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Silveira, D. S. C. Efeitos imuno-modularores de Lactobacillus bulgaricus no câncer 

colorretal associado à colite. 2017. Tese (Mestrado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017

           O câncer associado à colite (CAC – colitis-associated cancer) é um subtipo de câncer 

colorretal  (CRC)  precedido  por  doenças  inflamatórias  do  intestino  (IBD – inflammatory 

bowel disease). Diante das altas taxas mundiais de incidência e mortalidade do CRC, muitos 

esforços  têm  sido  movidos  pela  comunidade  científica  em  busca  do  desenvolvimento  de 

novas abordagens e estratégias terapêuticas contra esse tipo de câncer. Doenças inflamatórias 

do  intestino  estão  associadas  a  um  risco  aumentado  para  o  desenvolvimento  de  CRC e 

evidenciam assim, a complexa conexão entre inflamação e câncer.

  A  microbiota  intestinal  possui  papel  central  na  patogênese  de  IBD. Há  evidente 

aumento  no  interesse  em  investigar  maneiras  de  contornar  alterações  da  resposta  imunitária 

do hospedeiro à disbiose microbiana utilizando suplementos à base de microrganismos vivos. 

Isso  ocorre  uma  vez  que  estudos  com  probióticos  têm  demonstrado o  seu grande  potencial 

imunomodulador.  A  administração  de  probióticos  tem  sido  associada  à manutenção  de 

períodos  prolongados  de  remissão  da  doença  e à ausência  de  resistência  ao  tratamento. No 

presente  trabalho, utilizamos  modelo  experimental  de  câncer  colorretal  associado  à 

inflamação  para  investigar  os  efeitos  do probiótico Lactobacillus  bulgaricus sobre a 

carcinogênese. Nossos  resultados  demonstram  papel  anti-inflamatório  de L.  bulgaricus na 

colite  induzida  por  DSS,  associado  a  menores  níveis  intestinais  das  citocinas  TNF-α,  IL-1β, 

IL-6,  IL-17,  IL-23. Na  carcinogênese, o  probiótico induziu menores  níveis  intestinais  das 

citocinas pró-inflamatórias e levou  à redução  expressiva  do  volume  tumoral  total  e  tamanho 

médio de tumores ao final do tratamento. Em conjunto, nossos resultados demonstram papel 

anti-inflamatório e antitumoral  de Lactobacillus  bulgaricus na  carcinogênese colorretal 

associada à inflamação.
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           Colitis-associated cancer (CAC) is a subtype of colorectal cancer (CRC) preceded by 

inflammatory  bowel  disease  (IBD).  Faced  with  the  high  global  rates  of  CRC  incidence  and 

mortality,  many  efforts  have  been  made  by  the  scientific  community  to  develop  new 

approaches and therapeutic strategies against this type of cancer. IBDs are associated with an 

increased  risk  for  CRC  development,  highlighting  the  complex  connection  between 

inflammation and cancer.

  The intestinal microbiota has a central role in the pathogenesis of IBD. Currently there 

is  evident  increase  in  interest  in  investigating manners to  circumvent  the  host's  immune 

response  to  microbial  dysbiosis  using  a  supplement  based  on  live  microorganisms.  This  is 

because  studies on  probiotics have  demonstrated their high  immunomodulatory  potential. 

Probiotic  administration  has  been  associated  with  the maintenance  of  prolonged  remission 

periods of  the  disease,  and with  the lack  of  resistance  to  treatment.  In  the  present study, we 

used experimental model of colorectal cancer associated with inflammation to investigate the 

effects  of the probiotic Lactobacillus  bulgaricus on  carcinogenesis. Our  results  demonstrate 

the anti-inflammatory role of L. bulgaricus in DSS-induced colitis, which was associated with 

lower  intestinal  levels  of the cytokines  TNF-α,  IL-1β,  IL-6,  IL-17,  IL-23.  In carcinogenesis, 

the probiotic induced lower  intestinal  levels  of  the  proinflammatory  cytokines and  led  to an 

expressive reduction of total tumor volume and mean size of tumors at the end of treatment. 

Taken  together,  our  results  demonstrate the  anti-inflammatory  and antitumor  role  of

Lactobacillus bulgaricus in inflammation-associated colorectal carcinogenesis.
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18 Introdução 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Barreira intestinal: conceitos gerais e componentes 

O trato gastrointestinal é considerado o órgão imunológico mais sofisticado e 

complexo de todo o organismo além de ser evolutivamente a região mais antiga do sistema 

imune inato (MALOY; POWRIE, 2011; SCHULENBURG; KURZ; EWBANK, 2004). Todos 

os dias milhares de microorganismos e diferentes nutrientes entram em contato com o trato 

gastrointestinal. As células epiteliais intestinais não só fornecem barreiras físicas impedindo a 

invasão de potenciais patógenos ou antígenos, mas também são responsáveis em reabsorver 

nutrientes e água, mantendo assim a homeostase de todo o organismo (MARCHIANDO et al., 

2010, 2012, 2013; MARCHIANDO; GRAHAM; TURNER, 2010). 

Para cumprir estas múltiplas funções, as células-tronco localizadas na região da cripta 

diferenciam-se em diversos tipos de células epiteliais. O epitélio intestinal é organizado por 

uma monocamada celular e consiste em cinco diferentes tipos celulares: enterócitos, células 

endócrinas, células M, células caliciformes e células de Paneth que se conectam através de 

sofisticadas junções celulares, como ocludina, claudina-1 e zônula de oclusão 1 

(MARCHIANDO; GRAHAM; TURNER, 2010; MOENS; VELDHOEN, 2012; VIGGIANO 

et al., 2015). Esta monocamada celular desempenha papel crítico na manutenção da 

homeostase local pois atua como barreira físico-química que limita o crescimento microbiano 

e o seu acesso à superfície do intestino (MOENS; VELDHOEN, 2012; VIGGIANO et al., 

2015). 

Portanto, cabe ao sistema imunológico do intestino preservar o equilíbrio de sua 

interação com a microbiota intestinal, prevenir a invasão de agentes patogênicos nocivos, 

permanecer tolerante a substâncias alimentares inócuas e microorganismos comensais, 

garantindo absorção de nutrientes. Este equilíbrio imune cuidadosamente regulado, foi 

moldado por vários milhões de anos de co-evolução entre o hospedeiro e microbiota intestinal 

e é essencial para o desenvolvimento saudável e para a integridade da barreira intestinal 

(KURASHIMA; GOTO; KIYONO, 2013; VIGGIANO et al., 2015). 

Uma rede complexa de células imunes, conhecida como "tecido linfoide associado ao 

intestino" (GALT), é composto principalmente por células epiteliais, células dendríticas 

(DCs), célula natural killer (NK), linfócitos (espaços intraepiteliais e lâmina própria - LP), 

células M, além de tecidos linfoides organizados como: placas de Peyer (PP) e linfonodos 
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mesentéricos (LNMs). Esse sistema representa cerca de 70% das células imunes do corpo 

humano inteiro (BEKIARIS; PERSSON; AGACE, 2014). 

O epitélio intestinal pode reconhecer produtos microbianos através de sensores como 

TLR (Toll-like receptor) que detectam bactérias, fungos, vírus e protozoários (LARSSON et 

al., 2012); NLRs (Nucleotide-binding oligomerization domain (NOD)-like receptors), 

responsáveis por reconhecerem produtos bacterianos (ROBERTSON et al., 2013), e por fim 

os RLRs (RIG-I-like receptor), os quais reconhecem componentes virais (BROQUET et al., 

2011). Esses componentes do sistema imune contribuem para integridade e regeneração do 

epitélio sob constante exposição aos antígenos microbianos, mantendo uma barreira mucosa 

saudável (LAVELLE et al., 2010; UEMATSU; FUJIMOTO, 2010). 

As células de Paneth e as caliciformes são responsáveis pela produção de peptídeos 

antimicrobianos e mucinas, respectivamente, e ainda auxiliam na transcitose de IgA pelo 

epitélio colunar (KURASHIMA; GOTO; KIYONO, 2013). O muco produzido pelas células 

caliciformes bloqueia adesão direta de bactérias comensais ao epitélio (BIRCHENOUGH et 

al., 2015). Somado a produção de moléculas antimicrobianas, as células caliciformes também 

contribuem para homeostase intestinal ao entregarem antígenos de baixo peso molecular às 

DCs-CD103+ tolerogênicas, as quais são capazes de induzir células T reg (BEKIARIS; 

PERSSON; AGACE, 2014).  

As células M estão associadas às PP e carreiam antígenos à DCs encontradas nas 

regiões interfoliculares e na região subepitelial, auxiliando na rápida apresentação de 

antígenos às células T e B (MABBOTT et al., 2013). 

 As DCs do intestino estão presentes no espaço intraepitelial, na lâmina própria e nos 

tecidos intestinais linfoides organizados. DCs intraepiteliais CX3CR1- penetram a camada 

celular do epitélio sem causar danos a essa barreira e capturam antígenos do lúmen 

(BEKIARIS; PERSSON; AGACE, 2014). Além de apresentar antígenos patogênicos para os 

linfócitos também participam da manutenção do equilíbrio da resposta imune intestinal. DCs 

mielóides encontradas na cúpula subepitelial das PP produzem IL-10 após ativação por 

CD40L e podem apresentar antígenos às células T CD4+ estimulando-as a produzirem IL-4 e 

IL-10 (MANN; LI, 2014).  

Os linfonodos mesentéricos (LNMs) compreendem os maiores gânglios linfóides do 

organismo. Através dos vasos linfáticos eferentes, antígenos capturados por DCs nas PP e 

lâmina própria são levados aos linfonodos mesentéricos e lá são apresentados às células T. 
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Esses linfócitos T expressam em sua superfície moléculas de adesão L-selectina e α4β7-

integrina que auxiliam em seu acúmulo nos LNMs as quais normalmente direcionam os 

linfócitos para a periferia e para as mucosas, respectivamente (WAGNER et al., 1998). 

As PP são compostas por folículos ricos em células B circundados por uma malha de 

células T chamada de regiões interfoliculares. As células B representam 75% das células 

encontradas nas PP e podem formar centros germinativos mesmo em condições de 

homeostasia, devido à constante estimulação com antígenos das bactérias comensais. Nesses 

centros germinativos há um ambiente propício para ocorrer o switching de classe de IgM para 

IgA nas células B (KUNISAWA et al., 2015; KUNISAWA; KURASHIMA; KIYONO, 

2012).  

Na lâmina própria, localizada na camada inferior das células epiteliais intestinais, 

encontram-se neutrófilos, macrófagos, DCs, linfócitos, mastócitos e as recentemente 

descobertas células linfoides inatas (ILCs), que participam da resposta inata e adquirida e na 

manutenção da homeostase entre microbiota e intestino (SHI et al., 2017). 

 Tanto as células T CD4+ quanto as células T CD8+ são encontradas na lâmina própria 

com uma proporção aproximada de 2:1. O perfil de células T CD4+ da lâmina própria é 

altamente diversificado, contendo subconjuntos de IL-2+, IL-2+ IFNγ+, IFNγ+ e IL-17+ bem 

como IL-10+Foxp3+ (IVANOV et al., 2006; MAYNARD et al., 2007; SATHALIYAWALA 

et al., 2013; VEENBERGEN; SAMSOM, 2012). No entanto, a distribuição e a função desses 

subconjuntos diferem marcadamente ao longo do comprimento do intestino devido, pelo 

menos em parte, às variações no conteúdo luminal (DENNING et al., 2011). 

Uma correlação inversa entre o número de células Th17 e células T reguladores (Treg) 

foi encontrada ao longo do comprimento do intestino em camundongos não doentes, com 

números de células Th17 diminuindo progressivamente do duodeno para o cólon e os 

números de células Treg sendo mais altos no cólon (DENNING et al., 2011). Embora as 

células T CD4 + produtoras de IL-10 estejam presentes em grandes quantidades ao longo da 

mucosa intestinal, elas parecem ser mais dominantes no cólon (MAYNARD et al., 2007). 

As células T respondem rapidamente ao sinal do lúmen e iniciam respostas 

inflamatórias e anti-inflamatórias. O microbioma intestinal promove a diferenciação de 

células T CD4 + e ativação de células T CD8 + naives (LUI et al., 2015). As células T CD4 + 

da lâmina própria secretaram IL-17 e IL-22, que estão envolvidas na regulação da inflamação 
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intestinal (MUÑOZ et al., 2009). Além disso, células epiteliais intestinais também produzem 

IL-17, o que pode induzir a expressão de quimiocinas (AWANE et al., 1999). 

Os macrófagos são os leucócitos mais abundantes na lâmina própria intestinal 

saudável. Eles têm várias funções importantes na homeostase intestinal, incluindo a fagocitose 

e degradação de microorganismos e células de tecido morto, bem como a produção de 

mediadores que conduzem epiteliais renovação celular. Eles também produzem grandes 

quantidades de IL-10, que não apenas previne a inflamação ao bloquear as respostas pró-

inflamatórias aos estímulos, como a ligação de TLR (MELILLO et al., 2010; TAKEDA et al., 

1999; UEDA et al., 2010), mas também, promove a sobrevivência e as funções das células 

locais Treg FOXP3+na mucosa (HADIS et al., 2011; MURAI et al., 2009). A produção de IL-

1β por macrófagos residentes em resposta à microbiota mantém a atividade celular TH17 no 

intestino (SHAW et al., 2012) . A capacidade dos macrófagos intestinais para responder à IL-

10 também é um fator crucial na manutenção da homeostase local, uma vez que o seu 

knockout leva a colite espontânea em camundongos (SHOUVAL et al., 2014; ZIGMOND et 

al., 2014). Estas propriedades são bastante específicas para o intestino e, ao contrário de 

muitos outros macrófagos de tecidos, os da mucosa intestinal são derivados da reposição 

contínua de monócitos do sangue que diferenciam localmente sob o controle do ambiente da 

mucosa (BAIN et al., 2014). 

Os primeiros estudos que fenotiparam os macrófagos intestinais em camundongos e 

humanos usaram o os marcadores específicos, como F4/80 (EMR4), CD68 (macrosialina) e 

CD163. Eles mostraram que os macrófagos estão presentes tanto no cólon quanto no intestino 

delgado, onde representam o maior grupo de fagócitos mononucleares no corpo (WEBER; 

SAURER; MUELLER, 2009). Estudo mais recente concorda que os números absolutos e as 

frequências relativas dos macrófagos são maiores no cólon do que no intestino delgado 

(DENNING et al., 2011). 

Quatro subconjuntos de células dendríticas foram identificados nas preparações de 

células de lâmina própria de intestino de camundongos e são classificados com base em sua 

expressão de CD103 (também conhecida como integrina αE) e CD11b. Células dendríticas 

CD103+ CD11b- e CD103+ CD11b+ são as mais abundantes e diferem em fatores de 

transcrição (DENNING et al., 2011; WEBER; SAURER; MUELLER, 2009). 
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Figura 1:. Barreira intestinal. Células epiteliais (enterócitos, células de Paneth e células 

caliciformes) formam uma barreira física contra a invasão bacteriana e secretam proteínas 

antimicrobianas que atingem a parede bacteriana, auxiliando na eliminação das bactérias que 

penetraram sobre o muco intestinal. Plasmócitos diferenciadas a partir de linfócitos B secretam 

moléculas de S-IgA que são transportadas via transcitose pela camada epitelial e secretadas pela 

superfície apical das céluas epiteliais limitando o número de bactérias associadas à mucosa e 

prevenindo sua penetração. Linfócitos intraepiteliais se localizam na parte basolateral das junções 

epiteliais e respondem à dano epitelial secretando fatores de crescimento, promovendo reparo tecidual 

e produzindo fatores pró-inflamatórios e antimicrobianos. Macrófagos e células dendríticas da lâmina 

própria processam e apresentam os antígenos internalizadas via célula M ou captados diretamente por 

células dentríticas para células TCD4+ virgens que se diferenciam em células T efetoras e T regutória. 

Adaptado de (MOWAT, 2003). 

 

 

1.2 Microbiota intestinal  

A microbiota intestinal é o conjunto de microrganismos comensais que colonizam o 

lúmen intestinal e pode chegar a 1014 bactérias, as quais perfazem aproximadamente 1000 

espécies diferentes. Isso significa que o número de bactérias no intestino é 10 vezes superior 

ao número total de células do corpo humano (KAMADA et al., 2013). O estabelecimento da 

microbiota madura é um processo dinâmico que ocorre nos primeiros 2 anos de vida e 

coincide com o desenvolvimento do sistema imunológico (JAIN; WALKER, 2014), o que 
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sustenta a teoria de que a formação da microbiota intestinal não é um evento aleatório, mas 

sim, um processo evolutivo estabelecido que fornece um nicho rico e especializado para 

membros selecionados de apenas alguns filos bacterianos (LEI; NAIR; ALEGRE, 2015).  

Mais de 99% da microbiota intestinal é composta por espécies que fazem parte de 

quatro filos bacterianos: Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria e Actinobacteria. Espécies 

gram-positivas e aeróbias são facilmente encontradas no intestino delgado proximal enquanto 

as espécies gram-negativas são predominantes na porção distal. Distalmente à válvula 

ileocecal, a concentração de bactérias aumenta drasticamente, sendo o cólon a região do trato 

gastrointestinal mais densamente povoada por bactérias, principalmente Bacteroides, 

Bifidobacteria, Fusobacteria, Clostridia e Peptostreptococci (ECKBURG, 2005; JÄGER; 

STANGE; WEHKAMP, 2013).   

Devido à diversidade da microbiota intestinal, é empiricamente difícil definir a 

composição da microbiota intestinal saudável ou relacionada com doença, mas evidências 

crescentes sugerem que as alterações na composição da microbiota intestinal podem 

contribuir para o ambiente intestinal saudável ou patológico (JANDHYALA et al., 2015). 

Observou-se que em um mesmo indivíduo, a proporção de Firmicutes pode apresentar 

variações significativas, enquanto que as de Bacteroidetes parece ser estável. Fatores 

genéticos também têm um papel importante no desenvolvimento da microbiota intestinal, 

apesar do ambiente condicionar a aquisição de diferentes espécies (BIEN; PALAGANI; 

BOZKO, 2013; PALMER et al., 2007). 

A microbiota intestinal mantém uma relação simbiótica com a mucosa intestinal e 

desempenha funções importantes como metabolismo de nutrientes, metabolismo de drogas e 

xenobióticos, proteção antimicrobiana, manutenção da integridade da barreira intestinal e 

imunomodulação (JANDHYALA et al., 2015) 

 O sistema imune inato reconhece componentes ou produtos microbianos através de 

diferentes padrões de receptores de reconhecimento (PRRs) encontrados em vários tipos 

celulares incluindo macrófagos, DCs e células epiteliais (IWASAKI; MEDZHITOV, 2015). 

Um dos imunomoduladores bacterianos mais caracterizados reconhecido por TLR2 é o 

polissacarídeo A (PSA) da Bacteroides fragilis que tem capacidade de modular células T para 

o desenvolvimento da homeostase (TROY; KASPER, 2010). Estudos recentes revelam que 

PSA ativa TLR2 em DC plasmocitóides em vez de DC convencionais, levando à indução da 

secreção de IL-10 por células T CD4+, culminando em proteção da mucosa (DASGUPTA et 
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al., 2014). Componente do envelope bacteriano de Lactobacillus plantarum também sinaliza 

através de TLR2 promovendo resposta pró-inflamatória em DCs que modula populações de 

células T reguladoras e efetoras (SMELT et al., 2013). Flagelina bacteriana é reconhecida por 

TLR5 expresso em células epiteliais intestinais (IECs) e DCs. A sinalização TLR5 derivada 

de IEC parece influenciar a composição da microbiota e a resposta do hospedeiro 

(CHASSAING; LEY; GEWIRTZ, 2015). Linfócitos intraepiteliais (IELs) responsáveis pela 

homeostase da microbiota são regulados positivamente através da citocina IL-15, produto da 

via de NOD2 que reconhece peptídeoglicanas (ECKBURG, 2005). NOD2 nas células 

caliciformes estão envolvidos na restrição do crescimento de Bacteroides vulgatus no 

intestino delgado previnindo a inflamação intestinal em camundongos (RAMANAN et al., 

2014). 

Todavia, a homeostase intestinal pode ser facilmente posta em risco por distúrbios da 

microbiota normal resultando em efeitos negativos para o hospedeiro. A disbiose, alteração da 

população da microbiota comensal, pode levar à inflamação e lesão do tecido da mucosa, que 

parece predispor para situações como, doenças inflamatórias do intestino, câncer colorretal e 

síndrome do intestino irritável. A disbiose pode ser gerada pelo o uso de antibióticos, estresse,  

dieta ocidental e higiene (BIEN; PALAGANI; BOZKO, 2013; ECKBURG, 2005; JIANG et 

al., 2013; PALMER et al., 2007) 

Estudos têm sugerido que a microbiota fecal e da mucosa intestinal de doentes com 

doenças inflamatórias do intestino são diferentes das encontradas em participantes controle, 

sendo que há diferença entre a fase passiva e ativa da doença. Além disso, em condições 

patológicas observou-se uma diminuição da concentração de Firmicutes e aumento de 

Proteobacteria e Bacteroidetes (CONTE et al., 2006; SOKOL et al., 2006; TAKAISHI et al., 

2008; WALKER et al., 2011). 

Tal como mencionado anteriormente, no que concerne aos fatores genéticos que 

condicionam a etiologia das DII, mutações no gene NOD2/CARD15 condicionam alterações 

na ativação de NF-kB e diminuição da capacidade de autofagia das células dendríticas, 

essencial para a eliminação de patógenos (KNIGHTS; LASSEN; XAVIER, 2013; LODDO; 

ROMANO, 2015; SCHARL; ROGLER, 2012). Nas DII, ocorre perda de tolerância às 

bactérias comensais, conduzindo a um processo de inflamação crônica em que a microbiota 

estimula constantemente o sistema imune do hospedeiro, perpetuando a doença (QUIGLEY, 

2013; SARTOR, 2008; STROBER; FUSS; MANNON, 2007). 
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1.3 Doenças Inflamatórias Intestinais 

A evolução das doenças inflamatórias intestinais (DIIs) segue com o avanço da 

sociedade (KAPLAN, 2015). A documentação sistemática da colite ulcerativa começou na 

Europa Ocidental nos anos 1800, com o primeiro relato de caso publicado por Sir Walter 

Wilks em 1859 (WILKS; MOXON, 1875). O surgimento da colite ulcerativa na Europa 

Ocidental acompanhou o advento da revolução industrial nos anos 1800 (MULDER; NOBLE; 

JUSTINICH; DUFFIN JM., 2014). 

A revolução industrial deu origem a uma urbanização aumentada, com uma mudança 

nas economias de áreas rurais e agrículas para as áreas urbanas. A crescente densidade 

populacional dentro das cidades mudou muito a dieta e os estilos de vida - hoje essas 

mudanças sociais são chamadas de ocidentalização, remetendo aos países Europa Ocidental, 

Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia (CRAFTS, 2004), que tiveram suas 

histórias industrial concomitantes com a revolução industrial (BURISCH; JESS; 

MARTINATO; LAKATOS, 2013). 

A década de 1950 foi considerada o marco da aceleração da civilização humana, 

caracterizada pelo crescimento global exponencial da população humana (WATERS; et al, 

2016). O rápido aumento da população foi impulsionado pelo avanço econômico, pela 

automação, pelo aumento da produção de alimentos e pela utilização profunda de recursos e 

energia (WATERS; et al, 2016). Do mesmo modo, a incidência de colite ulcerativa e doença 

de Crohn explodiu em países ricos e ocidentalizados nos últimos 50 anos do século XX 

(MOLODECKY, 2011). 

O final do século 20 é reconhecido como o início da globalização, pelo qual alguns 

países industrializados da Ásia, Oriente Médio e América do Sul tornaram-se mais 

ocidentalizado. Durante esse período, os países recém-industrializados experimentaram rápido 

crescimento da população, urbanização, industrialização e ocidentalização da cultura (ZWI; 

MILLS, 1995). 

Atualmente, no Brasil, estudos para relatar a prevalência e incidência da DIIs não 

refletem o perfil epidemiológico real da doença no país, sendo essas consideradas baixas. 

Estes estudos apresentam dificuldades em gerar dados exatos devido à heterogeneidade e 

tamanho do território brasileiro (VICTORIA; SASSAK; et al, 2009, PARENTE; COY; et al, 

2015). 
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As duas principais doenças inflamatórias intestinais são a doença de Crohn (CD) e 

colite ulcerativa (UC). A grande diferença entre elas é que a doença de Crohn pode afetar toda 

a parede intestinal e qualquer parte do trato gastrointestinal, mais comumente o íleo terminal 

ou a região perianal de forma não contínua, além de ser comumente associada a complicações 

como abcessos, fístulas e restrições. Em contraste, a colite ulcerativa se caracteriza por 

inflamação e ulceração da camada mais superficial da mucosa do cólon e a inflamação é 

máxima no reto (OTT; SCHOLMERICH, 2013). 

 De forma geral, os pacientes com DIIs apresentam sinais e sintomas como diarreia 

persistente, sangramento retal, dor abdominal, obstrução intestinal, fístulas, febre, fadiga e 

perda de peso (HENDRICKSON; GOKHALE et al, 2002; FUSS, HELLER et al 2004, 

MARTINS; PEPPERCORN, 2004; VAN ASSCHE; DIGNASS et al, 2010; KALLA; 

VENTHAM et al, 2014). A inflamação exacerbada leva a danos prolongados e muitas vezes 

irreversíveis da função e estrutura gastrintestinal (BOUMA; STROBER, 2003). 

 

1.3.1 Patogênese das Doenças Inflamatórias Intestinais 

Embora a etiologia das DIIs permaneça em grande parte desconhecida, pesquisas têm 

indicado que a susceptibilidade genética do indivíduo, o ambiente externo, a microbiota 

intestinal e a resposta imune estão todos envolvidos e funcionalmente integrados na 

patogênese das DIIs (XAVIER; PODOLSKY; 2007; ABRAHAM; CHO; 2009; DANESE; 

FIOCCHI; 2006). 

Estudos recentes descobriram que 163 genes estão associados as DIIs, dos quais 110 

estão associados a ambas as doenças (CD e UC), sendo que 30 genes estão relacionados 

especificamente com a doença de Crohn e 23 genes estão associados a colite ulcerativa 

(JOSTINS; et al., 2012). A maioria destes genes estão envolvidos na resposta imune, 

autofagia, estresse do retículo endoplasmático, função barreira epitelial intestinal e vias de 

defesa microbiana (JOSTINS; et al., 2012; KHOR; GARDET; XAVIER; 2012; LIU; et al., 

2015; RIOUX; et al., 2007; HAMPE; et al., 2007; MCCARROLL; et al., 2008; ANDERSON; 

2011; BRAND; 2009; TRAVASSOS;2010; KUBALLA; 2008). Estudos genéticos 

melhoraram a compreensão da patogênese das DIIs, no entanto, não está claro qual é a razão 

da maioria das pessoas que possuem variáveis de risco associadas às DIIs permanecem 

saudáveis (VENTHAM; et al., 2013). 
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  Não há dúvidas de que os fatores ambientais desempenham um papel importante na 

patogênese das DIIs. Um grande número de fatores ambientais é considerado fator de risco 

para as DIIs, incluindo tabagismo, dieta, drogas, geografia, estresse social e psicológico 

(VENTHAM; et al., 2013). 

Os nutrientes e metabolitos da alimentação em combinação com fatores genéticos, 

afetam a microbiota intestinal e impactando o risco de inflamação (KAPLAN; NG, 2017). A 

transição de populações de regiões rurais para cidades urbanas é muitas vezes acompanhada 

por maior abundância de alimentos, inatividade física e estresse psicossocial (LOFTUS; 

2004). Vários estudos têm associado o consumo regular de fast food com risco de doença de 

Crohn e colite ulcerativa. Isso pode estar diretamente relacionado a altos níveis de ácidos 

graxos mono e poli-insaturados e açúcar ou indiretamente relacionado ao estilo de vida menos 

ativo de pessoas que consomem este tipo de alimentação (SUEZ; et al.,2014; CHASSAING; 

et al., 2015; BURISCH; 2014; SAKAMATO; et al., 2015). 

O estresse tem sido apontado em favorecer a patogênese de doença de Crohn e colite 

ulcerativa (MAUNDER; 2005; MAWDSLEY; RAMPTON; 2005; MAWDSLEY; 

RAMPTON; 2006). Estudo sugeriu que os indivíduos com níveis mais baixos de estresse 

tinham um risco reduzido em iniciar a doença. Além disso, depressão e ansiedade podem 

desempenhar um papel importante na piora das DIIs (CÁMARA; 2011; GOODHAND; et al., 

2012). 

Em condições não patogênicas, o sistema imune do hospedeiro é tolerante aos 

antígenos da microbiota comensal do intestino. A desregulação das respostas imunes 

direcionadas à bactéria comensal é conhecida por estar envolvida no início do 

desenvolvimento de DII (MIKOV; STOJANČEVIĆ; BOJIĆ, 2014). Evidências científicas 

sugerem que as DDIs seriam o resultado de dois mecanismos iniciais: da excessiva função de 

células T efetoras ou da função deficiente das células Treg. O desenvolvimento da DII 

experimental utilizando-se modelos animais geneticamente deficientes para elementos 

reguladores da mucosa intestinal como a IL-10, confirmaram essa hipótese (GOMES-

SANTOS, 2012). 

 Células T ativadas produtoras de IFN-γ e de TNF-α agem sinergicamente 

modificando a morfologia das células endoteliais dos vasos sanguíneos próximos ao sítio 

inflamatório, permitindo um aumento do fluxo sanguíneo, da permeabilidade vascular, da 

expressão de moléculas de adesão (ICAMs) e da migração de leucócitos e proteínas para o 
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foco inflamatório (SCHREIBER, 1998; MARINI, 2003). Fatores genéticos são importantes 

moduladores da severidade da doença, porém bactérias comensais entéricas também são 

requeridas para iniciar e manter a inflamação intestinal ou colônica, a qual é mediada 

principalmente por linfócitos T (OSTANIN et al., 2009, LIU, VAN SOMMEREN et al. 

2015).  

A ativação desregulada do sistema imune intestinal desempenha um importante papel 

na patogênese dessas doenças, visto que pacientes com doença inflamatória intestinal 

apresentam extensivo infiltrado inflamatório, edema, perda de células caliciformes, 

diminuição na produção de muco, hiperplasia de células crípticas e ulceração, observados em 

cortes histológicos (OSTANIN et al., 2009).  

Embora doença de Crohn e colite ulcerativa sejam clinicamente semelhantes, é 

possível observar padrões de resposta imune bastante distintos. Em geral, os pacientes com 

DC apresentam resposta de células T helper 1 (Th1), com produção de IFN-ɣ, IL-12 e TNF-α, 

e, recentemente, descobriu-se a presença de resposta Th17, com produção das citocinas IL-17 

e IL-23 na mucosa inflamada. Já os pacientes portadores da colite ulcerativa apresentam 

inflamação intestinal caracterizada pela presença de resposta imune Th2, com presença de IL-

4, IL5 e IL-13 (FUJINO, ANDOH et al, 2003; IWAKURA, ISHIGAME, 2006; IBOSHI, 

NAKAMURA et al 2014). 

 Na doença de Crohn observa-se resposta imunológica adaptativa mediada 

principalmente por células Th1 secretoras de IFN-γ, com ativação dos fatores de transcrição 

T-bet e STAT-4. Linfócitos secretores de IFN-γ são abundantes na lâmina própria da mucosa 

intestinal de pacientes com esta doença. Neste mesmo local ocorre aumento nos níveis de IL-

18, citocina envolvida na perpetuação da resposta imunológica do tipo Th1 (MONTELEONE 

et al., 1999; PIZARRO et al., 1999). Foi observado que células Th17 estão envolvidas no 

desenvolvimento desta doença juntamente com as células Th1 (MAYANARD; WEAVER, 

2009). Dambacher et al. (2009) demonstraram número aumentado de células T expressando o 

fator de transcrição RORγt, característico de células Th17, na lâmina própria de pacientes 

com esta doença. Apesar de células Th1 regularem negativamente a diferenciação de células 

Th17, alguns trabalhos mostraram a presença de um conjunto de células Th17 capazes 

também de secretar citocinas do perfil Th1, como o IFN-γ, nos sítios inflamatórios, além das 

próprias Th1 (ANNUZIATO et al., 2007; ACOSTARODRIGUEZ et al., 2007).  
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1.3.2    Modelo experimental de colite 

  Grande variedade de modelos experimentais é utilizada para o estudo da DII em 

camundongos, sendo que fatores genéticos podem diferenciar a gravidade da doença 

apresentada pelo modelo (BOUMA 2004). Camundongos C57BL/6 são bons modelos de DII 

induzida por dextran sulfato de sódio (DSS), desenvolvendo características patológicas 

semelhantes à doença em humanos (YAN, KOLACHALA et al., 2009). Sabe-se que o DSS se 

associa a ácidos graxos, tais como dodecanoato do lúmen intestinal para indução da colite 

(LAROUI, INGERSOLL et al., 2012) e que sua atividade inflamatória é conferida 

principalmente pelo dextran. Esta ideia é apoiada pelo fato de que quando o dextran entra no 

citoplasma, citocinas são sintetizadas, sinalizando para aumentar a inflamação intestinal e, 

assim, os efeitos deletérios do DSS são direcionados principalmente para o cólon distal 

(LAROUI; INGERSOLL et al., 2012). Porém, os mecanismos exatos que correlacionam a 

inflamação intestinal experimentalmente induzida por DSS, à desregulação do sistema 

imunológico e inflamação exacerbada que ocorre na DII humana ainda não são totalmente 

conhecidos.  

  Diferentes trabalhos mostram que durante a fase de indução da DII usando DSS, os 

animais apresentam índice grave da doença, com infiltração massiva de leucócitos 

polimorfonucleares no cólon (neutrófilos, eosinófilos e macrófagos) e níveis aumentados de 

citocinas pró-inflamatórias principalmente do perfil Th1 e Th17 (TNF-α, IL-6, IL-12, IFN-ɣ, 

IL-1β e IL-17) (YAN, KOLACHALA et al., 2009). Já nos períodos de recuperação, há 

aumento acentuado dos mediadores anti-inflamatórios IL-10, IL-4 e TGF-β, que são 

essenciais para a resolução de intestinal inflamação (PELISSIER, MULLER et al. 2006, 

BENTO, LEITE et al., 2012, KIM, SHAJIB et al., 2012, MIELKE, JONES et al.,2013). Estes 

achados mostram que o padrão de resposta imunológica na inflamação intestinal induzida por 

DSS é muito semelhante com o que ocorre no humano, quando há o desenvolvimento 

principalmente da doença de Crohn (MONTELEONE, BIANCONE et al., 1997; 

PARRONCHI, ROMAGNANI et al., 1997; FUJINO, ANDOH et al., 2003; YAN, 

KOLACHALA et al., 2009). 

 

1.4       Câncer colorretal associado à inflamação 

Configurando-se como uma das principais causas de mortalidade em países de 

diferentes níveis de renda (FERLAY et al., 2015; TORRE et al., 2016), o câncer cursa com 
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elevado ônus psicossocial e econômico e permance como um relevante problema de saúde 

pública com impacto global (TORRE et al., 2015; SIEGEL; MILLER; JEMAL, 2017). Por 

conseguinte, o número de casos de câncer e mortes por esta doença, deverão aumentar 

rapidamente à medida que as populações crescem, envelhecem e adotam comportamentos de 

estilo de vida que aumentam o risco para o desenvolvimento do câncer (TORRE et al., 2015; 

TORRE et al., 2016). 

Particularmente, o câncer colorretal (CCR) é um dos tumores mais incidentes em 

âmbito mundial (TORRE et al., 2015; SIEGEL et al., 2017), sendo o terceiro tipo de câncer 

mais comumente diagnosticado entre homens e o segundo em mulheres, com uma taxa de 

incidência global de 1,4 milhão de casos (TORRE et al., 2015). No Brasil, dados da última 

estimativa do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), apontam 

para o biênio 2016-2017, uma ocorrência de cerca de 600 mil casos novos de câncer, dentre 

os quais 16.660 casos novos de CCR em homens e de 17.620 em mulheres (INCA, 2015).  

No que diz respeito às taxas de mortalidade para o CCR, mundialmente, foi estimado 

694 mil casos em ambos os sexos (8,5% do total de óbitos) (TORRE et al., 2012; TORRE et 

al., 2015). Em contraste com as tendências de incidência, tem sido observado uma diminuição 

das taxas de mortalidade por CCR em diversos países da Europa Ocidental e dos Estados 

Unidos da América, provavelmente devido a melhorias no rastreamento deste tipo de tumor, 

além da diminuição da prevalência de fatores de risco, e avanços na terapêutica e tratamentos 

(EDWARDS et al., 2010; BOSETTI et al., 2011). Contudo, as taxas de mortalidade têm 

aumentado consideravelmente em países com recursos limitados, incluindo o Brasil, o Chile, 

a Romênia e a Rússia (BOSETTI et al., 2013; Chatenoud et al., 2014). 

As taxas de sobrevivência do CCR são apresentadas para homens e mulheres 

combinados porque eles não variam substancialmente pelo sexo (SIEGEL et al., 2017). 

Destarte, as taxas de sobrevivência relativa de 5 anos e 10 anos para pessoas com CCR são 

65% e 58%, respectivamente. Quando o CCR é detectado em um estágio localizado, a taxa de 

sobrevivência relativa de 5 anos é de 90% (MILLER et al., 2016). Embora a história natural 

do CCR seja um processo lento que propicia condições ideais para prevenção e detecção 

precoce, ressalta-se que a sobrevida de pacientes com CCR é altamente dependente do estágio 

da doença (SIEGEL et al., 2017). Quanto mais precoce o diagnóstico da doença, melhor o 

prognóstico e maior a sobrevida do paciente (MILLER et al., 2016; SIEGEL et al., 2017). 
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Ressalta-se que o CCR é a doença resultante do acúmulo progressivo de alterações 

genéticas e epigenéticas que acabam por transformar a mucosa normal do intestino grosso 

e/ou reto em adenocarcinoma (YAMAGISHI et al., 2016). Dentre os fatores de risco 

envolvidos no desenvolvimento dessa neoplasia destacam-se história familiar positiva de 

câncer (alterações genéticas hereditárias), estilo de vida e predisposição genética ao 

desenvolvimento de doenças crônicas do intestino (INCA, 2015). A depender desse contexto, 

esse tipo de câncer pode ser tradicionalmente divido em CCR esporádico, hereditário e ou 

associado à inflamação, respectivamente. Recentemente, estudos têm sugerido que mesmo a 

microbiota intestinal e/ou seus metabólitos também têm um papel importante na etiologia do 

CCR (LOUIS; HOLD; FLINT, 2014; WANG et al., 2017; KANG et al., 2017). 

 Apesar de a maioria das neoplasias resultarem de interações complexas entre o 

genoma do indivíduo e o ambiente, um percentual de casos decorre particularmente de 

alterações herdadas que conferem uma maior predisposição ao desenvolvimento de tumores. 

Cerca de 5 a 10% de todos os cânceres estão associados à predisposição hereditária (RICH et 

al., 2014). A predisposição hereditária a cânceres exibe um padrão de herança autossômica 

dominante e ocorre em indivíduos com mutações germinativas que frequentemente 

apresentam alta penetrância, tornando-os mais suscetíveis a desenvolver certas Síndromes 

Neoplásicas Hereditárias (SNH) (CUEVAS-CUERDA; SALAS-TREJO, 2014). As SNH são 

desordens genéticas nas quais neoplasias malignas se aglomeram em certas famílias. As duas 

principais SNH relacionadas a CCR são a polipose adenomatosa familiar (PAF) e HNPCC ou 

Síndrome de Lynch e correspondem a cerca de 15% de todos os casos de CCR (TAYLOR et 

al., 2010).  

Todavia, a grande maioria, representada por mais de 70% dos casos de CCR são 

esporádicos, ou seja, ocorrem a partir de mutações somáticas e evolução do clone celular 

tumoral (RUSTGI, 2007; MUNDADE et al., 2014). Estes casos estão geralmente 

relacionados ao estilo de vida, dieta e exposição ocupacional do indivíduo (HIGGINSON, 

1993; LICHTENSTEIN et al., 2000; PLOTTEL; BLASER, 2011; CHAN et al., 2011; KRUK; 

CZERNIAK et al., 2013). 

Além disso, cursando com menor frequência, o câncer associado à colite (CAC) 

corresponde a 2-3% dos casos de CCR, os quais são precedidos por doenças inflamatórias 

intestinais, tais como a Doença de Crohn e a colite ulcerativa (GRIVENNIKOV, 2013; 

SUBRAMANIAM; MIZOGUCHI; MIZOGUCHI, 2016). Quando comparados à população 
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em geral, pacientes com DIIs apresentam risco aumentado de desenvolver esse tipo de câncer 

possivelmente devido à proliferação crônica necessária para o reparo dos danos epiteliais 

causados pela constante inflamação (ROMANO et al., 2016). Em adição, CAC apresenta um 

maior potencial maligno em comparação ao CCR esporádico (WATANABE et al., 2016).  

O desenvolvimento de CAC difere do CCR esporádico no que tange à sequência de 

eventos moleculares que levam à carcinogênese e à morfologia das lesões pré-neoplásicas e 

neoplásicas. O câncer de cólon associado à inflamação é caracterizado por lesões displásicas e 

exibe uma sequência inflamação-displasia-adenocarcinoma (WESTBROOK; SZAKMARY; 

SCHIESTL, 2010), enquanto que o CCR esporádico apresenta uma transição de criptas 

normais a adenoma e finalmente adenocarcinoma (TERZIC et al., 2010; BEAUGERIE; 

ITZKOWITZ, 2015; WEST et al., 2015; SUBRAMANIAM; MIZOGUCHI; MIZOGUCHI, 

2016. Quando comparada ao pólipo (ou adenoma) formado na carcinogênese de CCR 

esporádico, a displasia que antecede o desenvolvimento de CAC caracteriza-se por lesões 

planas e com bordas dificilmente identificáveis por técnicas endoscópicas padrão 

(BEAUGERIE; ITZKOWITZ, 2015). Em conjunto, essas diferenças são decorrentes, 

principalmente, da diferença causal e cronológica das alterações moleculares que levam à 

tumorigênese (BEAUGERIE; ITZKOWITZ, 2015). 

Em CAC, o estresse oxidativo, a inflamação crônica e a inativação de mecanismos de 

reparo decorrentes da colite levam a mutações ou perda de heterozigosidade em p53 e 

ativação da ciclooxigenase-2 (COX-2), iniciando assim a displasia das células epiteliais. 

Contrariamente, mutações em p53 só ocorrem tardiamente em CCR esporádico (TERZIC et 

al., 2010; BEAUGERIE; ITZKOWITZ, 2015; WEST et al., 2015; SUBRAMANIAM; 

MIZOGUCHI; MIZOGUCHI, 2016). Ademais, mutações que levam à perda da função do 

gene supressor de tumor polipose colônica (APC) são eventos iniciais da tumorigênese em 

CCR esporádico e tardios em CAC, por exemplo (TERZIC et al., 2010; BEAUGERIE; 

ITZKOWITZ, 2015; WEST et al., 2015; SUBRAMANIAM; MIZOGUCHI; MIZOGUCHI, 

2016). 

O gene supressor de tumor p53 é responsável pela indução de morte celular 

programada (apoptose) e senescência em resposta a danos celulares gerados por estresse, 

possibilitando assim a eliminação de células alteradas com potencial capacidade de 

transformação maligna (LI et al., 2015). O gene APC, por sua vez, controla a atividade do 

oncogene β-catenina. Normalmente, APC forma um complexo proteico que induz a 



 
 

 

 
 

 
 

33 Introdução 

ubiquitinização e subsequente degradação proteossômica de β-catenina. A perda de função de 

APC resulta em proliferação celular decorrente do acúmulo de β-catenina. Nestas condições, a 

proteína β-catenina transloca para o núcleo e leva à transcrição de genes envolvidos com a 

proliferação celular, dentre eles ciclina-D1 e c-myc (NOUBISSI et al., 2006; KWONG; 

DOVE, 2009). Embora mutações no gene APC não sejam comuns em estágios iniciais da 

carcinogênese de CAC, diferentes vias inflamatórias podem induzir um aumento da 

sinalização Wnt/β-catenina, tais como NF-κB, PI-3K e Akt (KALER et al., 2009; WRIGHT et 

al., 2010; LEE et al., 2010). Em adição, formas mutantes do oncogene KRAS são evidentes 

em cerca de 30-40% dos cânceres colorretais e em CAC leva à transição de displasia de baixo 

grau para uma de alto grau pela estimulação de importantes processos celulares, tais como 

proliferação, transformação e diferenciação (HUTCHINS et al, 2011; IMAMURA et al, 

2012; INOUE et al, 2012; BEAUGERIE; ITZKOWITZ, 2015).  

 

1.4.1  Patogênese do câncer associado à colite  

Evidências provenientes de estudos em modelos muninos de câncer colorretal 

associado à colite, bem como a partir de estudos conduzidos com pacientes com câncer 

associado a DII, têm mostrado que células do sistema imune tais como neutrófilos, células 

dendríticas, macrófagos, fibroblastos, células mielóides supressoras e células T presentes no 

microambiente tumoral favorecem a proliferação, expansão e sobrevivência de células 

tumorais via produção de mediadores solúveis, incluindo citocinas, por meio da ativação de 

fatores de transcrições, como o STAT-3 e NF-κB (GRIVENNIKOV et al., 2009; GARRETT 

et al, 2009; NEUFERT et al., 2013; FRANCESCONE; HOU; GRIVENNIKOV, 2015). 

Durante o curso da inflamação intestinal, infiltrados de células do sistema imune inato, 

principalmente neutrófilos e macrófagos, produzem quantidades aumentadas de espécies 

reativas de oxigênio e nitrogênio (RONS), o que resulta em um aumento no estresse oxidativo 

intestinal (MEIRA et al., 2008; WESTBROOK et al., 2009). Estes radicais são capazes de 

interagir com o DNA de células residentes e induzir algumas alterações como por exemplo, 

quebras de cadeia única e dupla, modificações de nucleotídeos e mutações genéticas. Tais 

alterações podem atuar como gatilho para a iniciação tumoral por interferir no funcionamento 

de oncogenes ou genes supressores de tumor (BRENTNALL et al., 1994; MATKOWSKYJ et 

al., 2013). Um corpo de evidências suportam de modo consistente o papel crucial do estresse 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3668469/#bib18
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3668469/#bib20
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3668469/#bib20
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3668469/#bib21
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oxidativo dependente da inflamação na indução de mutações que levam ao CAC 

(FRANCESCONE; HOU; GRIVENNIKOV, 2015). 

Salienta-se que a característica primordial das células imunes ativadas é a produção e 

secreção de fatores de crescimento e citocinas que modulam o microambiente inflamatório 

nos tecidos tumorais. Por conseguinte, alterações sistêmicas e locais do perfil de citocinas têm 

sido demostradas no CAC por diversos trabalhos (AREND et al., 2008; KANTOLA et al., 

2012; DE SIMONE et al., 2013). Em adição, evidências sugerem que várias citocinas pro-

tumorigênicas e também anti-tumorigênicas são expressas de forma diferente em tecidos 

distintos em CAC e seu efeito sobre as células imunes está intimamente relacionado à 

progressão tumoral (FANG et al., 2013) 

No contexto da DII, células dendríticas da lâmina própria (DC) e macrófagos da 

mucosa intestinal, após serem ativados em resposta à presença de microbiota comensal ou de 

sinalização TLR (FUKATA et al., 2007; FUKATA et al., 2009) secretam grandes quantidades 

de citocinas pró-inflamatórias, como IL-1-β (WANG et al., 2014). IL-1-β é o produto de 

ativação mediada por caspase pela clivagem de inflamassoma em resposta ao estresse celular 

(NEUMAN et al., 2007). In vivo, a administração do recombinante de IL-1RA, que bloqueia a 

ação de IL-1-β, diminuiu significativamente o desenvolvimento tumoral em modelo murinho 

de CAC, ratificando o papel pro-tumorigênico de IL-1-β (LEWIS et al., 2006). Assim 

também, foi demonstrada a ação de IL-1-β tanto nas células epiteliais intestinais (LEWIS et 

al., 2006) quanto diretamente nas células tumorais induzindo sua proliferação 

(MCALINDON; HAWKEY; MAHIDA, 1998). Além disso, IL-1-β promove o recrutamento 

das células supressoras derivadas de mielóides (MDSCs) para o microambiente tumoral, 

sustentando a progressão tumoral (GARLANDA et al., 2007; WANG et al., 2014). 

O acúmulo de MDSCs nos tumores também é resultado da produção de IL-6 pelas 

células da lâmina própria, fibroblastos associados ao câncer (CAFs) e macrófagos (CHUNG 

et al., 2003; GRIVENNIKOV et al., 2009). De fato, o aumento da secreção de IL-6 está 

atrelado a um risco elevado de desenvolver CAC, uma vez que a ligação de IL-6 em seu 

receptor impede apoptose (ATREYA et al., 2000) e ativa o fator de transcrição oncogênico, 

STAT3, que induz proliferação e progressão tumoral (HERBEUVAL et al., 2004). Destarte, 

IL-6 impede a reparação de danos de DNA e somado a isso, IL-6 derivada de CAFs, resulta 

em produção exacerbada de fator de crescimento vascular endotelial (VEGF), cuja 
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participação na promoção da angiogênese está bem estabelecida (MATSUMOTO et al., 

2010). 

IL-6 também está envolvida na indução da expressão de quimiocinas inflamatórias, 

tais como, monocyte chemoattractant protein (MCP)-1 (CCL2), CCL11, CCL8, CCL20, 

CXCL5 e IL-9, promovendo invasão,  crescimento e  sobrevivência das células tumorais 

(TORRES et al., 2013). Ademais, IL-6 produzida por MDSCs limita o desenvolvimento de 

células de perfil Th1 CD4+ (TSUKAMOTO et al., 2013). Estudo com modelo murino de 

CAC, demonstrou que animais IL-6-/- apresentaram números reduzidos de tumor comparados 

a animais wild type, e além disso, apresentou um aumento de apoptose e diminuição da 

proliferação das células epiteliais intestinais (MATSUMOTO et al., 2010). 

O fator de necrose tumoral (TNF) -α apresenta um papel chave na patogênese de CAC. 

Apesar do TNF-α ter sido descrito classicamente como uma citocina anti-tumoral, atualmente 

é reconhecido que sua expressão elevada e crônica nos tecidos pode promover o crescimento 

tumoral, invasão e metástase (SZLOSAREK et al., 2006). O efeito de sinalização de TNF-α 

em CAC é decorrente da ativação do fator de transcrição pró-inflamatório NF-κB, necessária 

para o estabelecimento de tumores associados a inflamação (BALKWILL, 2009), além de 

ativar células mielóides responsáveis pela promoção e progressão tumoral (POPIVANOVA et 

al., 2008) 

O sistema imune inato e o sistema imune adaptativo orquestram juntos e 

sincronicamente o processo de inflamação. Assim, enquanto o sistema imune inato inicia a 

inflamação intestinal, o adaptativo perpetua condições de inflamação crônica. Células T CD4+ 

e CD8+ desempenham papéis patogênicos e protetores no desenvolvimento do CAC, 

dependendo de seus subconjuntos expressos (LOW et al., 2014). Células T CD8+ tornam-se 

ativadas e expressam níveis elevados de IFN-γ e Fas ligand (FasL) quando encontram um 

antígeno associado ao tumor. FasL ligada à membrana induz a apoptose de células displásicas, 

as quais expressam níveis aumentados de Fas ligados à superfície (ITOH et al., 1991). 

Adicionalmente, IFN-ɣ aumenta a expressão de Fas em células epiteliais colônicas e em 

linhagem celular de adenocarcinoma de cólon humano HT29, aumentando o processo de 

morte (XU et al., 1998). Assim também, foi demonstrado que o IFN-γ está envolvido na 

ativação de células T citotóxicas e células NK – importantes na resposta imunológica 

antitumoral (SENIK et al., 1980; STREET et al., 2002). 
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Embora ambos os perfis CD4+ Th1 e Th2 sejam os principais condutores de CD e UC, 

respectivamente, postula-se que citocinas derivadas de células Th2 são as principais 

responsáveis pelo desenvolvimento de tumores, enquanto que citocinas derivadas de células 

Th1 são consideradas protetores para CAC (OSAWA et al., 2006). Uma vez que o sistema 

imunológico adaptativo falha em conter a inflamação, níveis de citocinas responsáveis pela 

polarização das células T CD4+naive preferencialmente em células Th17 em vez de Th1 se 

mantêm elevados (ZENEWICZ et al., 2009). Ademais, a transição de Th1 para Th17 tem 

como consequência a perda de produção de IFN- γ mediada por Th1, culminando em uma 

redução na função efetora citotóxica das células T CD8+ (SEIDERER et al., 2008).   

O desenvolvimento de células Th17 pode ser categorizado em 3 estágios, quais sejam, 

I) diferenciação (TGFβ, IL-6 e IL-1); II) amplificação (por IL-21); e III) estabilização (IL-23). 

A maior parte do efeito pró-inflamatório de Th17 tem sido atribuída à expressão de IL-17. A 

IL-17 é conhecida por induzir a expressão de fatores pró-inflamatórios tais como TNF-α, IL-

6, IL-1, iNOS, metaloproteinases e quimiocinas, que também tem mostrado uma grande 

influência na inflamação e em CAC (FOUSER et al., 2008). Além disso, tem sido 

demonstrado que o desenvolvimento de tumores no modelo AOM/DSS foi reduzido em 

animais deficientes em IL17 A (GRIVENNIKOV et al., 2012), acompanhado pela diminuição 

da inflamação intestinal decorrente da produção de níveis diminuídos de IL-6, TNF-α e outras 

citocinas. Desta forma, células Th17 parecem mediar o desenvolvimento tumoral por fornecer 

um microambiente pró-inflamatório em vez de atuar diretamente sobre células tumorais 

(WALDNER et al., 2015). 

Ressalta-se que a manutenção da atividade das células Th17 é dependente da produção 

de IL-23 pelas células dendríticas, macrófagos e neutrófilos durante a inflamação intestinal 

(KAMADA et al., 2008). Ou seja, na ausência de IL-23, citocinas pró-inflamatórias no cólon, 

como TNF-α, IL-6 e IFN-γ são reduzidas (BECKER et al., 2006). Em contrapartida, estudo 

mostrou que a superexpressão de IL-23 no intestino induz o aumento de inflamação e 

desenvolvimento espontâneo de câncer de cólon (CHAN et al., 2014), sugerindo sua atuação 

indireta na promoção da sobrevivência das células tumorais. Estudo apontou que a IL-23 

conduz à inflamação intestinal induzindo a produção de outras citocinas pró-inflamatórias, 

tais como IL-6, IL-17 e IL-22 (YEN et al., 2006) e suprimindo a função de células Treg 

(BARNES, POWRIE; 2009).  
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Estudo recente demonstrou que a produção de IL-23 foi atribuída principalmente à 

ativação de células mielóides pela microbiota intestinal, uma vez que, os componentes da 

microbiota desempenham papéis importantes tanto na iniciação da inflamação quanto na 

regulação das células imunes da lâmina própria do intestino (MAGER et al., 2016). 

Em modelos animais de colite, a microbiota ou bactérias específicas são necessárias 

para o desenvolvimento da inflamação e para a indução de CAC (MAGGIO-PRICE et al., 

2006). Camundongos IL-10-/- e camundongos TCRβ-/- / p53-/- não desenvolveram CCR sob 

ambiente germ-free (FUSS et al., 1996). Em um modelo de rato com função de barreira 

intestinal defeituosa nos locais tumorais, a translocação de produtos bacterianos foi seguida 

por ativação de células mielóides, indução de secreção de IL-23 e IL-17 e promoção do 

crescimento tumoral (REINECKER et al., 1995).   

De fato, estudos reportam de modo consistente que bactérias comensais podem 

influenciar o sistema imune do hospedeiro, promovendo a acumulação de Th17 ou Treg na 

mucosa intestinal (ATARASHI et al., 2011; WANG et al., 2017). Além disso, espécies de 

bactérias comensais e patogênicas induzem diferentes respostas de citocinas em células 

epiteliais intestinais (IECs) (BAHRAMI et al., 2011; KANG et al., 2017). 

 

1.4.2     Modelo experimental de câncer associado à colite  

O Azoximetano (AOM) é um óxido de azometano amplamente utilizado para a 

indução de tumor de cólon em murinos. O modelo experimental de adenocarcinoma induzido 

por AOM reproduz as fases de iniciação e progressão do tumor que ocorrem em seres 

humanos (BISSAHOYO, PEARSALL et al., 2005). 

Para que o AOM se encontre na sua forma reativa e atue na alteração do DNA, vários 

passos de ativação metabólica são necessários, quando, por fim, se obtém metilazoximetanol 

(MAM). O MAM é gerado no fígado e chega ao intestino atráves da circulação sanguínea. No 

intestino, há formação de compostos cancerígeno em formato eletrofílico pela ação de 

enzimas do tecido do cólon ou pela ação de bactérias do cólon. As bactérias são capazes 

também de desativar a ação cancerígena desse composto proporcionando proteção contra a 

indução de tumor (TANAKA et al., 2009). 

Como mencionado anteriormente, a utilização do AOM isoladamente é capaz de gerar 

adenocarcinomas, todavia, a combinação de AOM com o DSS reduz drasticamente o tempo 

de latência observado no modelo clássico de injeções intraperitoneais repetidas de AOM 
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(ROSENBERG, 2008). A administração conjunta de AOM intraperitonial com DSS na água 

potável de beber, provoca rápido crescimento de tumores do cólon em cerca de 10 semanas, 

enquanto que, nos demais modelos, o tempo de latência é de aproximadamente 30 semanas 

(ROSENBERG et al., 2008). O DSS isolado também é capaz de gerar adenocarcinomas, mas 

somente após nove ciclos intervalados e repetidos de administração, o que cria inviabiliza seu 

uso (OKAYASU, YAMADA et al. 2002). 

 

1.5 Proposta terapêutica: PROBIÓTICO 

O conhecimento dos efeitos benéficos da fermentação do ácido lático na saúde 

humana remonta aos tempos antigos. A Bíblia menciona leite azedo várias vezes. Antigos 

romanos e gregos conheciam várias receitas para o leite fermentado. Um tipo específico de 

leite azedo, chamado "leben raib", preparado a partir de leite de búfala, vaca ou de cabra, foi 

consumido no antigo Egito. Um "jahurt" também foi comumente consumido por pessoas que 

habitavam os Balcãs. Na Índia, as bebidas com leite fermentado já eram conhecidas entre 800 

e 300 anos a.C. Uma bebida de leite chamada "ajran" foi consumida na Rússia Central no 

século 12 e o "tarho" foi consumido na Hungria no século 14 (NG; YEUNG; TONG, 2011). 

 No inicio do século XX o cientista russo Elie Metchnikoff introduziu um estudo que 

concedeu a ele o prêmio Nobel de Medicina por demonstrar que Lactobacillus bulgaricus foi 

capaz de eliminar os efeitos de bactérias patogênicas da microbiota intestinal e concluiu: “a 

dependência entre microrganismos intestinais e a comida faz com que seja possível a adoção 

de medidas as quais modificam a flora do nosso corpo substituindo os microrganismos 

nocivos pelos úteis” (METCHNIKOFF, 1907). 

Somente em 1965 que a palavra de origem grega “Probiótico” – “Para Vida” foi 

utilizada pela primeira vez por Lilly e Stillwell, os quais caracterizaram os probióticos como 

“microrganismos que promovem o crescimento de outros microrganismos” (LILLY et al. 

1965). Paker (1974), ao falar sobre um alimento suplementar para gado definiu probióticos 

como “organismos e substâncias que auxiliam no ecossistema microbiano”. Em 1989, Fuller 

definiu probióticos como: “microrganismos vivos com efeitos benéficos para o hospedeiro na 

melhora do equilíbrio intestinal” (CORCIONIVOSCHI et al. 2010). 

A definição de probiótico proposta pela Organização para a Alimentação e Agricultura 

das Nações Unidas (FAO) / Organização Mundial de Saúde (OMS) é “microrganismos vivos, 

que ao serem administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios á saúde do 
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consumidor” (FAO/WHO, 2002). Pesquisas realizadas com microrganismos probióticos vêm 

sugerindo o uso dos mesmos no tratamento e na prevenção de infecções e nos distúrbios do 

trato gastrointestinal (OSVATH, 2000). Além disso, determinadas linhagens promovem 

mecanismos de defesa no hospedeiro, sobretudo no trato intestinal caracterizados por 

estabilizar a microbiota local por meio de estímulos que desencadeiam respostas pró-

inflamatórias ou anti-inflamatórias (HEALTH, 2017). 

O uso de probióticos tem como principal vantagem o efeito benéfico sobre o 

desenvolvimento da microbiota comensal do intestino, pois assegura um equilíbrio adequado 

entre os agentes patogênicos e as bactérias que são necessárias para uma função normal do 

organismo (OELSCHLAEGER, 2010; SCHACHTSIEK; HAMMES; HERTEL, 2004). 

Portanto, os probióticos podem efetivamente inibir o desenvolvimento de bactérias 

patogênicas, como Clostridium perfringens, Campylobacter jejuni, Salmonella Enteritidis, 

Escherichia coli, várias espécies de Shigella, Staphylococcus e Yersinia. (CARTER et al., 

2017; HUSSAIN et al., 2017; OELSCHLAEGER, 2010; SCHACHTSIEK; HAMMES; 

HERTEL, 2004; SIKORSKA; SMORAGIEWICZ, 2013). 

Além disso, os probióticos ajudam no processo de digestão, no tratamento de alergias 

alimentares e cárie dentária (THOMAS; GREER, 2017). Os microorganismos probióticos, 

como Lactobacillus plantarum, Lactobacillus reuteri, Bifidobacterium adolescentis e 

Bifidobacterium pseudocatenulatum são produtores naturais de vitaminas do grupo B (B1, 

B2, B3, B6, B8, B9, B12) (KAPLAN; NG, 2017; SIKORSKA; SMORAGIEWICZ, 2013). 

Eles também aumentam a eficiência do sistema imune, aumentam a absorção de vitaminas e 

compostos minerais e estimulam a geração de ácidos orgânicos e aminoácidos (NOVA et al., 

2007). 

A maioria dos microrganismos probióticos são bactérias ácido-láticas, gram-positivas, 

geralmente catalase-negativas, que crescem em microaerofilia. Dessa forma, os probióticos 

incluem espécies ácido-láticas dos gêneros Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus, 

Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus, Sporolactobacillus e Streptococcus; espécies não 

ácido-láticas, tais como, Bacillus cereus, Escherichia coli e Propionibacterium 

freudenreichii; e contamos ainda com as leveduras Saccharomyces cerevisiae e 

Saccharomyces boulardii (HOLZAPFEL et al, 2001; OZEN et al., 2012). Geralmente 

bactérias ácido-láticas produzem uma diversidade de substâncias essenciais para a saúde do 
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consumidor e prejudiciais para patógenos, como ácido lático, bacteriocinas e peróxidos (SHIN 

et al, 2008). 

 

1.5.1 Mecanismos de ação dos probióticos 

Estudos moleculares e genéticos permitiram a determinação dos fundamentos do efeito 

benéfico dos probióticos, envolvendo quatro mecanismos: 

 

 Competição com bactérias patogênicas para adesão ao epitélio e nutrientes 

Um mecanismo geral de ação probiótica é a adesão ao epitélio intestinal, que não só 

estimula o sistema imunológico, mas também bloqueia a ligação de bactérias patogênicas ao 

epitélio e subseqüente infecção. A evidência deste mecanismo foi demonstrada em vários 

sistemas in vitro, por exemplo, Lactobacillus rhamnosus GG, L. rhamnosus LC705, 

Bifidobacterium breve 99 e Propionibacterium freudenreichii ssp. shermanii. Todos 

demonstraram reduzir a adesão de espécies patogênicas ao muco intestinal humano 

(COLLADO; MERILUOTO; SALMINEN, 2007; MUSA et al., 2009). 

 

 Supressão do crescimento de patógenos 

Alguns probióticos podem matar ou inibir diretamente o crescimento de bactérias 

patogênicas através de fatores antimicrobianos, como ácido láctico e acético, peróxido de 

hidrogênio e bacteriocinas (CHICHLOWSKI; HALE, 2008; COLLADO; MERILUOTO; 

SALMINEN, 2007; SRUTKOVA et al., 2015). A família de bacteriocinas é um grupo de 

proteínas que variam em tamanho, propriedades bioquímicas, alvo microbiano e modo de 

ação. Geralmente, elas são mais ativas contra espécies bacterianas que ocupam o mesmo 

nicho ecológico e, portanto, têm um espectro de morte próximo (SRUTKOVA et al., 2015). A 

bacteriocina invade a célula alvo através de receptores específicos da superfície celular e 

depois promove morte celular por vários mecanismos: formação de canais permeáveis a íons 

na membrana citoplasmática, inibição da síntese protéica através da clivagem específica do 

RNAr 16s, degradação não específica do DNA ou lise celular (SRUTKOVA et al., 2015). 

 Além disso, os mecanismos pelos quais os probióticos são capazes de modificar a 

microbiota intestinal incluem a redução do pH luminal que interferem a atividade enzimática 

das bactérias patogênicas (COLLADO; MERILUOTO; SALMINEN, 2007). 
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 Modificação da resposta imune intestinal 

Certas bactérias podem interagir diretamente com células T ou podem modificar 

indiretamente as respostas imunes do hospedeiro através da modulação das células 

apresentadoras de antígeno (GIRARDIN; SEIDMAN, 2011). Além disso, os probióticos 

podem aumentar os níveis de células produtoras de IgA na lâmina própria e promover a 

secreção de IgA na camada mucosa luminal. Estes anticorpos limitam a colonização epitelial 

ligando as bactérias e seus antígenos, contribuindo assim para a homeostase intestinal 

(OHLAND; MACNAUGHTON, 2010). 

Alguns probióticos podem modular a expressão in vitro de citocinas pro- e anti-

inflamatórias de uma maneira dependente da espécie. Por exemplo, Lactobacillus sakei induz 

a expressão de IL-1β, IL-8 e TNF-α, enquanto que Lactobacillus johnsonii estimula a 

produção de TGF-β em células Caco-2 (GIRARDIN; SEIDMAN, 2011). 

O probiótico Bifidobacterium longum regula a produção das citocinas pro-inflamatória 

TNFα e IL-8 e diminui a ativação de NF-kB em células mononucleares da lâmina própria dos 

tecidos inflamados de pacientes com colite ulcerativa (BAI et al., 2006). 

 

 Aumento da barreira epitelial 

Um dos mecanismos propostos de atuação dos probióticos para o tratamento das DIIs 

é através do fortalecimento da barreira epitelial. Numerosos estudos mostraram que os 

probióticos têm o potencial de modular muitos dos processos envolvidos na barreira da 

mucosa (DAI, 2013), acionando as vias de sinalização que levam a uma produção melhorada 

de muco ou defensina ou pela prevenção da apoptose (BRON; VAN BAARLEN; 

KLEEREBEZEM, 2011). 

As mucosas funcionam protegendo a superfície epitelial dos danos químicos, 

enzimáticos e microbianos e também demonstraram inibir a translocação bacteriana. Várias 

espécies de Lactobacillus aumentaram a expressão da mucina em linhagens celular intestinais 

humanas Caco-2 (MUC2) e HT29 (MUC2 e 3), bloqueando assim a invasão e adesão 

patogênica de E. coli (MACK, 2003). Ratos tratados com VSL#3 (mistura de 8 espécies 

diferentes de bactérias, Streptococcus salivarius subsp. Thermophilus, Lactobacillus casei, 

Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. 

Bulgaricus, Bifidobacteria longum, Bifidobacteria infantis e Bifidobacteria breve) durante 
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sete dias elevou a expressão do gene MUC2 provocando um aumento no pool de mucina total 

(ATUMA et al., 2001). 

Além disso, os probióticos podem aumentar a estabilidade das junções celulares 

diminuindo a permeabilidade epitelial aos patógenos e seus produtos (OHLAND; 

MACNAUGHTON, 2010). O VSL#3 demonstrou regularizar a expressão de proteínas 

ocludina, ZO-1 e claudinas 1-5, protegendo assim os ratos contra a permeabilidade intestinal 

causada por DSS (MENNIGEN et al., 2009).  

 

1.5.2 Gênero Lactobacillus 

Os Lactobacillus fazem parte do grupo das bactérias ácido-láticas (BAL) que 

participam da microbiota intestinal dos mamíferos e fermentam uma variedade de nutrientes 

formando ácido lático como principal produto (TANNOCK, 1999; FELIS; DELLAGLIO, 

2007). Os principais gêneros de bactérias ácido-láticas são: Lactococcus, Streptococcus, 

Lactobacillus, Paralactobacillus, Weissella, Carnobacterium, Vagococcus, Enterococcus, 

Leuconostoc, Pediococcus, Lactosphaera e Oenococcus (CARR et al., 2002).   

Lactobacillus apresentam-se como eubactérias taxonomicamente pertencem ao filo 

Firmicutes, classe Bacilli, ordem Lactobacillales, família Lactobacillaceae (EUZÉBY, 2014), 

sendo o maior dentre todos os gêneros de bactérias ácido-láticas, com mais de uma centena de 

espécies reconhecidas. Esse gênero, altamente heterogêneo, compreende bactérias com 

propriedades fenotípicas, bioquímicas e fisiológicas muito variáveis, que se apresentam como 

Grampositivo, catalase-negativo, não esporogênicas (AXELSSON, 2004; DELLAGLIO; 

FELIS, 2005; POT; TSAKALIDOU, 2009). 

Além disso, podem ser encontradas em ambientes nos quais carboidratos estão 

disponíveis, como plantas, animais e alimentos (HAMMES; VOGEL, 1995; TANNOCK, 

2004; CLAESSON et al., 2008), mas preferem utilizar a lactose como fonte de carbono, pois, 

fermentam a lactose formando ácido láctico. Considera-se homofermentação quando o 

produto final é quase exclusivamente ácido láctico e heterofermentação quando os produtos 

finais são ácido láctico, acético, dióxido de carbono e etanol (HAMMES; VOGEL, 1995; 

TANNOCK, 2004; CLAESSON et al., 2008). 

Por serem considerados seguros e dotados de grande variedade de atividade catabólica, 

os Lactobacilos são um dos mais importantes microrganismos no que diz respeito à 

microbiologia de alimentos e à nutrição humana devido ao fato de algumas cepas possuírem 
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papel fundamental na produção e preservação de alimentos, além de propriedades probióticas 

(CARR et al., 2002; HUYS, et al., 2006). A heterofermentação fragmenta a hexose para ácido 

acético, etanol e CO2. Há um grande número dessas espécies bacterianas e algumas dominam 

espécies que podem produzir ácido láctico a partir de carboidratos e que o LAB não é apenas 

desejável para essa reação, mas também é necessário para sua promoção (HAMMES; 

VOGEL, 1995; TANNOCK, 2004; CLAESSON et al., 2008). 

As BAL podem produzir bacteriocinas que têm como alvo principal as bactérias gram-

positiva, podendo também atuar contra bactérias da mesma espécie ou contra bactérias de 

outros gêneros (COTTER et al., 2005). As bacteriocinas das BAL são um grupo heterogêneo 

de compostos antimicrobianos, de natureza peptídica, formados por 20 a 60 resíduos de 

aminoácidos, com características anfipáticas e ponto isoelétrico elevado. Esses peptídeos são 

distintos dos antibióticos na sua síntese, modo de ação, espectro de atividade, massa 

molecular, propriedades bioquímicas, mecanismos de resistência, toxicidade e origem 

genética (CAROLISSEN-MACKAY et al., 1997). Está comprovado que ocorre um ótimo 

potencial de inibição, de Lactobacillus acidophilus contra bactérias patogênicas como 

Clostridium perfringens, causador de enterite necrótica, Salmonella e E. coli (BRUNO; 

MONTVILLE, 1993; CLEVELAND et al., 2001; HAN et al., 2007). 

 

1.6 Jutificativa 

As doenças inflamatórias intestinais são processos crônicos prevalentes que acometem o 

trato intestinal de indivíduos susceptíveis. Tais manifestações clínicas apresentam períodos de 

remissões e recidivas, não existindo cura para as mesmas, uma vez que, a sua ocorrência é 

mediada por fatores genéticos, além dos fatores ambientais e imunológicos. O tratamento 

padrão baseia-se no uso de anti-inflamatórios ou anticorpos monoclonais que podem ter 

efeitos adversos sistêmicos quando utilizados de forma prolongada. Além disso, muitos 

pacientes desenvolvem resistência ao tratamento.  

A associação entre o microambiente observado nas DIIs e o desenvolvimento do CAC 

têm levantado questionamentos sobre o papel da inflamação e de mediadores inflamatórios na 

formação, progressão, proteção ou combate a diferentes tipos de tumor. 

Há evidente aumento no interesse em investigar maneiras de contornar alterações da 

resposta imunitária do hospedeiro à disbiose microbiana utilizando suplemento à base de 

microrganismos vivos. Isso ocorre, uma vez que estudos com probióticos têm demonstrado 
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um grande potencial imunomodulador, manutenção de períodos prolongados de remissão de 

DIIs e a ausência de resistência ao tratamento, devido ao fato da utilização de micro-

organismos naturalmente encontrados na microbiota comensal, como é o caso das 

Bifidobactérias e dos Lactobacilos.  

Além disso, a própria Organização Mundial da Saúde tem sugerido o uso de terapias 

alternativas ao uso de antibióticos. A indicação de probióticos em casos de DIIs é 

fundamentada em uma série de estudos em animais e em humanos indicando que a microbiota 

intestinal possui um papel central na patogênese de doença de Crohn e colite ulcerativa. 

 Apesar das evidências da atuação de probióticos em DIIs, pouco se sabe sobre seu 

papel em CAC. Por esse motivo, propusemos estudar os Lactobacillus bulgaricus no câncer 

corretal associado à inflamação. A escolha de Lactobacillus deveu-se ao fato desse gênero ser 

um dos membros dominantes da microbiota humana e reconhecido por seu efeito benéfico em 

diversos distúrbios gastrointestinais. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS



 

 
 

 

2. OBJETIVOS 

 

Avaliar a atividade de Lactobacillus bulgaricus na modulação da resposta imune na 

colite experimental e na carcinogênese colorretal associada à inflamação (CAC).  

 

 Avaliar o papel do Lactobacillus bulgaricus na colite experimental e CAC por 

meio de análise clínica e histopatológica do desenvolvimento da inflamação 

intestinal.  

 

 Estudar os efeitos de Lactobacillus bulgaricus no acúmulo de células e 

infiltrado inflamatório na colite experimental e em CAC.  

 

 Avaliar o papel do Lactobacillus bulgaricus na modulação da resposta 

imunológica relacionada ao desenvolvimento da colite e CAC por meio da 

avaliação da produção de citocinas, com ênfase nas subpopulações de células 

Th1 e Th17. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1  Animais experimentais 

Utilizamos camundongos do tipo selvagem C57BL/6, machos, entre 4-6 semanas de 

idade e pesando entre 20-25g obtidos do Biotério Central do Campus da USP de Ribeirão 

Preto. Os animais foram ambientados e mantidos em mini isoladores de estantes ventiladas (5 

ou 10 animais por gaiola) no Biotério da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP-

USP) em condições controladas de temperatura (25 ± 2oC), fotoperíodo de 12/12 horas e água 

e ração ad libitum. Todos os procedimentos foram conduzidos de acordo com os princípios 

éticos propostos pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) 

e certificados pelo protocolo no 14.1.418.53.1 pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto (CEUA PUSP-RP). 

 

3.2  Lactobacillus Bulgaricus 

A linhagem bacteriana Lactobacillus delbrueckii ssp bulgaricus utilizada neste estudo 

tem número de lote FK0201, identificação LB-G040, origem chinesa. A cultura foi 

identificada e confirmada de acordo com o nível de gênero/ espécie baseado na sequência 16s 

rRNA.  O probiotico foi mantido em recipiente fechado, em lugar fresco e a 20oC. 

 

3.3        Indução da colite por DSS 

Através de gavagem, os animais receberam o tratamento com probiótico ou PBS por 

três dias intervalados. Após esse período foi disponibilizada aos camundongos de maneira 

exclusiva e ad libitum por sete dias consecutivos água contendo dextran sulfato de sódio 

(DSS) 2,7% (MP Biomedicals, Santa Ana, CA, EUA) com o objetivo de induzir inflamação 

intestinal. Os animais foram eutanasiados entre os dias 8 e 10 após início da colite. O 

tratamento com probiótico ou PBS se manteve durante toda essa etapa. 
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Figura 2. Modelo experimental indução de colite. Probiótico ou PBS foram administrados por 

gavagem nos primeiros sete dias aos camundongos experimentais, sendo que, após esse período 

solução de DSS 2,7% foi oferecida ad libitum na água potável de beber. 

 

3.1.1 Caracterização macroscópica e microscópica da colite 

 

 De acordo com Sales-Campos et al., 2015 os sinais clínicos da inflamação intestinal 

foram determinados por dois investigadores, de forma independente. Foi adotado um sistema 

de pontuação no qual um ponto (1,0) foi atribuído a cada sinal apresentado pelo camundongo: 

perda de peso ≥ 5% e < 10% do peso corporal comparado ao dia anterior; constatação da 

região perianal umidecida; presença de diarréia; sangue nas fezes ou região perianal; 

hiporreatividade e piloereção. Quando da perda de peso ≥10%, 2 pontos foram atribuídos ao 

sinal “perda de peso”. Por fim, a somatória final desses pontos determinou o score clínico da 

doença ou inflamação (tabela 1). 

Tabela 1. Sinais clínicos avaliados para determinação do score clínico da inflamação 

intestinal 

Sinais clínicos observados Pontuação 

Normal 0 

Região perianal umidecida 1 

Diarréia 1 

Sangue nas fezes ou região perianal 1 

Perde de peso ≥5% e <10% * 1 

Perda de peso peso ≤10% * 2 

Hiporreatividade 1 

Piloereção 1 

 *Perda de peso em relação ao dia anterior 

 O score clínico de cada animal foi determinado, diariamente, após exposição ao 

DSS nos experimentos de colite, enquanto que intervalos de tempos previamente 

determinados foram avaliados ao decorrer dos ciclos de DSS para indução de CAC. 
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Especificamente, verificamos os sinais clínicos sempre entre os dias 5 e 11 após início do 

DSS e uma vez a cada semana de intervalo de água normal. No caso dos experimentos de 

lesão pré-neoplásica, o peso foi verificado pelo menos semanalmente. 

 Amostras do cólon de camundongos foram fixadas em formalina tamponada 10% e 

incluídos em parafina e foram analisados através de cortes histológicos de 4m de espessura, 

corados por Hematoxilina e Eosina (H&E). Para colite induzida por DSS, as avaliações 

incluíram a arquitetura anatômica da camada mucosa; presença, extensão e tipo do infiltrado 

inflamatório na lâmina própria, e presença de erosões e/ou ulcerações. As imagens obtidas 

foram fotografadas usando-se uma câmera acoplada ao microscópio. As análises 

histopatológicas e morfométricas foram realizadas em colaboração com a Profa. Dra. 

Mariângela Ottoboni Brunaldi, patologista da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – 

FMRP/USP. 

 

3.4. Câncer colorretal associada à colite (CAC) induzido por AOM e DSS  

Através de gavagem, os animais receberam o tratamento com probiótico ou PBS por 

três dias intervalados. Após esse período, para a indução de CAC, adotamos com 3 ciclo de 

DSS e eutanásia dos animais entre a 9ª a 15ª semana após indução. Os camundongos foram 

injetados i.p. com dose única (10 mg/kg em 300μl de solução) de AOM (Sigma-Aldrich), 

seguidos por 3 ciclos de uma semana de 2,5% de DSS adicionado à água de beber dos animais 

e intercalados por 2 semanas de água normal (TANAKA et al., 2003; ROSENBERG; 

GIARDINA; TANAKA, 2009; WALDNER; NEURATH, 2009). Para o controle negativo, os 

animais foram injetados com PBS e receberam somente água. Nestes experimentos, os 

camundongos foram eutanasiados entre a 9ª e 12ª semanas após início da indução de CAC. 

 

 
Figura 3 Modelo experimental indução de câncer colorretal associada à colite. O protocolo 

experimental consistiu em injeção i.p. de dose única (10 mg/kg) de AOM seguida de 3 ciclos de DSS 

intercalados por duas semanas de água normal. Animais do grupo controle foram injetados com PBS e 

receberam somente água. O tratamento foi feito por gavagem, 3 vezes por semana com Probiótico ou 

PBS durante todo período experimental. Os animais foram eutanasiados no 70ª dia. 
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3.4  Administração de probiótico in vivo 

Para o tratamento dos animais, probiotico 109 CFU de Lactobacillus bulgaricus foi 

dissolvido em PBS nas concentrações e administrado por gavagem (200µl) para se garantir 

que todos os camundongos recebessem as doses completas. De maneira resumida, as 

estratégias terapêuticas adotadas foram as seguintes: (1) tratamento contínuo por todo o 

período do experimento de colite; (2) tratamento contínuo e 3 vezes por semana para 

camundongos dos experimentos de avaliação de tumores colorretais. Animais do grupo 

controle receberam apenas PBS.  

 

3.5  Eutanásia 

Ao final de cada experimento, os animais foram devidamente eutanasiados por 

sobredose anestésica (xilazina e quetamina) ou deslocamento cervical. Em seguida, amostras 

de sangue (soro), intestino (cólon), baço e/ou linfonodos mesentéricos (LNM) foram coletadas 

para análises posteriores.  

 

3.6  Análise do comprimento do cólon 

 A gravidade da inflamação intestinal foi também avaliada pela medição do 

comprimento de toda extensão do intestino grosso. Para tanto, após eutanásia, os cólons dos 

camundongos experimentais foram coletados entre a junção ileocecal e o reto proximal, 

colocados cuidadosamente sobre uma superfície limpa e fotografados com auxílio de câmera 

fotográfica. As imagens foram calibradas pela presença de uma régua graduada que serviu 

como escala para as análises. Posteriormente, as imagens dos intestinos grossos foram 

avaliadas pelo uso do software ImageJ. 

 

3.7  Avaliação da área, volume, incidência e multiplicidade tumoral 

Após eutanásia, os cólons dos animais foram longitudinalmente abertos, lavados, 

fotografados e examinados quanto à presença de tumores. A incidência e multiplicidade dos 

tumores foram verificadas para cada animal e grupo experimental. As dimensões dos tumores 

colorretais foram medidas com paquímetro e os volumes calculados como: (largura)2 x 

comprimento/2 (DOUGHERTY et al., 2011). Para determinação da área tumoral, os cólons 

foram colocados cuidadosamente sobre uma superfície limpa e fotografados com auxílio de 

câmera fotográfica. As imagens foram calibradas pela presença de uma régua graduada que 
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serviu como escala para as análises. Posteriormente, as imagens dos intestinos grossos foram 

avaliadas pelo uso do software ImageJ. 

 

3.8  Avaliação microbiológica de amostras fecais 

A composição da microbiota fecal foi analisada ao final do experimento de colite em 

colaboração com o grupo de pesquisa da Profa. Dra. Katia Sivieri, docente da UNESP de 

Araraquara. Resumidamente, após eutanásia, os cólons foram longitudinalmente abertos, as 

fezes coletadas e acondicionadas em gelo seco até o momento da análise. 

A análise baseou-se na determinação da população de bactérias de bactérias 

pertencentes aos gêneros Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp., Clostridium spp. e 

bactérias anaeróbias totais. Para tanto, as amostras de fezes foram diluídas e inoculadas em 

meios de cultura seletivos: aeróbios e anaeróbios totais (ágar Standard Methods - Acumedia, 

EUA; 37ºC/48h); Enterococcus spp. (ágar KF Streptococcus - Acumedia, EUA; 37ºC/48h) 

(EDLUND et al., 2000); Lactobacillus spp. (ágar MRS, Merck, Alemanha; 37ºC/48h, 

anaerobiose) (YOSHIOKA, ISEKI, FUJITA, 1983); Bifidobacterium spp. (Bifidobacterium 

medium 25 – BIM- 25, 37ºC/72h, anaerobiose) (MUNOA; PARES, 1988), Enterobactérias 

(ágar MacConkey - Acumedia, EUA; 37ºC/48h) (BRIGIDI et al., 2001); Clostridium spp. 

(ágar RCA – Difco, França; 37ºC/48h, anaerobiose) (MARZOTTO et al., 2006); Bacteroides 

spp. (ágar BBE - Acumedia, EUA; 37ºC/72h, anaerobiose) (LIVINGSTON et al., 1978). 

 

3.9  Análise histopatológica 

No que concerne a análise histológica da carcinogênese induzida por AOM e DSS, os 

tumores colorretais foram examinados quanto ao tipo de lesão neoplásica, presença e grau de 

displasia epitelial, além de presença de atividade inflamatória aguda, caracterizada por 

infiltrado de células polimornucleares, e/ou inflamação crônica (presença de células 

monocleares). 

 

3.10  Dosagem de citocina 

A determinação do perfil de citocinas produzidas no cólon dos animais experimentais 

foi realizada a partir de homogenato de segmento colônico. Para tanto, os tecidos foram 

coletados, pesados e imediatamente homogeneizados em PBS na presença de inibidores de 

proteases (Roche) utilizando-se homogeneizador de tecidos (Polytron System PT 1200E).  O 

material foi então centrifugado a 14000 x g, por 15 min à 4ºC e o sobrenadante coletado, 
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aliquotado e armazenado a -80ºC até o momento da dosagem. As concentrações das citocinas 

TNFα, IL-6, IL-12(p70), IL-17, IFN-, IL-1, IL-10, TGF-β, IL-23 foram determinados pela 

técnica de ELISA sanduiche, com kits BD OptEIATM (BD Biosciences Pharmingen) ou 

DuoSet (R&D Systems). O protocolo foi realizado segundo orientações dos fabricantes. As 

concentrações de citocinas foram determinadas com referência à reta de regressão linear 

obtida com os dados relativos às diluições seriadas de cada citocina recombinante de 

camundongo.   

 

3.11  Isolamento de células colônicas 

Para fenotipagem das células colônicas, células presente na mucosa colônica foram 

isoladas através da técnica de dissociação enzimática do cólon. Brevemente, os segmentos 

colônicos foram removidos e, em seguida, abertos longitudinalmente e lavados com solução 

de PBS para remoção das fezes. Os tecidos foram então cortados em pequenos pedaços (cerca 

de 0,5cm), os quais foram transferidos para tubos de 50ml contendo 10ml de meio RPMI. 

Para remoção das células epiteliais intestinais (CEI), os cólons foram lavados 2x com PBS 

gelado e incubados com solução de EDTA (5,2mM) em agitador orbital (120rpm) durante 1h 

a em temperatura ambiente. Após esse período de incubação, as amostras foram 

vigorosamente agitadas e lavadas 2x com PBS contendo 2% de soro bovino fetal (SBF). O 

sobrenadante dessa incubação contendo as células epiteliais foi descartado após filtração dos 

pedaços tecidos em filtros de 70m. Em seguida, os tecidos remanescentes dessa primeira 

etapa foram transferidos para tubos de 2ml contendo colagenase D (1mg/ml) (Roche). Nesse 

momento, os cólons foram cortados em pedaços menores com auxílio de uma tesoura 

cirúrgica fina para acelerar e facilitar o processo de digestão enzimática induzida por colágena 

D. A digestão foi realizada por 1h a 37C. Após completa digestão do tecido, a suspensão 

células foi então filtrada com filtros de 40m (BD Falcon) e centrifugada a 14000 x g por 10 

min a 4C. O sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspendido em 1ml de PBS contendo 

2% de SBF. O número de células foi determinado através do método de exclusão com azul de 

Tripan em hemocitômetro. 

 

3.12  Análise do perfil fenotípico das células imunes infiltrantes do cólon ou presentes 

nos linfonodos mesentéricos (citometria de fluxo) 

A caracterização fenotípica de linfócitos T e células mielóides presentes no cólon ou 

nos linfonodos mesentéricos foi realizada por citometria de fluxo. Suspensões celulares de 
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2x106 foram transferidas para tubos de 1,5ml e centrifugadas a 12042 x g por 1 min a 4C. O 

sobrenadante foi então descartado e as células ressuspendidas em PBS 2% SBF ou 150l de 

tampão de fixação (PBS/Formol 4%) quando necessário. Após este período, as células foram 

lavadas 2x com PBS e uma vez com tampão de permeabilização (PBS/SBF 1%/Azida Sódica 

1%/Saponina 0.2%).  Em seguida, após centrifugação, o sobrenadante foi descartado e as 

células bloqueadas com 10% de soro de coelho por 20min a 4C. Ao final da etapa do 

bloqueio, as células foram marcadas com diferentes combinações de anticorpos monoclonais 

conjugados contra os marcadores de superfície CD3, CD4, CD8, CD25, CD11b, CD11c, 

Ly6G, Ly6C, Gr1, MHC II, F4/80 e/ou intranuclear Foxp3. Para marcação específica do fator 

de transcrição Foxp3, utilizamos kit adequado para permeabilização da membrana nuclear 

(Foxp3 Staining Buffer Set – eBioscience). A incubação com quaisquer dos anticorpos foi 

realizada durante 30min, no escuro a 4C. Em seguida, as amostras foram então lavadas duas 

vezes com PBS/0,5% BSA e adquiridas imediatamente em citômetro de fluxo (FACSCanto II 

ou LSR Fortessa, BD Biosciences, San Jose, CA, USA). As análises foram realizadas 

utilizando-se programa FACSDiva versão 6.1.3. 

 

3.13  Análise Estatística 

Para a análise estatística dos resultados foi utilizado o programa de computador Prism, 

versão 5.0 (GraphPad Software, San Diego, CA, USA). Primeiramente, os resultados foram 

submetidos ao teste de normalidade a fim de avaliar se os mesmos apresentavam distribuição 

Gausiana. Amostras paramétricas foram analisadas por meio de teste estatístico ANOVA 

One-way seguido de pós-teste de Tukey, enquanto que as não paramétricas por ANOVA One-

way seguida do pós-teste de Comparações Múltiplas de Dunn. A probabilidade foi 

considerada estatisticamente significante se p<0,05. Todos os resultados foram expressos 

como Média ± EPM.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Efeitos do probiótico Lactobacillus bulgaricus na colite experimental induzida por 

DSS 

 Acompanhamento do peso corporal 

O peso dos animais experimentais foi verificado antes do início do pré-tratamento com 

L. bulgaricus ou PBS (dia 0) e, à partir do 2º dia do início do DSS (dia 5), todos os dias até o 

final do experimento. Como esperado, a ingestão do polissacarídeo levou a uma redução 

gradativa do peso corporal dos animais pela indução de inflamação, sendo que ao final do 

protocolo (dia 12), todos os camundongos perderam cerca de 25% de seus respectivos pesos 

corporais iniciais (Figura 4). Todavia, interessantemente, os animais que foram tratados com 

L. bulgaricus perderam menos peso que os animais controle nos dias 5, 10 e 11 (Figura 4). 

 

 

 

Figura 4. Acompanhamento do peso corporal de animais submetidos ao protocolo de colite 

induzida por DSS. O peso corporal (em gramas) foi verificado no início do protocolo experimental e 

diariamente após início da indução de colite aguda e utilizado para cálculo do peso relativo referente 

ao primeiro dia do protocolo experimental. Peso relativo dos animais controle (não induzidos ou sem 

colite - A) e que receberam DSS (B). Resultados expressos como Média ± EPM. *p<0,05. 

 

 

 

 



 
 

 
 

   

 Determinação do score clínico de inflamação intestinal 

Os sinais clínicos da colite foram também utilizados para avaliar a inflamação 

intestinal nos fornecendo informações acerca da gravidade da doença in vivo. Por meio da 

avaliação diária dos animais, observamos que o grupo tratado com o probiótico começou a 

exibir os primeiros sinais clínicos da colite mais tardiamente que o grupo controle (Figura 5), 

além de exibir um menor score clínico ou menor gravidade da doença durante todo o período 

experimental (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Determinação do score clínico da colite experimental induzida por DSS de animais 

tratados com Lactobacillus bulgaricus. O score clínico foi determinado pela somatória de pontos 

atribuídos aos sinais clínicos perda de peso, região perianal umidecida, presença de diarréia, sangue 

nas fezes ou região perianal, hiporreatividade e piloereção. Resultados expressos como Média ± EPM. 

*p<0,05; **p<0,01 ***p<0,001. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

   

 Análise do comprimento do cólon 

Embora o comprimento do cólon seja um parâmetro que pode fornecer informações 

acerca da inflamação intestinal, não observamos diferença entre o grupo controle e os animais 

que receberam L. bulgaricus (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Determinação do comprimento do cólon ao final do protocolo de colite induzida por 

DSS. (A) Após eutanásia, os cólons dos camundongos foram coletados e fotografados com régua 

graduada para determinação do comprimento do cólon por meio do uso do software ImageJ. (B) 

Imagens ilustrativas da extensão dos cólons. Resultados expressos como Média ± EPM. Lb: 

Lactobacillus bulgaricus. **p<0,01. 

 

 Avaliação das alterações histopatológicas do cólon  

Uma vez que observamos redução do score clínico da colite em animais tratados com 

L. bulgaricus, também fizemos uma análise histopatológica dos cólons. Como ilustrado na 

figura 7, não observamos grandes diferenças entre os grupos controle e tratado com o 

probiótico. De forma geral, a exposição ao DSS induziu uma disruptura do revestimento 

epitelial, destruição total ou parcial de criptas, pronunciado infiltrado inflamatório na lâmina 

própria com presença concomitante de células polimorfo e mononucleares, erosões e/ou 

ulcerações e acentuado edema na camada submucosa (Figura 7). 

 



 
 

 
 

   

 

Figura 7. Fotomicrografias de cólons de animais não doentes e animais submetidos ao protocolo 

de colite e tratados com Lactobacillus bulgaricus. Ao final do protocolo experimental de colite 

induzida por DSS (12º dia), amostras de cólon foram coletadas, fixadas, incluídas em parafina e 

coradas com hematoxilina e eosina (H&E) para análise histopatológica da estrutura tecidual e presença 

de processo inflamatório (H&E, 40X e 100X). 

 

 Determinação da concentração intestinal de citocinas produzidas em 

condição de colite experimental 

A fim de melhor entendermos o fenótipo atenuado de colite de animais tratados com 

L. bulgaricus, determinamos a concentração intestinal de importantes mediadores 

inflamatórios envolvidos na patogênese da colite. O tratamento com o probiótico estudado 

levou a uma menor produção de todas citocinas pró-inflamatórias avaliadas (TNF-α, IL-6, IL-

1, IL-17, IL-23, IFN-, IL-12p70), embora nenhuma diferença tenha sido observada para a 

citocina anti-inflamatória TGF-β (Figura 8). A redução dos níveis de IFN-, IL-1, IL-6, IL-

12, IL-17, TNF-α e IL-23 ocorreu numa ordem de 2; 8,4; 1,6; 3,5; 1,5; 1,7 e 2  vezes, 

respectivamente, quando comparados ao grupo controle (Figura 8). 



 
 

 
 

   

 

 

Figura 8. Perfil de citocinas intestinais produzidas por animais submetidos à colite e tratados 

com Lactobacillus bulgaricus. Fragmentos de cólons foram homogeneizados e a concentração das 

citocinas TNF-α, IL-6, IL-1, IL-17, IL-23, IFN-, IL-12p70 e TGF-β (por grama de tecido) foi 

determinada por ELISA. Resultados expressos como Média ± EPM. Lb: Lactobacillus bulgaricus. 

*p<0,05; **p<0,01 ***p<0,001. 

 

 Caracterização do perfil de células imunes presentes no cólon ou presentes 

nos linfonodos mesentéricos após tratamento com Lactobacillus bulgaricus 

Determinamos, por citometria de fluxo, a porcentagem das populações de linfócitos T 

e células imunes inatas (mielóides) presentes no cólon ou nos linfonodos mesentéricos, órgãos 

drenantes do local de inflamação. Quando o número de células isoladas do cólon foi limitado, 

analisamos os linfonodos dos animais experimentais. 

Conforme ilustrado na figura 9A e C, não observamos diferença entre os grupos no 

que concerne a porcentagem de células T CD3+CD4+ e T CD3+CD4+CD25+Foxp3+. Por outro 

lado, observamos uma redução de 48% na frequência de linfócitos T CD3+CD8+ isolados de 

animais tratados com L. bulgaricus em comparação aos controles (Figura 9). 

 

 



 
 

 
 

   

 

Figura 9. Quantificação de linfócitos T CD4+, CD8+ e reguladores presentes no cólon e/ou 

linfonodos mesentéricos de animais submetidos à colite e tratados com Lactobacillus bulgaricus. 

Leucócitos foram isolados do cólon ou linfonodos mesentéricos e marcados com anticorpos 

específicos por citometria de fluxo. A frequência de linfócitos T CD4+ (A) e CD8+ (B) foi determinada 

no cólon e Treg (CD4+CD25+Foxp3+ (C) nos linfonodos pela porcentagem dentro da população CD3+. 

Resultados expressos como Média  EPM. Lb: Lactobacillus bulgaricus. **p<0,01. 

 

Dentre as populações de células imunes inatas mielóides, não observamos diferenças 

na porcentagem de células dendríticas CD11b-CD11c+  (DCs), células dendríticas derivadas 

de monócitos CD11b+CD11c+ (MDDCs), neutrófilos Ly6G+Ly6C- e células supressoras 

derivadas da linhagem mielóide (MDSC) Ly6G+Ly6C+ (Figura 10 A, B, D e E, 

respectivamente). Todavia, demonstramos que animais tratados com L. bulgaricus exibiram 

uma menor frequência de macrófagos F4/80+MHCII+ isolados do cólon em relação ao grupo 

controle (Figura 10). 



 
 

 
 

   

 

Figura 10. Quantificação de células mielóides presentes no cólon de animais submetidos à colite 

e tratados com Lactobacillus bulgaricus. Leucócitos foram isolados do cólon e marcados com 

anticorpos monoclonais específicos para identificação e determinação da frequência de células 

dendríticas CD11b-CD11c+ (A), células dendríticas derivadas de monócitos CD11b+CD11c+ (B), 

macrófagos F4/80+MHCII+ (in CD11b+) (C), neutrófilos Ly6G+Ly6C- (in CD11b+MHCII-) (D) e 

células supressoras derivadas da linhagem mieloide (MDSC) Ly6G+Ly6C+ (in CD11b+MHCII-) (E) 

por citometria de fluxo. Resultados expressos como Média  EPM. Lb: Lactobacillus bulgaricus. 

*p<0,05. 

 

 

 Avaliação da composição da microbiota fecal 

Dada a importância da microbiota na etiologia e patogênese de DII, fizemos uma 

quantificação de populações de bactérias pertencentes aos gêneros Lactobacillus spp., 

Bifidobacterium spp., Clostridium spp. e bactérias anaeróbias totais em amostras fecais dos 

animais expostos ao DSS. Observamos que o tratamento de camundongos com probiótico 

resultou numa diminuição na ordem de 105 UFC/g de amostra no grupo de bactérias 

anaeróbias totais (Tabela 3). Entretanto, nenhuma diferença foi observada após quantificação 

dos gêneros isolados de bactérias (Tabela 3). 



 
 

 
 

   

Tabela 2. Avaliação da composição da microbiota fecal de animais submetidos à colite 

experimental e tratados com Lactobacillus bulgaricus. 

 

 

PBS Lb 

Clostridium spp. 8,67±0,47 8,62±0,24 

Lactobacillus spp. 8,49±0,52 8,35±0,20 

Bifidobacterium 

spp. 8,65±0,38 7,99±0,49 

Anaeróbios Totais 8,65±0,33 7,68±0,31** 

Quantificação em log10 UFC/g de fezes. Lb: Lactobacillus bulgaricus. **p<0,01 

 

 

4.2 Efeitos de Lactobacillus bulgaricus na carcinogênese em modelo in vivo de CAC 

Dada a evidente atividade da anti-inflamatória de Lactobacillus bulgaricus em modelo 

de colite experimental induzida por DSS, objetivamos avaliar se o probiotico poderia inibir a 

progressão tumoral de CAC pela regulação da inflamação intestinal em modelo induzido por 

AOM e DSS. 

 

 Acompanhamento do peso corporal 

Para avaliar se a administração de L. bulgaricus poderia inibir a progressão tumoral 

induzida por AOM e DSS, avaliamos inicialmente se o tratamento poderia interferir com o 

peso corporal dos animais induzidos. Para tanto, fizemos um acompanhamento do peso 

corporal ao longo de todo período experimental. De modo geral, ambos os grupos 

apresentaram um perfil de perda e ganho de peso característico do modelo experimental, no 

qual após exposição ao DSS, os animais perdem peso devido à indução de inflamação 

intestinal, e voltam a ganhar peso após substituição do detergente por água (Figura 11). De 

fato, não observamos diferenças entre o grupo controle e tratado com o probiótico em nenhum 

momento do protocolo experimental (Figura 11).  

 

 

 



 
 

 
 

   

 

Figura 11. Acompanhamento do peso corporal de animais submetidos ao protocolo de CAC. O 

peso corporal (em gramas) foi verificado no início do protocolo experimental e diariamente após início 

da indução de colite aguda e utilizado para cálculo do peso relativo referente ao primeiro dia do 

protocolo experimental. Resultados expressos como Média ± EPM. 

  

 Determinação do score clínico de inflamação intestinal 

Observamos que o grupo de animais tratados com L. bulgaricus apresentou menor 

score clínico no 13º e 15º dias do protocolo de indução tumoral com AOM e DSS (Figura 12). 

A partir de então, esse padrão de resposta se extendeu e passou a ser ainda mais acentuado até 

o final dos 70 dias experimentais (Figura 12). Tais diferenças ocorreram especificamente nos 

dias 35, 36, 47, 54, 56, 57 e 63, como ilustrado na figura 12. 

 



 
 

 
 

   

 

Figura 12. Determinação do score clínico da inflamação intestinal em animais 

submetidos ao protocolo de CAC e tratados com Lactobacillus bulgaricus. O score clínico 

foi determinado pela somatória de pontos atribuídos aos sinais clínicos perda de peso, região 

perianal umidecida, presença de diarréia, sangue nas fezes ou região perianal, 

hiporreatividade e piloereção ao longo de todo o período experimental. Resultados expressos 

como Média ± EPM. *p<0,05; **p<0,01 ***p<0,001. 

 

 Análise do comprimento do cólon 

Adicionalmente a redução do score de inflamação intestinal, observamos que o 

tratamento com L. bulgaricus atenuou o encurtamento dos cólons induzido pelo DSS (Figura 

13). Animais do grupo controle apresentaram uma menor extensão do cólon quando 

comparados  ao grupo que recebeu o probiótico (Figura 13). 

 



 
 

 
 

   

 

Figura 13 Determinação do comprimento do cólon de animais submetidos ao protocolo de CAC 

e tratados com Lactobacillus bulgaricus. (A) Após eutanásia, os cólons dos camundongos foram 

coletados e fotografados com régua graduada para determinação do comprimento do cólon por meio 

do uso do software ImageJ. (B) Imagens ilustrativas da extensão dos cólons. Resultados expressos 

como Média ± EPM. Lb: Lactobacillus bulgaricus. **p<0,01. 

 

 

 Determinação da concentração intestinal de citocinas produzidas em 

cólons e tumores de animais induzidos com AOM/DSS 

 Para o experimento de câncer colorretal associado à colite avaliamos isoladamente a 

concentração de citocinas no cólon inflamado e nos tumores colorretais. Primeiramente, 

analisamos segmentos do intestino grosso que não apresentavam tumores (cólon inflamado) 

observamos redução numa ordem de pelo menos 2 vezes nos níveis intestinais das citocinas 

TNF-α, IL-1, IL-23 e IL-17 em animais tratados com L. bulgaricus quando comparados aos 

controles (Figura 14). Em contrapartida, concentrações aumentadas de IFN-γ também foram 

observadas nesses animais tratados (Figura 14). Não observamos nenhuma diferença entre os 

grupos para a citocina IL-6 (Figura 14). 



 
 

 
 

   

 

Figura 14. Perfil da produção instestinal de citocinas animais submetidos ao protocolo de CAC e 

tratados com Lactobacillus bulgaricus. Segmentos do cólon foram homogeneizados e a concentração 

de TNF-α, IL-6, IL-1, IL-17, IFN- e IL-23 por grama de tecido (cólon) foi determinada por ELISA. 

Resultados expressos como Média ± EPM. Lb: Lactobacillus bulgaricus. *p<0,05, **p<0,01, p<0,001. 

 

No que concerne a dosagem de citocinas dos tumores colorretais, observamos padrão 

muito parecido ao encontrado nos cólons inflamados. Em adição as citocinas negativamente 

reguladas nos cólons (TNF-α, IL-1, IL-23 e IL-17), nos tumores também observamos 

concentrações diminuídas de IL-6 (Figura 14) em camundongos tratados com o probiótico. 

Em adição, demonstramos novamente aumento dos níveis de IFN-γ induzido pelo tratamento 

com L. bulgaricus (Figura 15). 



 
 

 
 

   

 

Figura 15. Perfil da produção citocinas em tumores de animais submetidos ao protocolo de CAC 

e tratados com Lactobacillus bulgaricus. Segmentos do cólon foram homogeneizados e a 

concentração de TNF-α, IL-6, IL-1, IL-17, IFN- e IL-23 por grama de tecido (cólon) foi 

determinada por ELISA. Resultados expressos como Média ± EPM. Lb: Lactobacillus bulgaricus. 

*p<0,05, **p<0,01, p<0,001. 

 

 Incidência e quantificação dos tumores colônicos 

Por fim, avaliamos se o tratamento com Lactobacillus bulgaricus seria capaz de inibir 

a progressão do câncer associado à colite em animais induzidos com AOM e DSS. Conforme 

ilustrado na figura 15, animais de ambos os grupos desenvolveram tumores ao final do 

protocolo experimental, sendo que aqueles tratados com o probiótico desenvolveram menos 

tumores, sendo eles de menor volume (Figura 16 A, B, C e D). Camundongos do grupo 

controle desenvolveram, em média, 9 tumores colorretais, enquanto que os animais 

submetidos ao tratamento com L. bulgaricus desenvolveram apenas 3 (Figura 16A). 

Observamos também um volume tumoral total cerca de 4,4 vezes menor nesses animais 

tratados (Figura 16B). Ademais, os animais que receberam o probiótico exibiram tumores 

com volume médio 3 vezes menor que o grupo controle (Figura 16B). Não observamos 

nenhuma diferença no que concerne a incidência de tumores (dados não mostrados). 



 
 

 
 

   

 

Figura 16. Efeitos do tratamento com Lactobacillus bulgaricus no desenvolvimento de tumores 

em modelo murino de CAC. Após eutanásia, os cólons dos animais foram longitudinalmente abertos, 

lavados, fotografados e examinados quanto a multiplicidade de tumores (A), volume tumoral total (B) 

e volume tumoral médio (C). As dimensões dos tumores colorretais foram medidas com paquímetro e 

os volumes calculados como: (largura)2 x comprimento/2. (D) Imagens ilustrativas dos tumores 

presentes nos cólons dos animais submetidos à ação de AOM/DSS. Volume tumoral total indica a 

soma dos volumes de todos os tumores encontrados em cada cólon. Média do volume tumoral refere-

se ao tamanho médio dos tumores, ou seja, volume tumoral total dividido pelo número de tumores de 

cada cólon. Resultados expressos como Média ± EPM. Lb: Lactobacillus bulgaricus. *p<0,05, 

**p<0,001. 

 

 Análise histopatológica dos tumores colorretais 

Após avaliação histopatológica das secções tumorais, observamos que, 

independentemente do tratamento com L. bulgaricus, ambos os grupos de camundongos 

submetidos à carcinogênese apresentaram lesões neoplásicas morfologicamente semelhantes. 

De modo geral, os tumores colorretais eram lesões do tipo adenoma polipóide com variação 

entre baixo e alto grau de displasia e inflamação mista, ou seja, presença concomitante de 

infiltrado de células polimorfo e mononucleares (Figura 17A, B e C). 

 

 



 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Fotomicrografias de secções tumorais de animais submetidos ao protocolo de CAC e 

tratados com Lactobacillus bulgaricus. Secções tumorais foram cortadas e coradas com hematoxilina 

e eosina e submetidas à análise histopatológica sob microscópio óptico de luz. Fotomicrografia 

ilustrativa de adenoma polipoide registrada com aumento de 40X (A), 100X (B) e 200X (C). 
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5. DISCUSSÃO 

Evidências crescentes indicam que a inflamação desempenha um papel importante na 

promoção da carcinogênese. No presente estudo, utilizamos modelo experimental de colite e 

câncer colorretal associado à inflamação para investigar os efeitos do probiótico L. bulgaricus 

sobre o desenvolvimento dessas doenças. Na colite experimental, L. bulgaricus exibiu um 

papel anti-inflamatório, suprimindo o crescimento de bactérias anaeróbias e atenuando os 

sinais em associação à redução das citocinas TNF-α, IL-6, IL-1, IFN-γ, IL-17, IL-23 e IL-12, 

da frequência de macrófagos presentes no cólon e de linfócitos TCD8+. Na carcinogênese, o 

probiótico regulou negativamente o desenvolvimento de tumores, resultando em redução 

expressiva do volume tumoral total e tamanho médio de tumores ao final do tratamento. Além 

disso, atenuou os sinais clínicos da inflamação intestinal, assim como induziu, 

concomitantemente, menor produção intestinal das citocinas IL-6, TNF-α, IL-17, IL-23 e IL-

1β e aumento de IFN-γ. Em conjunto, nossos resultados evidenciam papel anti-inflamatório e 

consequente efeito antitumoral de L. bulgaricus na carcinogênese colorretal associada à 

inflamação. 

Há mais de 150 anos, Rudolph Virchow conceituou pela primeira vez a estreita ligação 

entre o desenvolvimento de câncer e o processo inflamatório a partir de observações feitas em 

tecidos tumorais que apresentavam aumento do infiltrado de células imune e proliferação 

celular (MANTOVANI A., 2001;VIRCHOW R, 1881). Foi somente durante a última década 

que evidências claras foram obtidas em relação ao papel crítico que a inflamação desempenha 

na tumorigênese (GRIVENNIKOV; GRETEN; KARIN, 2010; KARIN, 2006). Atualmente, 

sabe-se que uma resposta imune bem equilibrada pode ser antitumorigênica; no entanto, uma 

resposta inflamatória prolongada ou crônica é geralmente prejudicial (CANDIDO; 

HAGEMANN, 2013; HARTNETT; EGAN, 2012) 

  Em muitos órgãos cronicamente inflamados do trato gastrointestinal é possível 

estabelecer conexão ao desenvolvimento de câncer. Os primeiros relatos de câncer colorretal 

em pacientes com doença intestinal inflamatória ocorreu no início dos anos 1900, quando 

Crohn e Rosenberg descreveram um caso de adenocarcinoma colônico em paciente com colite 

ulcerativa de longa duração (CROHN; ROSENBERG, 1925). Pacientes com doença intestinal 

inflamatória, incluindo colite ulcerativa e doença de Crohn, apresentam um risco vitalício de 2 

a 3 vezes maior de desenvolver câncer colorretal em comparação com a população em geral 

(COUSSENS; WERB, 2002; HARTNETT; EGAN, 2012; WALDNER; NEURATH, 2015a).   
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Terapia convencional de drogas utilizada em DII visa principalmente suprimir a 

resposta imune para induzir ou manter a remissão. Os medicamentos comumente usados 

incluem corticosteróides, aminosalicilatos e supressores imunes como metotrexato e 

azatioprina. No entanto, apenas cerca de um terço dos pacientes obterá remissão e muitos dos 

respondentes primários acabarão por perder sua resposta ao longo do tempo (BOUMA; 

STROBER, 2003; HARTNETT; EGAN, 2012).  

Considerando que esses pacientes precisam de tratamento ao longo da vida e muitas 

das terapias disponíveis têm efeitos colaterais secundários, a busca de novas abordagens 

continua (DEL CARMEN et al., 2017). Tratamentos que manipulam a composição e/ou 

atividade de microbiota intestinal, como intervenções com probióticos e prebióticos, podem 

constituir uma opção terapêutica alternativa (AMBALAM et al., 2016; HOOPER; 

LITTMAN; MACPHERSON, 2012; WINTER et al., 2005). Entre os probióticos, 

Lactobacillus foram relatados por exercer efeitos imuno-reguladores, incluindo modulação de 

respostas imunes inatas e promoção da imunidade humoral e celular (CUNNINGHAM-

RUNDLES et al., 2000; DELCENSERIE et al., 2008), supressão do crescimento de 

patógenos e restauração da homeostase da microbiota intestinal (COLLINS; GIBSON, 1999), 

além de melhorar os sinais clínicos de doenças inflamatórias intestinais (CHUNG et al., 2008; 

LEE et al., 2010, 2009; PERAN et al., 2007).  

Inicialmente, nossa preocupação foi com o modelo experimental de colite a ser 

utilizado. O dextran sulfato de sódio (DSS) é um polissacarídeo polissulfatado sintético, 

conhecido como indutor químico de colite experimental (KIM et al., 2012). A vantagem de se 

utilizar este modelo é que ele promove inflamação intestinal mais homogênea (PERŠE; 

CERAR, 2012), facilitando a utilização do tecido em diversas análises. Como a resposta 

imunológica é similar à colite ulcerativa humana, seu uso é de extrema importância em 

estudos translacionais, pois pode direcionar o estudo de novas abordagem de tratamento 

(MELGAR et al., 2008; PERŠE; CERAR, 2012; RANDHAWA et al., 2014). Assim, 

decidimos utilizar o modelo de colite induzida por DSS para o estudo de probiótico pois foi o 

que mais se adequou aos objetivos proposto neste estudo. Entre os modelos animais utilizados 

para estudar a patogênese e a quimioprevenção da CRC, o modelo AOM / DSS tornou-se 

notável devido à alta reprodutibilidade, potência e simplicidade (NASUNO et al., 2014; 

REUNGWETWATTANA; DY, 2013; TANAKA et al., 2003). 

 Nossos resultados demonstraram que o tratamento com L. bulgaricus retardou o 

aparecimento dos sinais clínicos de colite. Além disso, a doença manifestou-se com menor 
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gravidade quando comparados aos animais doentes e sem tratamento. Na literatura é possível 

encontrar diversos trabalhos que relatam a capacidade de outros probióticos em melhorar a 

colite induzida por DSS, tanto nos parâmetros clínicos quanto na redução da gravidade da 

inflamação, incluindo Lb. casei Shirota (HERÍAS et al., 2005), Lb. Casei BL.23 (ROCHAT et 

al., 2007), Lb.crispatus M247 (CASTAGLIUOLO et al., 2005) e E. coli M-17 

(FITZPATRICK et al., 2008), L. plantarum, Bifidobacterium lactis e B. breve (TOUMP; 

SOUFLP; EZZOUAR, 2014), B. longum CCM 7952 (SRUTKOVA et al., 2015). 

A diminuição do comprimento do cólon inflamado é uma das principais características 

de CAC em camundongos tratados com AOM/DSS (LI et al., 2010).  Tal característica é 

causada principalmente pelo endurecimento do tecido colônico, espessamento da mucosa e 

formação de neoplasia (MIZOGUCHI; KANNEGANTI; MINO-KENUDSON, 2011; PARK; 

CHANG; JEONG, 2014). Nossos achados mostraram que animais portatores de CAC e 

tratados com L. bulgaricus apresentaram cólons maiores, presumivelmente devido à redução 

do score de inflamação intestinal observada nos experimentos de colite que pode ter 

comprometido a iniciação da carcinogênese. Como resultado deste efeito, observamos menor 

desenvolvimento de tumores com redução expressiva do volume tumoral total e tamanho 

médio de tumores ao final do tratamento quando comparados aos animais doentes não 

tratados. Nossos resultados exibiram semelhanças entre os diversos trabalhos que evidenciam 

o potencial de probióticos na prevenção da carcinogênese provocada por AOM/DSS, tais 

como, Streptococcus thermophilus CRL807 e L. delbrueckii CRL864 (DEL CARMEN et al., 

2017), VSL#3 (BASSAGANYA-RIERA et al., 2012; DO et al., 2016; CHUNG et al., 2017), 

L. plantarum, Leuconostoc mesenteroides e Weissella koreensis (LEE et al., 2016). Em 

estudos humanos, o consumo de probióticos contendo Lactobacillus ou Bifidobacterium é 

causalmente relacionado à prevenção do desenvolvimento do câncer de cólon (GAO et al., 

2015; HE et al., 2013; LIU et al., 2016). Essas observações são muito interessantes, pois 

podem tornar real esta estratégia para a prevenção primária do CRC. 

Diferentes mecanismos de atuação do probiótico podem estar envolvidos no efeito 

benéfico observado (CHONG, 2014; DAI, 2013). No entanto, considerando as propriedades 

imunomoduladoras relatadas por probióticos, primeiramente investigamos os níveis de 

citocinas e células imunes encontrados na colite experimental. Nos animais doentes e tratados 

com L. bulgaricus, observamos redução das citocinas IL-6, TNF-α, IL-1β, IFN-γ, IL-12, IL-

17 e IL-23 no tecido inflamado e diminuição da frequência de macrófagos e de linfócitos 

TCD8+ infiltrantes quando comparados aos animais doentes e não tratados. Ao investigar as 
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concentrações intestinais de citocinas produzidas em cólons e tumores de animais induzidos 

com AOM/DSS, verificamos uma acentuada diminuição na produção das citocinas IL-6, 

TNF-α, IL-1β, IL-17 e IL-23 e aumento de IFN-γ em ambos os tecidos, quando comparados 

aos animais com câncer e não tratados. 

Elevação dos níveis de citocinas como IL-6, IL-1β, TNF-α, IL-17 e IL-23 está 

criticamente envolvido na patogênese de DII e CAC (GRIVENNIKOV, 2014). No que diz 

respeito à carcinogênese do cólon, macrófagos associados ao tumor (TAM) e o 

microambiente inflamatório podem afetar a regulação de genes importantes para 

sobrevivência, proliferação e morte celular (ERRENI; MANTOVANI; ALLAVENA, 2011; 

WALDNER; NEURATH, 2015b). 

Estudo anterior mostra que IL-6 produzida por células mieloides da lâmina própria 

protege células epiteliais intestinais danificadas de sofrer apoptose durante a colite 

experimental e CAC (CHANG; DALY; BROMBERG, 2014; GRIVENNIKOV et al., 2009). 

Esta proteção é decorrente da ativação de genes importantes para proliferação celular, como 

ciclina D e PCNA, além de genes anti-apoptóticos como BCL-XL e BCL2 (ATREYA; 

NEURATH, 2005; FU, 2006; GRIVENNIKOV et al., 2009). Em pacientes portadores de 

colite ulcerativa, o aumento dos níveis de citocina IL-6 no plasma, está correlacionada ao pior 

prognóstico da doença (NEURATH, 2014; NOWACKI et al., 2015; ZUNDLER; NEURATH, 

2016). Recentes estudos têm mostrado que o bloqueio da via de sinalização IL-6/STAT3 inibe 

significativamente a gravidade da inflamação intestinal (CHANG; DALY; BROMBERG, 

2014; CHEN et al., 2015b; GRIVENNIKOV et al., 2009). Isto porque, de forma diferenciada, 

IL-6 pode modular até mesmo células epiteliais, neutrófilos, macrófagos e células T que não 

expressam seu receptor. Neste caso, essa trans-sinalização ocorre por meio da interação dessa 

citocina com formas solúveis de seu receptor (IL6R) (JURJUS et al., 2016). 

Uma outra citocina de suma importância e que teve sua expressão elevada detectada 

em pacientes com DII há mais de 20 anos, é o TNF-α (MURCH et al., 1991). Estudo recente 

mostrou que a concentração elevada de TNF-α presente no soro sanguíneo de pacientes com 

DC se correlacionava com a gravidade da doença (OWCZAREK et al., 2012). Outros grupos 

mostraram níveis aumentados de TNF-α no soro e na lâmina própria intestinal de pacientes 

com CD e UC (MURCH et al., 1991; NEDA; OKAMOTO; SASAKI, 1992), bem como na 

submucosa intestinal de pacientes com CD (MURCH et al., 1993). A produção de TNF-α na 

mucosa do cólon de pacientes com UC foi atribuída aos macrófagos de lâmina própria 

(MURCH et al., 1993).  A patogênese da DII está associada também à expressão alterada dos 
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receptores de TNF-α, uma vez que tanto os pacientes com CD quanto os pacientes com UC 

apresentaram elevada expressão de TNFR2 nas células epiteliais do cólon e forma solúvel no 

plasma (MIZOGUCHI et al., 2002; ŚLEBIODA; KMIEĆ, 2014). 

A família do TNF contribui para a patogênese de DII de diversas maneiras. O TNF- α 

atua na integridade do epitélio intestinal alterando a disposição das proteínas de adesão nos 

enterócitos e a expressão de TNF- α, FasL, TRAIL e TWEAK induz a morte apoptótica destas 

células. Além disso, as proteínas TNF- α, TL1A, TWEAK e possivelmente FasL promovem a 

atividade pró-inflamatória de células mononucleares infiltrantes de mucosa e afetam a 

atividade de células T reguladoras e macrófagos regulatórios (ŚLEBIODA; KMIEĆ, 2014).  

O uso de terapias α-TNF para DII vem sendo cada vez mais utilizado (STRIK et al., 

2016). Há quatro α-TNF utilizados: infliximab (IFX), adalimumab (ADL), golimumab (GLM, 

apenas para colite ulcerativa (UC)) e certolizumab pegol (CZP) que só foi aprovado para 

doença de Crohn (CD) nos Estados Unidos e na Suíça (D.E., 2009; LICHTENSTEIN et al., 

2005; REINISCH et al., 2011; RUTGEERTS et al., 2005; SANDBORN et al., 2014a, 2014b; 

WONG et al., 2009). Infelizmente, uma proporção considerável de pacientes não responde à 

estas terapias, o que geralmente leva à interrupção do tratamento (BEN-HORIN; CHOWERS, 

2011). 

Apesar do seu nome, já está bem estabelecido que TNF-α atua como promotor de 

proliferação, invasão e metástase de células tumorais (BALKWILL, 2006). As células 

epiteliais intestinais são altamente sensíveis ao TNF devido a altos níveis de expressão de 

TNFR1, que ativa as vias oncogênicas dependentes de NF-kB (WEST et al., 2015). Desta 

forma, TNF-α pode induzir transição epitélio-mesenquimal e posteriormente promover a 

invasão e metástase tumoral (BALKWILL, 2006; WU; ZHOU, 2010; ZHENG et al., 2016). 

Popivanova e seu grupo demonstraram pela primeira vez que TNF-α é um mediador crucial 

da iniciação e progressão da carcinogênese do cólon associada à colite e sugeriram que a 

inativação do funcionamento de TNF-α poderia ser útil no tratamento do câncer de cólon em 

indivíduos com UC (POPIVANOVA et al., 2008). Camundongos deficientes para TNFR1 e 

submetidos ao protocolo AOM/DSS demonstraram redução do dano da mucosa, recrutamento 

de macrófagos e neutrófilos e menores tumores no cólon (POPIVANOVA et al., 2008). 

A imunomodulação da expressão de proteínas da família do TNF vem sendo 

intensamente investigada através da manipulação da composição bacteriana do intestino 

utilizando bactérias probióticas. Em colite experimental, L. rhamnosus GG 1.2134 reduziu a 

expressão de TNF-α e NFkB-p65 (GAMALLAT et al., 2016), tratamento com Escherichia 
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coli Nissle 1917 reduziu níveis de TNF-α (SHA et al., 2014), Lactobacillus e Bifidobacterium 

reduziram a expressão de TNF-α através da inibição da expressão de TLR-4 (YANG et al., 

2013), VSL#3 reduziu TNF-α por inibir a ativação da via  PI3K/Aκt e NF-κB (DAI et al., 

2013). Em trabalhos com câncer colorretal, temos que Spegillus oryzae, Bacillus subtilis‑SKm 

e Lactococcus lactis‑GAm diminui níveis de TNF-α e atenua o desenvolvimento tumoral 

(PARK; CHANG; JEONG, 2014), Propionibacterium freudenreichii atuou como um novo 

adjuvante para terapia baseada em TRAIL (COUSIN et al., 2016), a histamina gerada por L. 

reuteri suprimiu a expressão de genes de citocinas proinflamatórias, dentre elas, TNF-α, que 

promoveu efeito anti-tumoral (GAO et al., 2017).    

Assim como TNF, a citocina IL-1β também é capaz de alterar as junções celulares e 

comprometer a permeabilidade intestinal (AL-SADI; MA, 2007). Como a integridade da 

barreira epitelial é essencial para bloquear o acesso de microorganismos e toxinas aos tecidos 

subjacentes, a IL-1β provavelmente pode representar um primeiro gatilho da inflamação 

intestinal sugerindo papel importante desta citocina na promoção da inflamação localizada 

(AL-SADI; MA, 2007; KI et al., 2005). Estudos com infecção mostraram que ao bloquear IL-

1β, há melhora na inflamação, tanto na colite associada a Clostridium difficile quanto na 

enterite induzida por Salmonella typhimurium (MÜLLER et al., 2009; NG et al., 2010). De 

fato, níveis elevados de IL-1β, produzidos por monócitos da lâmina própria do cólon, são 

encontrados na mucosa de pacientes com DII (LIGUMSKY et al., 1990; NEMETZ et al., 

1999), e esta secreção está correlacionada com a agressividade da doença e lesões recorrentes 

(CASINI-RAGGI et al., 1995; LUDWICZEK et al., 2004).  

IL-1 também está envolvida no desenvolvimento de colite induzida por DSS em 

camundongos (ARAI et al., 1998). A redução de IL-1β pode ser conseguida por diferentes 

caminhos. A incubação de tecidos de cólon provindos de pacientes com doença de Crohn 

mostrou que certas bactérias probióticas são capazes de interagir com células 

imunocompetentes e modular a produção local de citocinas pró-inflamatória (BORRUEL et 

al., 2002). Em modelo animal, B. infantis combinado ou não com oligofructose e Inulina 

(OFI) atenuaram a inflamação na colite induzida por DSS por diminuir IL-1β (ARAI et al., 

1998), L. acidophilus, C. butyricum, B. adolescentes e E. faecalis foram eficazes contra os 

danos induzido por DSS na colite experimental, principalmente por reduzir neutrófilo 

infiltrado e diminuir a expressão de IL-1 no tecido (CHEN et al., 2009). O extrato de 

Rhodobacter sphaeroides (Lycogen™), promoveu redução da inflamação colônica por 
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diminuir níveis de TNF-α e IL-1β (LIU et al., 2012), L. paracasei preveniu   sintomas clínicos 

de colite e diminuiu níveis de IL-1β e TNF-α em BALB/c (PAN et al., 2014). 

Pelo exposto, a diminuição concomitante dos níveis intestinais de IL-6, TNF-α e L-1β 

induzida por L.bulgaricus na colite e em CAC, nos quais estas citocinas atuam de forma a 

exacerbar a inflamação e favorecer a progressão tumoral, poderia limitar o processo de 

tumorigênese em estágios mais avançados da carcinogênese.  

Tradicionalmente é reconhecido que DC está associada às citocinas Th1 e a CU é 

modulada pelas citocinas Th2. Este conceito foi recentemente persuadido pela descoberta de 

novas células do subconjunto Th17 (ELSON; CONG, 2012). Embora a controvérsia 

permaneça, as células Th17 são geralmente aceitas como mediadores da inflamação intestinal 

através da secreção de citocinas pró-inflamatórias, como a IL-17 (HAAG; SIEGMUND, 

2015). Portanto, células Th17 podem ser um alvo potencial para o tratamento de DII. 

Demonstramos que a administração oral de L. bulgaricus, suprimiu a produção da 

citocina pró-inflamatória IL-17 em colite e em CAC.  Estudos anteriores corroboram com 

nossos achados em que IL-17, uma citocina que caracteriza o padrão Th17, foi 

dramaticamente aumentada na inflamação intestinal e em câncer de colorectal 

(GRIVENNIKOV et al., 2012; HÖLTTÄ et al., 2013; HYUN et al., 2012; KATHANIA et al., 

2016; MIYAUCHI et al., 2013; UENO et al., 2013).  

Estudos mostraram que IL-23 atua nas células do sistema imune inato e contribui para 

a produção de citocinas inflamatórias e inflamação tecidual. Portanto, o papel do eixo IL-

23/IL-17 na patogênese da inflamação intestinal crônica foi destacado tanto em estudos em 

animais quanto em humanos, sendo esta via relevante especialmente na patogênese da doença 

de Crohn (CƏTANƏ et al., 2015; SUN et al., 2015). Além disso, estudos recentes sugeriram 

que a IL-23 envolve a patogênese da UC ao aumentar a secreção de IL-17 (CƏTANƏ et al., 

2015; LANGRISH et al., 2005; OUYANG; KOLLS; ZHENG, 2008). Estudos em animais e 

humanos confirmaram um papel crítico do eixo IL-23/IL-17 na patogênese da DII (FRANKE 

et al., 2008; GEREMIA; JEWELL, 2012; McLEAN, 2014) . 

Particularmente nos seres humanos, o desenvolvimento inicial das células Th17 é 

induzido pelo sinergismo TGF-β e IL-6, bem como a presença de baixos níveis de TGF-β e 

IL-1β (BETTELLI; OUKKA; KUCHROO, 2007). O segundo estágio é a expansão da 

população Th17 sob a ativação da IL-21. Este estágio é seguido pela fase de estabilização 

conduzida pela citocina pró-inflamatória IL-23 (GEREMIA; JEWELL, 2012; MUDTER et 

al., 2011). Desta maneira, a menor produção de IL-1β e IL-6 observada nos camundongos 
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tratados com L. bulgaricus observados em nossos resultados, permite refletir que a 

diferenciação e manutenção das células Th17 foi limitada e, consequentemente, observamos 

menor produção de IL-17.  

Embora não tenhamos tentado elucidar os mecanismos moleculares que medeiam o 

papel inibitório de L. bulgaricus na regulação de IL-23, suspeitamos que a expressão reduzida 

de TNF-α pode ser responsável. Na verdade, estudos anteriores mostraram claramente que o 

fator nuclear (NF-) κB, um mediador crítico da sinalização de TNFα, regula a transcrição do 

gene IL-23p19 (FIORUCCI et al., 2002). Uma descoberta recente pelo laboratório de Vrese 

mostrou que os probióticos B. breve e L. rhamnosus GG (LGG) inibem a expressão de IL-23 

em células intestinais ativada por lipopolissacarídeo (LPS) através da inibição da acetilação 

de histonas e aumento da metilação do DNA (MIYAUCHI et al., 2013), fornecendo outro 

potencial mecanismo para a regulação negativa mediada por L. bulgaricus da IL-23.  

Além disso, em nosso estudo a expressão de IL-23 foi significativamente reduzida nos 

grupos doentes e tratados com probiótico em contraste com o grupo apenas doente. O 

resultado implica que o probiótico melhora a colite experimental e CAC por estar envolvido 

na do eixo IL-23/IL-17. Trabalhos recentes corroboram com nossos resultados, pois a 

administração oral de L. acidophilus suprimiu a hiper-resposta associada à colite do eixo IL-

23/Th17 (CHEN et al., 2015a) e o tratamento com B. adolescentis IM38 melhorou a colite 

provocada por obesidade e inibiu a diferenciação em células Th17 e reduziu os níveis de IL-

17 no cólon de camundongos (LIM; KIM, 2017). 

Uma importante família de proteínas com potencial atividade anti-tumoral é a dos 

interferons (IFNs). Eles estão envolvidos em muitas funções, incluindo respostas antivirais e 

antimicrobianas, regulação do ciclo celular e apoptose, indução de diferenciação celular e 

modulação de respostas imunes (GARCIA-DIAZ et al., 2017; GOUGH et al., 2008; 

HARADA; TANIGUCHI; TANAKA, 1998; PLATANIAS, 2005; RAKSHIT et al., 2014). 

Produzidos principalmente por linfócitos T CD4+ ou CD8+ ativados e células NK, IFN-γ é o 

único membro de IFN de tipo II e contribui para a vigilância e supressão do câncer 

(BILLIAU; HEREMANS, 1998; SAWAI et al., 1999). Em relação ao câncer colorretal, a 

deficiência de IFN-γ ou de seu receptor promove seu desenvolvimento (WANG et al., 2015). 

Estudos in vitro, demonstraram que IFN- γ pode sensibilizar as células do carcinoma do cólon 

primário humano para a apoptose mediada por Fas envolvendo expressão de Fas melhorada 

(LIU; ABRAMS, 2003; VON REYHER et al., 1998). Recentes estudos mostraram que o IFN-

γ regula a expressão de genes relacionados à apoptose e trabalha com o TNF para sensibilizar 
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as células de carcinoma do cólon metastático para a apoptose mediada por TRAIL (LIU et al., 

2011; TEKAUTZ et al., 2006).  

Até aqui, concluímos que existem fortes evidências que apoiam que a modulação da 

resposta imune é um dos mais importantes mecanismos de ação dos probióticos contra colite e 

CAC. Em particular, muitos probióticos demonstraram regular processos inflamatórios, 

melhorar as funções de barreira intestinal e respostas imunes inatas. 

Entretanto, há evidências de que a disbiose esteja associada a inflamação em DII e 

CAC, todavia, os mecanismos subjacentes à disbiose não estão bem compreendidos (KANG; 

MARTIN, 2017; TOMASELLO et al., 2014). Estudos clínicos demonstraram que as 

alterações na composição microbiana nos pacientes com DII geralmente envolvem redução da 

diversidade de bactéria, principalmente associada a um aumento de Enterobacteriaceae, 

Pasteurellaceae, Veillonellaceae e Fusobacteriaceae e diminuição de Erysipelotrichales, 

Bacteroidales e Clostridiales (HANSEN, 2015; KANG; MARTIN, 2017; SCHULTSZ et al., 

1999; SWIDSINSKI et al., 2002).  

Sabendo-se que certas espécies de bactérias dos gêneros Lactobacillus spp, 

Bifidobacterium spp e Clostridium spp. têm papel protetor em modelos de colite experimental 

(CHEN et al., 2015a; FUJIWARA et al., 2003; HERÍAS et al., 2005), fizemos uma 

quantificação de bactérias fecais pertencentes a esses gêneros ao final do experimento de 

colite. Apesar de não observarmos diferenças na quantificação dos gêneros isolados de 

bactérias, nossos resultados mostraram uma redução no número de bactérias anaeróbias totais 

do grupo doente e tratado com L. bulgaricus.  

As bactérias anaeróbias têm sido envolvidas com a origem de DII e da mesma 

maneira, a participação das bactérias anaeróbias em colite experimental foi comprovada 

(AXELSSON et al., 1996). Estudo mostrou que os camundongos alimentados com antígenos 

de bactérias anaeróbicas tinham reduzido significativamente os score de colite após o DSS em 

comparação com os camundongos controle e que esse efeito foi perdido se as preparações de 

antígeno fossem co-administradas com toxina da cólera (VERDÙ et al., 2000). Outro estudo 

reconstituiu ratos tratados com antibiótico com bactérias entéricas cultivadas em condições 

anaeróbicas. Estes apresentaram colite mais agressiva do que aqueles associados às bactérias 

aeróbias, sugerindo que um subconjunto de bactérias luminal residentes induz colite, mas que 

uma interação complexa de bactérias comensais aeróbicas e anaeróbicas fornece o impulso 

antigênico constante para uma inflamação intestinal crônica (DIELEMAN; RATH; 

SCHULTZ, 2001). 
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Um mecanismo geral de ação dos probióticos é uma adesão ao epitélio intestinal, que 

não só ativam o sistema imune, mas também bloqueia a ligação de bactérias patogênicas ao 

epitélio e subsequente infecção (CHAIKHAM et al., 2012; CHONG, 2014; DHANANI; 

BAGCHI, 2013). No lúmen, ao se aderirem ao tecido, o probiótico favorece a exclusão de 

microbiota intestinal patogênica, tanto por competirem por nutrientes quanto por produzirem 

substâncias que afetam diretamente o crescimento de outras bactérias, incluindo certas formas 

de Clostridium, E. coli, Salmonella, Shigella e Pseudomonas (CHAIKHAM et al., 2012; 

CHONG, 2014; DHANANI; BAGCHI, 2013; GIANOTTI et al., 2010; JOHANSSON et al., 

1998; SOHN et al., 2010; TAREB et al., 2013; VERMA; SHUKLA, 2013). Ácido lático, 

ácidos graxos de cadeia curta e peróxido de hidrogênio além de bacteriocinas são alguns 

fatores antimicrobianos que atuam diretamente matando ou inibindo o crescimento de 

bactérias patogênicas (CHICHLOWSKI; HALE, 2008; GILLOR; ETZION; RILEY, 2008; 

JONKERS et al., 2012; NEY et al., 2014; RILEY; WERTZ, 2002; SPINLER et al., 2008). 

De maneira interessante, estudo recente demonstrou in vitro, que em condições 

anaeróbias o DSS incubado com conteúdo fecal é metabolizado sendo desulfatado e depois 

sofrendo degradação completa. No entanto, nenhum processo metabólico desse tipo ocorreu 

quando o conteúdo cecal de camundongos que receberam antibióticos foi utilizado. Estes 

resultados indicam que o passo inicial da colite ulcerativa induzida por DSS está relacionada 

ao seu metabolismo por bactérias anaeróbias (AKAO et al., 2015).  

Mostramos que a administração oral de L. bulgaricus suprimiu o crescimento de 

bactérias anaeróbias na colite e impediu a sinalização da resposta inflamatória exacerbada 

associada à colite e CAC através do eixo IL-23 / Th17. Especificamente, o tratamento com L. 

bulgaricus inibiu a produção de citocinas pro-inflamatórias IL-1β, IL-6, TNF-α e IL-23 que 

são necessárias para a diferenciação e estabilização de células Th17. Por este motivo, 

observamos uma diminuição de IL-17. Prevê-se que os novos mecanismos anti-inflamatórios 

aqui destacados indicam que o papel terapêutico de L. bulgaricus no tratamento de doenças 

intestinais inflamatória e câncer colorretal envolve principalmente modulação do eixo imune 

IL-23 / IL-17. No entanto, mais estudos são pertinentes para desvendar novas vias de 

sinalização de L. bulgaricus.  
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6. CONCLUSÃO 

 

 A administração dos Lactobacillus bulgaricus promoveu melhora dos sinais clínicos 

de inflamação na colite e CAC, além de reduzir a incidência e volume tumoral. 

  A administração dos Lactobacillus bulgaricus regula a inflamação intestinal na colite 

por meio da redução de infiltrado de macrófagos e células TCD8+ no intestino. 

 A administração dos Lactobacillus bulgaricus contribui para a melhora da colite 

experimental e CAC por meio do balanço entre as respostas Th1/Th17. 
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ABSTRACT 

Colitis-associated cancer (CAC) accounts for 2-3% of colorectal cancer CRC cases 

preceded by inflammatory bowel diseases (IBD) such as Crohn's disease and ulcerative 

colitis. Patients with IBD have a higher risk for developing CRC and are affected by the 

disease earlier than patients with sporadic CRC. Intestinal microbiota has been reported to 

play a central role in the pathogenesis of IBD and CAC. There is a clear increase in interest in 

investigating ways to circumvent changes in the host's immune response to microbial 

dysbiosis using supplements based on live microorganisms. Recently, numerous prebiotics 

and probiotics are being investigated as antitumor agents due to their capacity to modulate 

inflammatory responses. Although previous studies have indicated that LAB could be 

successfully used in managing sporadic CRC, little is know about their role in CAC. So, in 

this study, we sought to investigate the effects of the probiotic Lactobacillus bulgaricus in 

colitis-associated carcinogenesis. L. bulgaricus negatively regulated tumor progression, 

resulting in an expressive reduction of total tumor volume and mean size of tumors. In 

addition, the probiotic also attenuated the clinical signs of intestinal inflammation possibily 

inducing a decrease in the levels of intestinal IL-6, TNF-α, IL-17, IL-23 and IL-1β. Taken 

together, our results evidence na anti-inflammatory role and consequent antitumor effect of L. 

bulgaricus on colitis-associated cancer. 
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INTRODUCTION 

Colorectal cancer (CRC) remains one of the most incident type of cancer worldwide, 

being the third and second most frequently cancer diagnosed in men and women, respectively 

[1, 2]. Colitis-associated cancer (CAC), specifically, accounts for 2-3% of CRC cases 

preceded by inflammatory bowel diseases (IBD) such as Crohn's disease and ulcerative colitis 

[3, 4]. The conection between inflammation and cancer was firstly recognised by Rudolf 

Virchow in 1863 and recently has been exemplified by CAC. Patients with IBD have a higher 

risk for developing CRC [5] and are affected by the disease earlier than patients with sporadic 

CRC [6]. 

Currently, it has become increasingly evidente that intestinal microbiota plays a 

crucial role in the pathogenesis of IBD and CRC. Changes in intestinal microbiota have 

been reported in colon cancer patients supporting this idea [7, 8]. Among these gut 

microorganisms, probiotic bacteria may be defined as live microbial food supplements that 

confer benefits to the health of the consumer (WHO), including reduction of pathogen 

colonization by competition [9], improvement in vitamin synthesis, stimulation of epitelial 

cell proliferation and differentiation, fortification of intestinal barrier and optimization of 

intestinal transit [10, 11]. 

In addition to the direct benefit of probiotics on the improvement of the host gut 

microbiota, probiotics have received considerable attention due to their anti-carcinogenic 

activities, specially in colorectal cancer [12, 13, 14]. The underlying mechanisms for their 

anti-tumor effects are versatile and include: modulation of host immune responses, such as 

proliferation of regulatory T cells, activation of macrophages and dendritic cells, and 

production of immunoglobulins and cytokines [15]; alteration of  intestinal microbiota 

metabolism  [13, 16];  regulation of  cell death, apoptosis, cell cycle, proliferation, invasion 

and metastasis [17, 18, 19, 20]; competition with pathogenic bacteria [21, 22]; and 

inactivation of cancerogenic compounds [23, 24]. 

The most common microorganisms used as probiotics comprises a group of bacteria 

named lactic acid bacteria (LAB) that produces lactic acid as the primary metabolite of sugar 

metabolism, such as Lactobacillus and Bifidobacterium [25, 26]. Although previous studies 

have indicated that LAB could be successfully used in managing food allergies, diarrhea, 

IBDs and sporadic CRC [27, 28, 29, 30, 31, 32], little is know about its role in CAC. In this 

study, we sought to investigate the effects of the probiotic Lactobacillus bulgaricus in 

colitis-associated carcinogenesis. 
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MATERIAL AND METHODS 

Mice and treatment protocol 

In the present study, we used male C57BL/6 wild type mice (wyld type - WT), 

between 4-6 weeks of age and weighing between 20-25g. The animals were housed and kept 

at the Animal Facility of the University of São Paulo at Ribeirão Preto College of Nursing – 

EERP/USP (Ribeirão Preto, SP, Brazil) under controlled temperature conditions (25 ± 2 ° C), 

12/12 photoperiod hours and water and food ad libitum. 

Lactobacillus bulgaricus and treatment 

Lactobacillus delbrueckii ssp bulgaricus, lot number FK0201, identification LB-G040, 

Chinese origin, was purchased from Liane Drugstore, Ribeirão Preto, SP, Brazil and kept in a 

closed container at 4oC. For mice treatment, 109 CFU were diluted in 200ul of PBS and given 

to each mice, 3 times a week during all experimental period. Prior to tumor induction, mice 

were randomly distributed in 2 groups (n=10) and treated with PBS (control) or L. bulgaricus 

by gavage (0.2 ml/mouse) for one week. 

CAC induction 

For CAC induction,  mice were injected i.p. with a single dose (10 mg/kg in 300 μl 

solution) of azoxymethene (AOM - Sigma-Aldrich), followed by 3 cycles of one week of 

2.5% Dextran sulfate sodium (DSS) diluted in drinking water intercalated for 2 weeks of 

normal water [33, 34, 35]. Mice were euthanized between the 9th and 12th weeks after 

induction of CAC (Figure 1A). 

Disease score evoluation 

Intestinal inflammation in vivo, or disease score, was determined by scoring clinical 

signs as previously described [36]. Briefly, we used a scoring system in which one point (1.0) 

was attributed to each signal presented by the mouse: weight loss ≥ 5% and <10% of body 

weight compared to the previous day; presence of humid perianal region; presence of 

diarrhea; blood in the stool or perianal region; hyporativity and piloerection. When weight 

loss was ≥10% 2 points were attributed to the "weight loss" signal. Finally, the final sum of 

these points determined the clinical score of the disease. 

Determination of colon length 

 The severity of intestinal inflammation was also assessed by measuring the length of 

the entire large intestine. After euthanasia, colons were collected, carefully placed on a clean 

surface and photographed using a photographic camera. The images were calibrated by the 
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presence of a graduated ruler that served as a scale for the analyzes. Subsequently, images of 

the large intestine were evaluated using ImageJ software. 

Determination of tumor volume and multiplicity 

After euthanasia, the colons were longitudinally opened, washed and examined with 

regards to presence of tumors. The multiplicity of tumors were verified for each animal in the 

experimental groups. The dimensions of the colorectal tumors were measured with 

pachymeter and the volumes were calculated by formula: (width)2 x length/2 [37]. Total 

tumor volume, indicates the sum of the volumes of all tumors found in each colon. Mean 

tumor volume refers to the mean tumor size, i.e., total tumor volume divided by the number of 

tumors of each colon. 

Cytokine quantification 

Cytokines levels were determined from colon and/or tumor samples. Tissues were 

collected, weighed and immediately homogenized in PBS in the presence of protease 

inhibitors (Roche) using a tissue homogenizer (Polytron System PT 1200E). The material was 

then centrifuged at 6000 rpm for 15 min at 4 ° C and the supernatant collected, aliquoted and 

stored at -80 ° C until the time of use. The concentrations of TNFα, IL-6, IL-12 (p70), IL-17, 

IFN-γ, IL-1α, IL-10, TGF-β, IL-23 were determined by ELISA BD OptEIATM kits (BD 

Biosciences Pharmingen) or DuoSet (R & D Systems). The protocol was performed according 

to the manufacturers' instructions. Cytokine concentrations were determined with reference to 

the linear regression line obtained with the serial dilution data of each recombinant mouse 

cytokine. 

Statistical analysis 

Data were analyzed using the statistical program GraphPad Prism version 6. First, the 

results were submitted to a normality test in order to evaluate if they had a Gaussian 

distribution. Parametric and non-parametric samples were analyzed by one-way Analysis of 

Variance (ANOVA test) and Kruskal-Wallis test followed by Dunn's test, respectively. The 

probability was considered statistically significant if p <0.05. Results were expressed as Mean 

± SEM. 
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RESULTS 

L. bulgaricus treatment inhibited tumor progression in AOM/DSS-induced model of 

colon carcinogenesis 

In order to investigate whether L. bulgaricus would be able to inhibit the progression 

colorectal carcinogenesis, we compared tumor development in AOM/DSS-induced mice 

treated or not with the probiotic (Figura 1A). As shown in Figure 1, animals from both groups 

developed tumors at the end of the experimental protocol, whereas those treated with the 

probiotic developed fewer and smaller tumors. Mice of the control group developed, on 

average, 9 colorectal tumors, whereas animals treated with L. bulgaricus developed only 3 

(Figure 1B). We also observed a total tumor volume about 4.4 fold lower in these treated 

animals (Figure 1C). In addition, animals receiving the probiotic showed tumors with a mean 

volume 3 times lower than the control group (Figure 1D and E). However, we did not observe 

any difference in the incidence of tumors (data not shown). 

 

 

FIGURE 1. Lactobacillus bulgaricus inhibits tumor progression in AOM/DSS-exposed mice. (A) Prior to tumor 

induction, mice were treated 3 times with PBS or the probiotic by gavage (0.2 ml/mouse) for one week. After 

that, colitis-associated cancer was induced by intraperitoneal injection of a single dose of AOM, followed by 3 

cycles of 2,5% DSS in drinking water for one week and normal drinking water for 2 weeks. After euthanasia, 

colons were longitudinally opened, washed and examined for multiplicity (B), total tumor volume (C) and mean 

tumor volume (D). The dimensions of colorectal tumors were measured with pachymeter and the volumes 

calculated as: (width)2 x length/2. (E). Illustrative and endoscopic images of AOM/DSS-induced tumors. 
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L. bulgaricus attenuated intestinal inflammation in AOM/DSS-induced model of colon 

carcinogenesis 

Once inflammation plays a critical role in CAC carcinogenesis, we evaluated intestinal 

inflammation in AOM/DSS-induce mice treated with L. bulgaricus. To do so, we used three 

different parameters: body weight, disease score and colon length. Although we did not 

observe differences of body weight between control group and the group treated with L. 

bulgaricus (Figure 2A), we found differences in clinical signals. L. bulgaricus-treated mice 

had a lower clinical score on the 13th and 15th days after tumor initiation (Figure 2B). 

Thereafter, this pattern of response extended and became even more pronounced until the end 

of the 70 experimental days (Figure 2B). Such differences occurred specifically on days 35, 

36, 47, 54, 56, 57 and 63, as illustrated in Figure 2B. 

In addition to the reduction of the intestinal inflammation score, we observed that the 

treatment with L. bulgaricus attenuated the DSS-induced shortening of the colon (Figure C 

and D). Animals of the control group had a shorter colon extension when compared to the 

group that received the probiotic (Figure C and D). 

 

 

FIGURE 2. L. bulgaricus attenuates intestinal inflammation in AOM/DSS-exposed mice. A. Relative body 

weight of AOM/DSS-induced mice treated or not with jacalin. B. Disease score. In order to determine the 

clinical score, we adopted a scoring system based on clinical signs such as weight loss, humid perianal region, 

presence of diarrhea, blood in the stool or perianal region, hyporreativity and piloerection. C. Colon length was 

determined using graduated images processed in ImageJ. D. Illustrative imagens of colon extension. Results are 

expressed as mean ± EPM. *p<0.05; **p<0.01. 
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L. bulgaricus inhibits the production of proinflammatoy cytokines in tumors and colons 

of AOM/DSS-induced mice 

Once we observed that L. bulgaricus regulates gut inflammation, we also measured the 

intestinal concentration of inflammatory mediators involved in CAC pathogenesis. In 

segments of the large intestine that did not present tumors (inflamed colon) we observed a 

reduction of at least 2-fold in the levels of the cytokines TNF-α, IL-1, IL-23 and IL-17 in L. 

bulgaricus-treated animals in comparison to controls (Figure 3). In contrast, increased 

concentrations of IFN-γ were also observed in these treated animals (Figure 3). We did not 

observe differences for IL-6 (Figure 3). 

 

 

FIGURE 3. Lactobacillus bulgaricus regulates the production of intestinal proinflammatory cytokines in 

AOM/DSS-exposed mice.  Segments of the colon were homogenized and the concentration of TNF-α, IL-6, IL-

1, IL-17, IFN- e IL-23 per gram of tissue (colon) was determined by ELISA. Results expressed as mean ± 

SEM.  Lb: Lactobacillus bulgaricus. *p<0,05, **p<0,01, p<0,001. 

Regarding the cytokines measured in tumor tissues, we observed a pattern very similar 

to that found in the inflamed colon. We observed a negative regulation of all analyzed 

cytokines, including IL-6, in mice treated with the probiotic. In addition, we again 

demonstrated an increase in IFN-γ levels induced by the treatment with L. bulgaricus (Figure 

4). 
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FIGURE 3. Lactobacillus bulgaricus regulates the production of tumors proinflammatory cytokines in 

AOM/DSS-exposed mice.  Segments of the colon were homogenized and the concentration of TNF-α, IL-6, IL-

1, IL-17, IFN- e IL-23 per gram of tissue (colon) was determined by ELISA. Results expressed as mean ± 

SEM.  Lb: Lactobacillus bulgaricus. *p<0,05, **p<0,01, p<0,001. 

DISCUSSION 

Recently, numerous prebiotics and probiotics are being investigated as antitumor agents due 

to their capacity to modulate inflammatory responses. Among probiotics, the genera 

Lactobacillus has been reported to exert immuno-regulating effects, including modulation of 

innate immune responses and promotion of humoral and cellular immunity [38, 39], 

suppression of of pathogens and restoration of gut microbiota homeostasis [40] and to 

improve IBD [41]. In the present study, we used an experimental model of colitis-associated 

cancer to investigate the effects of probiotic Lactobacillus bulgaricus on colon 

carcinogenesis. We showed that L. bulgaricus negatively regulated tumor progression, 

resulting in an expressive reduction of total tumor volume and mean size of tumors. In 

addition, the probiotic also attenuated the clinical signs of intestinal inflammation possibily 

inducing a decreases levels of intestinal IL-6, TNF-α, IL-17, IL-23 and IL-1β. Finally, we also 

demonstrated an increase in IFN-γ levels in animals treated with L. bulgaricus. Together, our 

results evidence na anti-inflammatory role and consequent antitumor effect of L. bulgaricus 

on colitis-associated cancer. 

Due to their involviment in the pathogenesis of IBDs and CAC, the development of 

strategies that target the inflammatory cytokines IL-6, TNF-α, IL-17, IL-23 and IL-1β, such as 

L. bulgaricus, is of potential interest in the therapeutic field. The cytokine IL-β is found at 

high levels in several types of cancers and in CRC its expression is increased throughout the 

tumor progression [42, 43]. IL-1β activates the Wnt pathway in colon cancer cells, promoting 
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their growth and invasion [44, 45]. TNF-α is an important inflammatory mediator whose 

effect has been implicated in several cellular events, such as cell proliferation, differentiation 

and cell death [46]. Anti-TNF therapies have been successfully used in IBD patients which 

confirms the crucial role of this cytokine in IBD and CAC development [47]. In a study using 

CAC model induced by AOM and DSS, Popivanova et al. [48] demonstrated increased 

expression of TNF-α in colonic tissue. A similar study [49] also corroborated the findings of 

Popivanova et al. [48]. 

In addition, we demonstrated that oral administration of L. bulgaricus, one of the most 

common natural inhabitants of the human gut, suppressed the intestinal production of the 

proinflammatory cytokine IL-17 in CAC. This cytokine has been reported to be dramatically 

up-regulated in colitis and colorectal tumors [50, 51, 52]. The differentiation of Th17 cells 

may occur in the presence of different combinations of the cytokines TGF-β, IL-6, IL-1β 

and/or IL-23, while its maintenance requires only IL-23 and/or IL-1β [53, 54, 55]. In this 

context, we also evaluated whether treatment with the probiotic L. bulgaricus could alter IL-

23 levels. Our results show that L. bulgaricus induced a reduction in intestinal and tumor 

concentrations of IL-23, which would further justify the phenotype observed in our study. 

Although we have not attempted to elucidate the molecular mechanisms that mediate 

the inhibitory role of L. bulgaricus in the regulation of IL-23 in ours study, we suspect that 

reduced expression of TNFα may be responsible. In fact, previous studies have clearly shown 

that nuclear factor (NF-) κB, a critical mediator of TNFα signaling, regulates the transcription 

of the IL-23p19 gene [56]. A recent finding showed that the probiotics Bifidobacterium breve 

and Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) inhibit LPS-induced expression of IL-23 in 

intestinal cells cultured in a condition of histone acetylation inhibition and increased DNA 

methylation [57]. This might finding might provide another potential mechanism for the L. 

bulgaricus-mediated negative regulation of IL-23. 

Only a few trials in IBD patients have examined the composition of intestinal 

microbiota before and after supplementation therapy, so the effect (if any) of administering 

probiotics to the resident microbiota is not fully understood. However, it has been suggested 

that probiotics can change the intestinal ecosystem by generating an ecological environment 

that is unfavorable to the growth of noxious species, increasing the number of Lactobacillus 

and Bifidobacteria and stabilizing the intestinal microbiota [58, 59]. Once bacteria compete 

for nutrients and produce substances that directly affect the growth of other bacteria, 

probiotics can provide a dual protection against a wide range of pathogens, including certain 
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forms of Clostridium, Escherichia coli, Salmonella, Shigella and Pseudomonas. Probiotics 

also produce metabolites (lactic acid, short chain fatty acids and hydrogen peroxide) and 

bacteriocins that inhibit some pathogenic bacteria [60]. Moreover, probiotics reduce the 

adhesion of pathogenic bacteria promoting the production of mucins [60, 61]. 

In conclusion, our results show an anti-inflammatory and antitumor role of 

Lactobacillus bulgaricus in colitis-associated carcinogenesis. Although the antitumor effects 

of Lactobacillus bulgaricus are promising, the mechanisms by which they occur still need to 

be elucidated. In any case, our study is extremely important as regards the potential use of 

new therapeutic agents that can mediate and/or regulate the progression of this type of cancer. 
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