% de extrato de levedura, 2% de peptona, 2%
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de dextrose bacteriológica (Yeast Extract Peptone Dextrose, YPD) e 25% de glicerol,
armazenadas em freezer -80°C (Oxoid LTD, Brasingstoke, Inglaterra).
4.5 Análise microbiológica da linhagem Saccharomyces cerevisiae

Antes do cultivo da solução paraprobiótica, certificamos que administraríamos
uma solução contendo somente leveduras do gênero S. cerevisiae, descartando
assim possíveis contaminações por outros microrganismos. A análise foi realizada no
Laboratório de Microbiologia do Hospital das Clínicas da FMRP-USP usando o
equipamento O VITEK® 2 (Biomerieux, França).
Para isso, o microrganismo foi isolado previamente e, após, dissolvido em 3ml
de solução salina em um tubo totalmente estéril. A turbidez dessa solução foi medida
e avaliada por leitura em um turbidímetro entre os valores de 1,8 a 2,2 pela escala de
Mc Farland. Pós análise, o volume de 280ul foi transferido para aparelho através de
cartões de identificação, e o equipamento fez todos os passos necessários para
incubação e leitura. Este equipamento realiza a análise de perfil biológico do
microrganismo através da comparação de várias provas bioquímicas, liberando o
resultado em probabilidade, demonstrado na tabela 1.
4.6 Cultivos da levedura Saccharomyces cerevisiae UFMG A-905

Inicialmente, foi preparado um meio YPD sólido com adição de ágar-ágar
(Himedia Laboratories, Mumbai, Índia), que foi colocado em placas de petri estéreis,
mantidas em estufa a 37°C por 24 horas para aferir a esterilidade. Após, foi realizada
a semeadura da levedura em estoque por técnica de esgotamento, que foram
incubadas a 37°C por 48 horas, afim de obter colônias isoladas.
Algumas colônias crescidas nas placas de YPD sólido foram transferidas para
60 ml de meio YPD líquido (10% do volume final de 600ml), que foi posto em shaker
sob agitação constante de 160 rotação por minuto (rpm) durante 24 horas a 37°C (préinóculo).
Após 24 horas, os 60 ml de pré-inóculo foi transferido para 540 ml de meio YPD
líquido, permanecendo sob constante agitação de 160 rpm por 24 horas a 37°C. Após
48h de crescimento foram feitas diluições seriadas do inóculo para determinar a
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concentração inicial do meio. As leveduras foram contadas em câmara de Neubauer
utilizando corante azul de tripan (Inlab, São Paulo, Brasil). Geralmente, a
concentração inicial do meio foi 107 leveduras/ml.
4.7 Inativação da levedura Saccharomyces cerevisiae UFMG A-905 e controle do
processo de esterilização

A inativação da levedura Saccharomyces cerevisiae UFMG A-905 foi realizada
por calor, em autoclave a 121°C durante 20 minutos. A certificação de inatividade da
levedura foi realizada por meio de indicador químico (fita), biológico e por
plaqueamento. Após esterilização, 100ul do inóculo foram plaqueados em placas de
YPD sólido estéreis e incubados em estufa a 37°C por 48 horas. As placas foram
examinadas observando se houve crescimento de colônias. Adicionalmente foi
utilizado o indicador biológico Attest™ 1262 (3M do Brasil Ltda, São Paulo, Brasil),
que monitora o funcionamento da autoclave através de mudança de Ph e alteração
de cor. A cada ciclo de esterilização foram colocadas 3 ampolas em diferentes
posições da autoclave para monitorar o funcionamento.
4.8 Concentrações da solução paraprobiótica e administração do paraprobiótico

O meio de cultura YPD líquido contendo leveduras S. cerevisiae UFMG A-905
inativadas foi concentrado em 10 9 leveduras/ml, aliquotados em eppendorfs de 1ml e
armazenados em temperatura de 2° a 8°C.
O paraprobiótico foi administrado aos animais via oral utilizando a técnica de
gavagem. Foi administrada uma solução de 100ul contendo 1x109 UFC/ml de
leveduras inativadas por 27 dias consecutivos, iniciando 10 dias antes da primeira
sensibilização. O grupo controle recebeu apenas PBS pelo mesmo período (Figura 2).
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4.9 Sensibilização e desafios com Ovalbumina (OVA)

Os animais foram sensibilizados duas vezes via intraperitoneal (I.P) com 200ul
de uma solução contendo 10ug de Albumina de ovo de galinha liofilizada (OVA)
(Sigma-Aldrich, St Louis, MO, USA) e 1mg de alúmen (AIOH3) (Sigma-Aldrich, Co, St
Louis, USA), com uma semana de intervalo entre as aplicações. Sete dias após a
segunda sensibilização, os animais foram submetidos a três desafios em dias
consecutivos com 50ul de uma solução contendo com 10ug de OVA via intranasal
(I.N), sob leve anestesia (cloridrato de xilasina 10 mg/kg e cloridrato de cetamina 100
mg/kg) (Syntec do Brasil LTDA, São Paulo, Brasil). Os animais do grupo controle
foram sensibilizados e desafiados com salina, nos mesmos dias (Figura 2). Os
experimentos foram realizados 24 horas após o último desafio.
4.10 Divisão dos grupos analisados

Três grupos de 8-10 camundongos foram estudados. A figura 2 demonstra o
protocolo de sensibilização, desafios e tratamento. O tratamento de todos os grupos
iniciou-se dez dias antes da primeira sensibilização e continuou até o último desafio.
Grupo OVA/PBS: 10 dias antes da primeira sensibilização os camundongos
receberam diariamente PBS estéril por gavagem, foram sensibilizados e desafiados
com OVA.
Grupo SAL/PBS: 10 dias antes da primeira sensibilização os camundongos
receberam diariamente PBS estéril por gavagem, foram sensibilizados e desafiados
com solução salina isotônica estéril.
Grupo OVA/SAC UFMG A-905 inativadas: 10 dias antes da primeira sensibilização
os camundongos receberam diariamente S. cerevisiae UFMG A-905 inativadas pelo
calor por gavagem, foram sensibilizados e desafiados com OVA.
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Figura 2: Protocolo de sensibilização, desafios e tratamento

4.11 Controle de inativação da levedura após administração aos animais

A análise de inatividade após a administração oral e passagem pelo trato
gastrointestinal foi realizada com o cultivo das fezes dos animais. Para isso, as fezes
foram coletadas, pesadas e dissolvidas em solução salina numa concentração de
10%. Posteriormente, foi feita uma diluição 1:10, e 100ul da diluição foram plaqueados
no meio de cultura Àgar saboraud dextrose (ASD) com adição do antibiótico
cloranfenicol (Novafarma, Anápolis, GO, Brasil) para inibir o crescimento dos demais
microrganismos presentes na flora intestinal. As placas foram mantidas em estufa a
37°C por 48 horas.
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4.12 Avaliação in vivo da hiper-responsividade brônquica

A avaliação da função pulmonar foi realizada com um ventilador para
pequenos animais, FlexiVent® (Scireq, Montreal, QC, Canadá). Vinte e quatro horas
após o último desafio, os animais foram anestesiados I.P. (cloridrato de xilasina 10
mg/kg e cloridrato de cetamina 100 mg/kg; Syntec do Brasil LTDA, São Paulo, Brazil),
foi inserida uma cânula traqueal e eles foram conectados ao aparelho FlexiVent ®,
com uma frequência respiratória de 150 respirações/minuto e PEEP de 3 cmH 2O. Os
camundongos foram submetidos a paralisia muscular com a administração de
brometo de pancurônio I.P. (1.2 mg/kg; Cristália, Itapira, SP, Brasil) e, somente após
completamente anestesiados e paralisados, as medidas respiratórias foram
realizadas.
Este ventilador permite a realização de medidas in vivo de diversos parâmetros
da mecânica respiratória pela técnica de oscilação forçada, com o modelo de
compartimento simples e o modelo de fase constante. Estes dois modelos permitem
a determinação da resistência e elastância do sistema respiratório e também a
separação das alterações nos diferentes compartimentos pulmonares, como vias
aéreas e parênquima (68, 69). Para isso, antes da coleta dos dados de mecânica
respiratória, os pulmões são insuflados até uma pressão de 27 cmH 2O para
homogeneização pulmonar. No modelo de compartimento simples, apenas uma onda
sinusoidal em uma frequência única é aplicada, sendo então utilizada a seguinte
equação:

P (t) = RV (t) + EV (t) + P0
Equação 1

Onde P(t) é a pressão na entrada do modelo, V̇ (t) é o fluxo de gás, V(t) é o volume
de gás no compartimento elástico, P0 é a pressão aplicada de repouso (pressão
positiva expiratória final), e t é o tempo.
No modelo de impedância complexo, 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 três segundos (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 (70) :
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𝑍𝑖𝑛 (𝑓) = 𝑅 + 𝑖2𝑓𝐼 +

𝐺𝑡 − 𝑖𝐻𝑡
(2 𝑓 )𝛼

Equação 2

Onde Zin é a impedância do sistema respiratório, R é a resistência das vias
aéreas (resistência newtoniana), i representa a unidade imaginária, I é a inertância
essencialmente igual à do gás nas vias aéreas centrais, Gt reflete a dissipação de
energia viscosa no tecido e está intimamente relacionada com a resistência das vias
aéreas periféricas, Ht reflete a energia acumulada no tecido e está intimamente
relacionada com a elastância tecidual, e f a frequência respiratória (68, 69).
𝛼 = (2⁄𝜋) 𝑡𝑎𝑛−1 (𝐻𝑡⁄𝐺𝑡)
Equação 3

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, 50 e 100 mg/ml) por 10 segundos através de um nebulizador ultrassônico (Hudson
RCI, Teleflex Medical, Temecula, CA, EUA). 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 tecidual (G) e elastância
tecidual (H).
4.13 Quantificação de células inflamatórias no LBA
Logo após a avaliação da responsividade brônquica, foi feita a coleta do lavado
broncoalveolar (LBA) a fim de quantificar a inflamação pela análise de células e
citocinas. Para isso, o LBA foi coletado duas vezes pela instilação e aspiração de 1 ml
de solução salina isotônica estéril pela cânula traqueal. As duas amostras foram
centrifugadas a 3000 rpm por 5 minutos, o sobrenadante da primeira amostra foi
coletado e armazenado a -80°C para dosagem de citocinas e o da segunda amostra
descartado. Os precipitados (pellet) das duas amostras foram suspendidos em 500ul
de solução salina isotônica estéril gelada. Foi realizada a contagem de células totais
em uma câmara de Neubauer com o corante azul de trypan.
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Para quantificar células diferenciais,

100ul de cada amostra foram

centrifugados a 400 rpm por 3 minutos em centrífuga cytospin (Cytospin IV, Thermo
Scientific, Runcorn, Cheshire, EUA). As lâminas foram coradas por coloração
hematológica Panótico Rápido LB (Labroclin, Pinhais, Pr, Brasil), e foram contadas
300 células inflamatórias de cada amostra, divididas entre eosinófilos, macrófagos,
linfócitos e neutrófilos. O resultado foi expresso em porcentagem e células/ml.
4.14 Coleta de soro e do pulmão
Após a coleta do LBA, foi feita a coleta do sangue através da punção do
coração, que foi centrifugado a 3300 rpm por 22 minutos a 4°C, e o soro foi
armazenado em freezer -80°C para dosagem de anticorpos.
O pulmão foi lavado com 5ml solução salina estéril infundidos pelo ventrículo
direito. Após lavagem, o pulmão foi retirado da caixa torácica e dividido em lóbulos
direto e esquerdo, no qual o direito foi armazenado em RNAlater (Qiagen, Austin, TX,
USA) para preparo do homogenato pulmonar e dosagem de citocinas. O lóbulo
esquerdo foi insuflado com formol 10%, armazenado em cassetes histológicos e
processado no laboratório de Patologia da FMRP-USP.
4.15 Processamento do Homogenato Pulmonar
O homogenato pulmonar foi produzido pela trituração do tecido pulmonar com
adição de um inibidor de protease (Roche diagnostics Gmbh, Mannheim, Germany).
Após macerar o tecido com a solução anti-protease, o material foi centrifugado 1900
rpm por 10 minutos a 4°C, o sobrenadante da amostra foi coletado e armazenado em
pequenas alíquotas em freezer -80°C para posterior análise de citocinas.
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4.16 Dosagem de citocinas inflamatórias no homogenato pulmonar e LBA

As citocinas inflamatórias IL-4, IL-5, IL-10, IL-13, IL-17A e IFN-ƴ foram dosadas
no homogenato pulmonar e no LBA por ELISA seguindo as instruções dos fabricantes
BD Biosciences (Biosciences, San Diego, CA, USA) e eBioscience (eBiosciences, San
Diego, CA, USA).
4.17 Detecção de anticorpos OVA-Específico

A quantificação de anticorpos IgE específicos para OVA foi realizada por
ELISA, como previamente descrito (71).Brevemente, inicialmente foi adicionada a
placa 100ul por poço de uma solução contendo 10μg de OVA. Após 24h, a placa foi
lavada manualmente com solução contendo PBS1X e 0,05% de Tween (SigmaAldrich Brasil LTDA, Duque de Caxias, RJ, Brasil). Após, 100ul de tampão de bloqueio
contendo PBS1X, 10% de soro fetal bovino (Sigma-Aldrich Brasil LTDA, São Paulo,
SP, Brasil) e 0.005% de Tween foram adicionados nos poços e incubados por 1 hora
a 37°C para bloquear reações inespecíficas. Os poços foram lavados novamente e
100ul das amostras de soro foram adicionadas e incubadas a 37°C por 2 horas. Após
2 horas, os poços foram lavados e 100ul de anticorpo biotinilado diluídos 1:1000 foram
adicionados e incubados por 1 horas a 37°C. Os poços foram lavados e 100ul da
enzima estreptavidina diluída 1:250 foram adicionados e a placa foi incubada por 30
minutos em temperatura ambiente com ausência de luz. Após, 100 ul de TMB (BD,
Bioscience, EUA) foram adicionados por poço, incubados por 30 minutos em
temperatura ambiente. Interrompemos a reação com 50ul de solução de ácido
sulfúrico 16%, e a absorbância das amostras foi capturada através de
espectrofotômetro (Bio-Tek ELX 800TM, Wincoski, VT, USA) com comprimento de
onda de 450nm.
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4.18 Processamento do pulmão

O processamento histológico foi realizado com auxílio do prof. Dr. Alexandre
Todorovic Fabro do Departamento de Patologia e Medicina Legal da FMRP-USP. Os
pulmões foram previamente colocados em cassetes histológicos e imersos em formol
tamponado 10% (Lio Serum Produtos Laboratoriais e Hospitalares LDTA, Ribeirão
Preto, SP, Brasil) por 24 horas. Após, os tecidos foram imersos em álcool 70% e
armazenados até processamento. Os tecidos foram parafinados, submetidos a microcortes com espessura de 5um e fixados em lâminas. As lâminas foram coradas com
Hematoxilina-Eosina (HE) para avaliação da inflamação pulmonar e Ácido Periódico
Schiff (PAS) (Erviegas L.C Ltda, São Paulo, Brasil) para avaliação da produção de
muco.
4.19 Análise morfométrica do pulmão

Foram selecionados de 4 a 5 vias aéreas por animal, com epitélio integro que
apresentavam relação diâmetro maior/diâmetro menor ≥ 0,5. As vias aéreas foram
então fotografadas num aumento de 200 vezes pelo microscópio LeicaDM500 (Leica,
Alemanha). Após, as imagens foram transferidas para um computador e a análise
morfométrica foi realizada com auxílio de um retículo de retas e pontos (50 retas, 100
pontos) (72). Para quantificação da inflamação pulmonar, o retículo foi posicionado
sobre as imagens das vias aéreas e a aérea entre a membrana basal e peribrônquica
foi delimitada. Após, foram contadas todas as retas que passavam na aérea prédeterminada, e também somente as retas que passavam por células inflamatórias, na
mesma área. O resultado foi expresso pela divisão das retas com células inflamatórias
pelas retas totais (73).
Para avaliar a produção de muco, o retículo foi posicionado sobre as imagens
com coloração PAS e a aérea da membrana basal foi delimitada. A avaliação foi
realizada pela contagem de todas as retas que passavam pela membrana basal e
também pelas retas que passavam por células caliciformes. O resultado foi expresso
pela divisão das retas com células caliciformes pelas retas totais.
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4.20 Análise estatística

Os dados foram analisados com o software GraphPad Prism versão 5.0
(GraphPad-Prism software Inc, San Diego, CA, USA). As variáveis categóricas foram
expressas como porcentagem e as variáveis contínuas por média e erro padrão. A
comparação dos grupos foi realizada por análise de variância One Way e Two Way
ANOVA com aplicação de pós-teste de Bonferroni. Os resultados foram expressos em
média, erro padrão ou porcentagem. Foram considerados significantes valores de
p<0,05.

R e s u l t a d o s | 42

5. Resultados

5.1 Análise microbiológica

Tabela 1: Relatório de análise microbiológica. Demonstra o resultado da análise microbiológica.
Houve uma confiança de identificação excelente, com 96% de probabilidade do microrganismo avaliado
ser a levedura S. cerevisiae.

Informações de
Identificação

Microrganismo

Carta YST

Saccharomyces cerevisiae

Selecionado

Probabilidade

96%

Confiança

Excelente

Concluído

16/03/2016

Fonte: HC-MFRP

Lote:243379320
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5.1 Inativação do paraprobiótico Saccharomyces cerevisiae UFMG A-905

A inativação da levedura foi conferida em dois momentos, após o processo de
esterilização e após a administração aos animais. Não houve crescimento de
leveduras em ambas análises, confirmando sua inatividade do início ao fim do
experimento.
Figura 3: Avaliação de inativação da levedura Saccharomyces cerevisiae UFMG A-905 antes da
administração e após administração aos animais
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5.2 Avaliação in vivo da hiper-responsividade brônquica

A avaliação da responsividade brônquica é demonstrada na figura 4. O grupo
sensibilizado e desafiado com OVA, quando comparado com o grupo SAL/PBS,
apresentou aumento significativo na hiper-responsividade, demonstrado por aumento
em RRS nas doses de 12,5, 25 e 50 mg/ml de metacolina; ERS nas doses de 25, 50
e 100 mg/ml, G nas doses de 25 e 50 mg/ml e H nas doses de 25, 50 e 100 mg/ml
(p<0,05). A administração de S. cerevisiae UFMG A-905 inativadas por calor não
alterou significativamente a hiper-responsividade brônquica.
Figura 4: Avaliação da hiper-responsividade brônquica. A hiper-responsividade brônquica foi
avaliada 24h horas após o último desafio com doses crescentes de metacolina. Dez dias antes da
primeira sensibilização, os animais receberam diariamente Saccharomyces cerevisiae UFMG A-905
inativadas pelo calor ou PBS por gavagem e foram sensibilizados e desafiados com OVA ou solução
salina. (n=8). Os valores foram expressos como média e erro padrão; * p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001.
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5.3 Quantificação de células totais no LBA

A contagem de células totais do LBA é mostrada na figura 5. O grupo OVA/PBS
apresentou aumento significativo no número totais de células quando comparado ao
grupo SAL/PBS (p<0,01). Os animais tratados com o paraprobiótico S. cerevisiae
UFMG A-905 apresentaram aumento significativo no número totais de células no LBA
em comparação com o grupo OVA/PBS (p<0,05).
Figura 5: Quantificação de células totais no LBA. Dez dias antes da primeira sensibilização, os
animais receberam diariamente Saccharomyces cerevisiae UFMG A-905 inativadas pelo calor ou PBS
por gavagem e foram sensibilizados e desafiados com OVA ou solução salina. (n=8). Os valores foram
expressos como média e erro padrão; * p<0,05, **p<0,01.
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5.4 Avaliação de células diferenciais no LBA

A figura 6 representa a avaliação de células diferenciais no LBA. Na avaliação
do número absoluto de células, houve um aumento significativo no número de
eosinófilos no grupo OVA/PBS em comparação ao grupo SAL/PBS (p<0,001), e de
neutrófilos no grupo tratado com o paraprobiótico S. cerevisiae UFMG A-905 em
comparação ao grupo OVA/PBS (p<0,001). Na avaliação percentual, o grupo
OVA/PBS apresentou aumento significativo de eosinófilos e redução significativa na
porcentagem de macrófagos e neutrófilos, em comparação ao grupo SAL/PBS
(p<0,001). A administração do paraprobiótico S. cerevisiae UFMG A-905 reduziu
significativamente a porcentagem de eosinófilos (p<0,001) e aumentou a porcentagem
de neutrófilos (p<0,001) em relação ao grupo OVA/PBS.
Figura 6: Quantificação de células diferenciais no LBA. Dez dias antes da primeira sensibilização,
os animais receberam diariamente Saccharomyces cerevisiae UFMG A-905 inativadas pelo calor ou
PBS por gavagem e foram sensibilizados e desafiados com OVA ou solução salina. (n=8). Os valores
foram expressos como média e erro padrão; ***p<0,001.
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5.5 Avaliação da produção de citocinas no homogenato pulmonar

As citocinas IL-4, IL-5, IL-10, IL-13, IL-17A e INF-ƴ foram dosadas no
homogenato pulmonar e encontram-se na figura 7. Houve aumento significativo nos
níveis de IL-5 e IL-13 do grupo OVA/PBS em comparação ao grupo SAL/PBS
(p<0,05). A administração paraprobiótico S. cerevisiae UFMG A-905 foi capaz de
reduzir significativamente os níveis de IL-13 (p<0,05), e aumentou significativamente
os níveis de IL-17 (p<0,001), em comparação ao grupo OVA/PBS.
Figura 7: Níveis de citocinas no homogenato pulmonar. Dez dias antes da primeira sensibilização,
os animais receberam diariamente Saccharomyces cerevisiae UFMG A-905 inativadas pelo calor ou
PBS por gavagem e foram sensibilizados e desafiados com OVA ou solução salina. (n=8). Os valores
foram expressos como média e erro padrão; * p<0,05, ***p<0,001.
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5.6 Avaliação da produção de citocinas no LBA
Houve aumento significativo nos níveis de IL-5 e IL-13 do grupo OVA/PBS em
comparação ao grupo SAL/PBS (p<0,05) demonstrados na figura 8. A administração
do paraprobiótico S. cerevisiae UFMG A-905 foi capaz de reduzir significativamente
os níveis de IL-5, em comparação ao grupo OVA/PBS (p<0,01).
Figura 8: Níveis de citocinas no LBA. Dez dias antes da primeira sensibilização, os animais
receberam diariamente Saccharomyces cerevisiae UFMG A-905 inativadas pelo calor ou PBS por
gavagem e foram sensibilizados e desafiados com OVA ou solução salina. (n=8). Os valores foram
expressos como média e erro padrão; **p<0,01, ***p<0,001

.
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5.7 Avaliação da produção de anticorpos
Os níveis de IgE OVA-específico encontram-se na figura 9. Houve um aumento
significativo no grupo OVA/PBS em relação ao grupo controle (SAL/PBS) (p<0,001).
A administração do paraprobiótico S. cerevisiae OVA/SAC UFMG A-905 reduziu
significativamente os níveis de IgE OVA-específico, quando comparado com o grupo
asmático não tratado (OVA/PBS) (p<0,01).
Figura 9: Nível de IgE no soro. Dez dias antes da primeira sensibilização, os animais receberam
diariamente Saccharomyces cerevisiae UFMG A-905 inativadas pelo calor ou PBS por gavagem e
foram sensibilizados e desafiados com OVA ou solução salina. (n=8). Os valores foram expressos como
média e erro padrão; **p<0,01, ***p<0,001.
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5.8 Quantificação de células inflamatórias no tecido pulmonar
Os animais sensibilizados e desafiados com OVA apresentaram aumento
significativo na inflamação pulmonar, demonstrado por aumento no número de células
inflamatórias no parênquima pulmonar quando comparado com seu respectivo
controle (p<0,001). Os animais asmáticos tratados com o paraprobiótico S. cerevisiae
UFMG A-905 não apresentaram redução significativa na quantidade de células
inflamatórias demonstrados na figura 10.
Figura 10: Células inflamatórias no tecido pulmonar. Morfometria HE. Representação
fotomicrográfica dos grupos (A) SAL/PBS, OVA/PBS (B), OVA/SAC UFMG A-905 inativadas (C). Dez
dias antes da primeira sensibilização, os animais receberam diariamente Saccharomyces cerevisiae
UFMG A-905 inativadas pelo calor ou PBS por gavagem e foram sensibilizados e desafiados com OVA
ou solução salina. (n=8). Os valores foram expressos como média e erro padrão; ***p<0,001.
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5.9 Quantificação da produção de muco nas vias aéreas
Houve um aumento significativo na produção de muco dos animais alérgicos
(OVA/PBS) em relação ao controle (SAL/PBS) (p<0,001). A administração do
paraprobiótico S. cerevisiae UFMG A-905 reduziu significativamente a produção de
muco comparado aos animais asmáticos tratados com salina (p<0,01), figura 11.
Figura 11: Produção de muco. Morfometria PAS. Representação fotomicrográfica dos grupos (A)
SAL/PBS, OVA/PBS (B), OVA/SAC UFMG A-905 inativadas (C). Dez dias antes da primeira
sensibilização, os animais receberam diariamente Saccharomyces cerevisiae UFMG A-905 inativadas
pelo calor ou PBS por gavagem e foram sensibilizados e desafiados com OVA ou solução salina. (n=8).
Os valores foram expressos como média e erro padrão; **p<0,01, ***p<0,001.
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6. Discussão
Nesse trabalho, nós avaliamos o potencial terapêutico da administração da S.
cerevisiae UFMG A-905 inativadas pelo calor em animais sensibilizados com OVA, e
seus possíveis efeitos na prevenção de asma em um modelo animal. Nossos
resultados demostraram que a administração desse paraprobiótico apresentou
potencial anti-inflamatório, demonstrado principalmente por redução da inflamação
das vias aéreas, na produção de muco, e nos níveis de IgE. Adicionalmente, houve
um aumento de neutrófilos e nos níveis de IL-17, porém o paraprobiótico não foi capaz
de reduzir a HRB.
A asma é uma doença inflamatória crônica, com alta prevalência e morbidade,
responsável por inúmeras hospitalizações e prejuízos sociais (1, 7, 8). Até o presente
momento, não possui cura, sendo que seu tratamento é baseado, principalmente, na
utilização de corticosteroides, que pode ocasionar efeitos colaterais (1, 2, 6). Desta
forma, torna-se necessário a busca de medidas alternativas para sua prevenção ou
tratamento, que sejam capazes de promover efeitos terapêuticos semelhantes com
menos efeitos indesejáveis.
O desenvolvimento da doença ocorre devido a interações complexas entre
fatores genéticos e ambientais (74). Uma das possíveis explicações pode ser um
desbalanço imunológico nas respostas Th1/Th2, com predomínio de resposta Th2 (9).
Nos últimos anos, tem aumentado as pesquisas que buscam estratégias para
restaurar o equilíbrio nas respostas Th1/Th2 e/ou induzir Treg, amenizando a resposta
imunológica (75).
Nesse sentido, utilizando como base a teoria da higiene, uma maior exposição
a microrganismos e contatos não higiênicos pode, potencialmente, colaborar com o
melhor desenvolvimento do sistema imunológico, reduzindo assim o risco de doenças
alérgicas (24).
Nosso grupo demonstrou que a administração de S. cerevisiae UFMG A-905
vivas preveniu o desenvolvimento de asma em um modelo animal, demonstrado por
redução da HRB, inflamação das vias aéreas e pulmonar e na produção de muco.
Considerando que os mecanismos de ação da S. cerevisiae UFMG A-905 podem
estar presentes mesmo com a levedura inativada (63), nesse estudo nós avaliamos
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se a levedura inativada pelo calor também protegeria contra o desenvolvimento da
asma.
Dessa forma, primeiramente nós inativamos a levedura por calor e avaliamos a
eficácia dessa inativação por dois diferentes métodos em dois momentos distintos.
Nos dois momentos, não houve crescimento da levedura, confirmado assim que a
inativação pelo calor foi efetiva. Desta forma, garantimos que a solução administrada
aos animais estava totalmente inativada e que os efeitos alcançados fossem
independente de sua viabilidade (63). Após, avaliamos os seus efeitos na mecânica
respiratória, inflamação das vias aéreas e pulmonar.
A HRB é uma das características centrais na asma e, embora os mecanismos
envolvidos não foram totalmente elucidados, diversos fatores (ex. genético, ambiental,
inflamação, estruturais) e a interação de diferentes mecanismos colaboram com o
desenvolvimento da HRB na asma (16). Possíveis explicações incluem a presença de
células inflamatórias como eosinófilos, aumento da massa muscular lisa, alterações
musculares, redução do calibre das vias aéreas, espessamento da parede brônquica,
aumento

de

permeabilidade,

presença

de

mediadores

químicos

e

maior

contractilidade muscular (17, 76).
Em nosso estudo, os animais sensibilizados e desafiados com OVA
apresentaram um aumento na HRB em relação ao grupo sensibilizado e desafiado
com salina, confirmando que o modelo de asma utilizado foi adequado. Esse aumento
da HRB foi acompanhado por aumento de células totais, eosinófilos, citocinas
inflamatórias como IL-4, IL-5 e IL-13, e níveis de IgE ova-específico, o que reforça o
quadro de resposta imunológica de perfil Th2. Entretanto, a administração do
paraprobiótico S. cerevisiae UFMG A-905 não foi capaz de reduzir significativamente
a HRB.
Estudos prévios também avaliaram os efeitos de outras linhagens probióticas
na HRB em modelo animal de asma, principalmente as de origens bacterianas, como
as linhagens Bifidobacterium e Lactobacillus, com resultados divergentes (42-44, 46).
Wu et al demonstraram que a administração oral de L. rhamnosus GG (LGG)
reduziu a HRB, a inflamação das vias aéreas, a produção de citocinas Th2 como IL4, IL-5, IL-10 e IL-13 no LBA, o número de células totais e eosinófilos, e os níveis de
IgE (42). De modo semelhante, a administração de Lactobacillus salivarius preveniu
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a inflamação das vias aéreas atenuando a resposta alérgica por redução de
eosinófilos, níveis de IgE, eotaxina e HRB (44).
Em um outro estudo, Hsieh et al. demonstraram que a administração de L.
gasseri reduziu a inflamação das vias aéreas e a HRB em animais sensibilizados e
desafiados com Dermatophasgoides pteronyssinus (Der p). Essa redução estava
associada a diminuição no número de células totais e eosinófilos, nos níveis de IGg1,
e 17, e aumento nos níveis e IgG2A e IL-10, assim como a expressão do gene PPARƴ
por células dendríticas (43).
Por outro lado, em camundongos desafiados com OVA e tratados com B.
longum, MacSharry et al demonstraram o probiótico foi capaz de modular a resposta
inflamatória e reduzir células totais e eosinófilos, porém sem causar alterações na
HRB (46).
Embora a maioria dos estudos mencionados acima foram eficazes para reduzir
a inflamação e a HRB, a metodologia utilizada em alguns desses estudos foi a de
avaliação indireta da mecânica respiratória, como a pletismografia de corpo inteiro,
que não é capaz de gerar dados de resistência. Desta forma, os resultados podem
não condizer fidedignamente com as alterações encontradas na asma (77, 78). Em
nosso trabalho, os dados apresentados de mecânica respiratória foram realizados
através de avaliação direta por técnica de oscilação forçada, considerada padrão ouro
de análise (79). Esse pode ser uma das possíveis explicações pelo não efeito do
paraprobiótico na mecânica pulmonar.
Por outro lado, como a forma ativa da S. cerevisiae UFMG A-905 foi capaz de
reduzir a HRB (63), provavelmente a redução da HRB está ligada a ações da levedura
viva e/ou à potência anti-inflamatória. Os efeitos imunomodulatórios promovidos por
microrganismos comensais estão intimamente relacionados à linhagem e suas
características, uma vez que as comparações entre diferentes linhagens assim como
suas formas de administração (ativos/inativados) resultaram em efeitos diferentes (49,
80).
Resultados semelhantes aos deste trabalho foram demonstrados por Forsythe
et al em um estudo que avaliou os efeitos de dois probióticos, L. salivarius, e L. reuteri,
e paraprobióticos na resposta alérgica das vias aéreas. Os autores demonstraram que
apenas o tratamento oral com o probiótico Lactobacillus reuteri foi capaz de reduzir
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inibir a resposta alérgica e a HRB, enquanto o paraprobiótico não reduziu a HRB e a
inflamação (49).
Adicionalmente, diferenças no perfil de citocinas envolvidas no processo
inflamatório após os tratamentos podem influenciar os efeitos promovidos por
probióticos e paraprobióticos. Desta maneira, enquanto o uso do paraprobiótico L.
reuteri foi ineficaz em reduzir a resposta alérgica das vias aéreas (49),o paraprobiótico
Mycobacterium

vaccae

reduziu

a

inflamação

pulmonar

em

camundongos

sensibilizados com OVA. Interessantemente, a administração do paraprobiótico L.
reuteri casou uma redução significativa de IL-5 sem modificação em IL-10 no LBA,
enquanto a Mycobacterium vaccae causou o efeito praticamente oposto, ou seja,
levou a um aumento nos níveis de IL-10 sem modificações em IL-5 no LBA (49, 80).
Neste trabalho também se observa que o perfil de citocinas obtido com a
administração da forma paraprobiótica de S. cerevisiae UFMG A-905 difere dos
apresentados pela forma probiótica. A forma probiótica de S. cerevisiae UFMG A-905
reduziu a HRB, células totais, eosinófilos, as citocinas IL-4, IL-5, IL-13, a inflamação
pulmonar, produção de muco, e aumentou os níveis de IFN-ƴ, IL-10 e IL-17 (63).
Enquanto a forma paraprobiótica de S cerevisiae UFMG A-905 reduziu os níveis de
IL-5, IL-13, a quantidade de eosinófilos, IgE, a produção de muco, aumentando os
níveis de IL-17 sem alterações na HRB. Sendo assim, a redução da HRB causada
pelo probiótico S. cerevisiae UFMG A-905 (63) pode ser atribuída a efeitos não
apresentados pela forma paraprobiótica, como a redução de IL-4 no LBA, e redução
da inflamação pulmonar.
Em relação à contagem de células no LBA, os animais tratados com o
paraprobiótico S. cerevisiae UFMG A-905 não apresentaram redução no número de
células totais. Resultados semelhantes foram descritos por Forsythe et al, em que o
paraprobiótico L. reuteri também não reduziu a quantidade de células totais presente
no LBA de camundongos sensibilizados e desafiados com OVA (49).
Por outro lado, os probióticos L. reuteri e S. cerevisiae UFMG A-905 resultaram
em redução de células totais no LBA (49, 63). A diferença nesses resultados pode ser
explicada pelo tipo de probiótico, se foram administrados vivos ou mortos, protocolo
de sensibilização e desafios, dose e período de administração. Assim, outros
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protocolos de administração do paraprobiótico S. cerevisiae UFMG A-905 devem ser
realizados para avaliar seus efeitos no número de células das vias aéreas e HRB.
Embora a administração do paraprobiótico S. cerevisiae UFMG A-905 não
tenha reduzido a HRB e a quantidade de células totais presentes no LBA, outros
efeitos terapêuticos na inflamação das vias aéreas e pulmonar foram demonstrados,
como uma redução na porcentagem de eosinófilos no LBA, nos níveis de IgE, na
produção de muco, bem como nos níveis de duas importantes citocinas inflamatórias
na asma, IL-5 e IL-13.
Considerada célula de papel central na asma, os eosinófilos são granulócitos
produzidos na medula óssea presentes em baixas quantidades em condições normais
(81). Na medula óssea são diferenciados, migram pela corrente sanguínea por meio
de estímulos para o pulmão e outros órgãos. Pacientes asmáticos apresentam
maiores números dessas células, e esse aumento está relacionado com a gravidade
da HRB (82, 83).
Em nosso estudo, a administração do paraprobiótico S. cerevisiae UFMG A905 reduziu significativamente a quantidade de eosinófilos presentes no LBA dos
animais sensibilizados com OVA, o que demonstra que o paraprobiótico foi capaz de
reduzir a inflamação das vias aéreas, uma importante característica da asma.
Além da eosinofilia, a asma é caracterizada por inflamação de perfil Th2, com
o envolvimento de diversas citocinas, tais como IL-4, IL-5 e IL-13, tais citocinas podem
ser essenciais para o desenvolvimento e perpetuação da asma (9).

A IL-5 é

classificada como condutor fundamental da eosinofilopoiese, e infiltração de
eosinófilos nas vias aéreas, entretanto a capacidade de resposta das vias aéreas pode
ocorrer também por ação de outros mediadores e ciotocinas (84).
Adicionalmente, estudos in vitro, animal e clínicos demonstraram que a IL-13
também possui importante função como condutora de eosinófilos, e tem ligação direta
com resposta de perfil Th2 (81), especialmente em exposições secundárias (84).
A

administração

preventiva

da

solução

paraprobiótica

reduziu

significativamente os níveis de IL-5 e IL-13, o que pode estar diretamente relacionada
com a redução da quantidade de eosinófilos no LBA. Como a solução continha
somente leveduras inativadas, muito provavelmente, alguns componentes presentes
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na parede de leveduras, como beta-glucanas podem ter sido responsáveis pela ação
anti-inflamatória observada. Estudos prévios já demostraram que beta-glucanas,
lipopolissacarídeos e peptidoglicanos podem se apresentar como potentes ativadores
imunes (85).
Por outro lado, o paraprobiótico induziu a um aumento na quantidade de
neutrófilos no grupo tratado com a levedura inativada, e esse aumento foi
acompanhado pelos níveis da citocina IL-17A. A produção de IL-17A está relacionada
com modulação da resposta Th2, e sua produção resulta no aumento de infiltrados
neutrofílicos após exposição a antígenos (86). Assim, o aumento nos níveis de IL17Apode ter contribuído com o aumento de neutrófilos através de modulação da
resposta Th2 ou desvio de resposta para perfil Th17.
Recentemente, a produção de IL-17 por células T auxiliadoras tem sido
considerada um importante controle em várias doenças inflamatórias crônicas (87).
Além disso, células Th17 produtoras de IL-17 são descritas como condutoras de
inflamação em doenças autoimunes e também tem um importante papel regulador na
fisiopatologia de asma alérgica.
A IL-17 encontra-se aumentada no escarro, LBA e soro de pacientes com asma
grave, e pode induzir células para o pulmão capazes de secretar citocinas próinflamatórias e quimiocinas responsáveis pela infiltração de neutrófilos (88). Por outro
lado, Schnyder-Candrian et al relataram que a IL-17 pode ter um papel de regulação
negativa na asma alérgica. A administração de IL-17 em camundongos alérgicos
reduziu a produção de quimiocinas como a TARC, o recrutamento de eosinófilos,
linfócitos e eotaxinas, por agir na ativação de célula dentriticas e absorção de
antígenos. Além disso, houve menor ativação de células T e consequentemente
menor produção de citocinas IL-4, IL-5 e IL-13, reduzindo assim a resposta alérgica
(89).
O aumento nos níveis de IL-17A e neutrófilos encontrado em nosso trabalho
pode ter sido pela composição estrutural do microrganismo utilizado. Leveduras são
fungos unicelulares, muito utilizadas para fermentação na fabricação de pães,
cervejas e vinhos. A S. cerevisiae é a levedura mais comumente conhecida e utilizada
entre as mais de 350 espécies conhecidas no reino fungi (90). A parede celular de
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leveduras é composta por quatro classes de macromoléculas, dentre elas as betaglucanas (91).
As beta-glucanas são polissacarídeos formados por polímeros de glicose,
presentes na parede de organismos celulares, sendo que nas leveduras é o
componente que ocupa maior porção (48-60%)(90). As moléculas de beta-glucanas
normalmente não são presentes em células de mamíferos (92), desta maneira sua
presença faz com que haja interação e resposta com células do sistema imune inato.
A resposta imune às beta-glucanas acontece por meio de seu reconhecimento
através de receptores presentes em leucócitos como macrófagos, monócitos,
neutrófilos e células NK. Devido a essa complexa

e não totalmente elucidada

interação, atualmente as beta-glucanas têm sido apontadas como modificadoras da
resposta imune (90). LeBlanc et al determinaram em estudos animais e in vitro que o
tratamento de pneumonia com beta-glucanas resultou no aumento de neutrófilos no
local de inflamação (92).
Corroborando com nossos achados, a administração do probiótico

S.

cerevisiae UFMG A-905 na prevenção de asma, apresentou aumento no número de
neutrófilos e IL-17A (63). Desta forma, a presença de beta-glucanas na parede celular
do paraprobiótico S. cerevisiae UFMG A-905 pode ser responsável pelo aumento
significativo de neutrófilos no LBA.
A produção de IgE por células B ocorre devido a interação entre células T e B
e ação de algumas citocinas como IL-4 e IL-13 (93). A apresentação de alérgenos
mediados por IgE é considerada importante na asma, uma vez que sua presença
contribui para o recrutamento de eosinófilos (94). Além disso, a IgE é um importante
mediador presente em doenças alérgicas (50), esses anticorpos estão presentes na
primeira linha de defesa contra antígenos e patógenos (95).
Em nosso trabalho, houve redução nos níveis de IgE nos animais asmáticos
tratados com o paraprobiótico, bem como nos níveis de IL-13. Isso sugere que um dos
possíveis mecanismos de ação da levedura inativa possa ser na imunomodulação que
inclui redução de células B produtoras de IgE dependentes de IL-13 (96).
Adicionalmente, a produção de muco por células caliciformes aumenta em
pacientes asmáticos. A hiperprodução de muco é um dos fatores que contribui para
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gravidade, morbidade e mortalidade na asma (97). Kuperman et al por meio de um
estudo experimental demonstraram que a IL-13 age diretamente nas células epiteliais
das vias aéreas resultando na produção de muco por essas células (98).
O tratamento preventivo com o paraprobiótico também foi capaz de reduzir a
produção de muco no parênquima pulmonar. Desta maneira, a redução dos níveis de
IL-13 pode ter colaborado com uma menor produção de muco por células epiteliais.
Na última década houve aumento considerável em pesquisas que avaliam
cepas probióticas em diversas doenças, inclusive em doenças alérgicas. Em
decorrência da definição e classificação do termo probiótico como “microrganismos
vivos”, a maioria das pesquisas apenas avaliou o potencial terapêutico na forma ativa
desses agentes (42, 45-48, 62, 99-103). Entretanto por apresentar maior segurança,
facilidade de manutenção e incorporação em alimentos, os paraprobióticos têm
chamado atenção e despertado curiosidade sobre efeitos nas doenças (67).
Estudos prévios já tinham demonstrado potencial terapêutico da levedura S.
cerevisiae UFMG A-905 no tratamento de doenças intestinais e alérgica (54, 62, 63).
Neste estudo, reforçamos o seu potencial imunomodulador e demonstramos que a
forma paraprobiótica também produziu efeitos terapêuticos na asma, principalmente
na inflamação das vias aéreas e pulmonar demonstrados por redução de eosinófilos,
de citocinas inflamatórias como IL-5 e IL-13, na produção de muco, bem como nos
níveis de IgE. Assim, neste trabalho os efeitos benéficos promovidos pelo
paraprobiótico S. cerevisiae UFMG A-905 foram observados principalmente na
inflamação das vias aéreas e pulmonar, reforçando o potencial bioterapêutico dessa
levedura mesmo na forma inativada.
Embora haja uma associação entre inflamação e HRB, Crimi et al em um estudo
clínico demostraram que o grau de resposta das vias aéreas após estímulo não está
diretamente vinculado com o número de células inflamatórias na via aérea. Desta
forma, pode existir uma dissociação entre inflamação das vias aéreas e HRB (104), o
que justifica o nosso achado.
Embora os efeitos terapêuticos promovidos por probióticos sejam animadores,
é necessário avaliar riscos/benefícios, especialmente em pessoas imunossuprimidas,
uma vez que casos de fungemia e bacteremia já foram relatados (105). Como alguns
dos mecanismos de ação podem não ser diretamente dependente da viabilidade
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celular (66), outras formas desses microrganismos ou metabólitos produzidos por eles
também devem ser avaliados em diferentes doenças (105). Adicionalmente, há muito
a ser estudado na relação microrganismos-hospedeiro e seus benefícios, isso inclui a
forma de administração, linhagem, dose, viabilidade, diferentes vias e mecanismos de
ação, entre outros fatores.
Algumas limitações deste trabalho foi a não utilização de outros paraprobióticos
como comparação. Além disso, só foi avaliado um protocolo de administração.
Idealmente, outros protocolos de administração, com maiores doses e mais tempo de
administração poderiam ter diferentes resultados. Também não avaliamos os seus
efeitos no tratamento da asma.
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7. Conclusão
A administração do paraprobiótico Saccharomyces cerevisiae UFMG A-905
atenuou a inflamação das vias aéreas e pulmonar, reduziu o número de eosinófilos
no LBA, os níveis de IL-5 e IL-13 e a produção de muco, além de aumentar os
níveis de IL-17A.
Assim, concluímos que o paraprobiótico Saccharomyces cerevisiae UFMG A905 atenuou a inflamação das vias aéreas em modelo animal de asma.
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