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RESUMO 
 

 

Matsubara VH. Efeito de bactérias probióticas sobre Candida albicans: ensaios em 
cultura de macrófagos e de biofilme [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Odontologia; 2016. Versão Original. 

 

 

Apesar das evidências sobre o efeito de bactérias probióticas sobre Candida albicans, 

os mecanismos envolvidos nesta interação não estão totalmente esclarecidos. 

Visando contribuir com o entendimento sobre os mecanismos pelos quais bactérias 

probióticas interferem na colonização por C. albicans, o presente estudo testou a 

hipótese de que Lactobacillus probióticos interferem na resposta de macrófagos 

humanos induzida por C. albicans e inibem o desenvolvimento do biofilme de C. 

albicans. Macrófagos humanos THP-1 foram pré-tratados com Lactobacillus 

rhamnosus LR32, Lactobacillus casei L324m e Lactobacillus acidophilus NCFM, e 

desafiados com C. albicans e/ou lipopolissacarídeos (LPS) de Escherichia coli, em 

ensaio de co-cultura. Após incubação, foram determinados o perfil de citocinas por 

ELISA, a transcrição relativa do gene clec7a por RT-qPCR. Biofilmes de C. albicans 

ATCC SC5314 e 75 (isolado clínico) em fase de adesão inicial, colonização inicial e 

maturação foram tratados com suspensão de Lactobacillus probióticos. Além disso, 

os biofilmes de C. albicans foram tratados com meio condicionado com L. rhamnosus 

após diferentes períodos experimentais. O efeito dos probióticos foi avaliado por 

contagem de células de C. albicans viáveis e avaliação da morfologia celular por 

microscopia confocal e eletrônica de varredura. O pré-tratamento com bactérias 

probióticas promoveu alteração no perfil de citocinas produzidas por macrófagos 

desafiados com LPS e C. albicans, induzindo um aumento nos níveis de IL-10 e 

redução de IL-12 (p<0,05). Além disso, o pré-tratamento com probióticos provocou 

redução do nível de transcritos de clec7a, que codifica o receptor Dectina-1 (p<0,05), 

indicando a redução da expressão de Dectina-1 nestas células. A interação entre 

cepas de Lactobacillus e C. albicans promoveu significativa redução (p<0,05) no 

número de células de C. albicans no biofilme (25,5-61,8%), na dependência da cepa 

probiótica e da fase do biofilme de C. albicans. Todos os Lactobacillus testados 

impactaram negativamente na diferenciação levedura-hifa de C. albicans e na 

formação do biofilme. Análises microscópicas revelaram que as suspensões de L. 



 

rhamnosus reduziram a diferenciação de Candida em hifas, levando a uma 

predominância de crescimento em levedura. O meio condicionado com L. rhamnosus 

não exerceu efeito significante sobre biofilme maduro (p>0,05), mas promoveu 

redução significativa do número de UFC de C. albicans quando utilizado nos estágios 

iniciais da formação do biofilme (p<0,01). Os resultados sugerem que Lactobacillus 

probióticos são capazes de interferir na expressão de receptores de macrófagos para 

o reconhecimento de C. albicans e reduzir a resposta de citocinas pró-inflamatórias. 

Além disso, os resultados indicam que Lactobacillus probióticos são capazes de inibir 

a diferenciação de C. albicans de leveduras para hifas, e o desenvolvimento de 

biofilme de C. albicans, particularmente na fase de colonização inicial da levedura, por 

interações célula-célula e secreção de exometabólitos. O conjunto de dados deste 

estudo contribui para elucidar os mecanismos pelos quais Lactobacillus atuam como 

probióticos, dando suporte para o seu uso como terapia suplementar contra infecções 

de mucosas por C. albicans. 

 

 

Palavras-chave: Probióticos. Lactobacillus. Candida albicans. Macrófagos. Biofilme. 



 

ABSTRACT 
 

 

Matsubara VH. Effect of probiotic bacteria against Candida albicans: macrophages cell 

culture and biofilm assays [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade 

de Odontologia; 2016. Versão Original.  

 

 

The infection rates of Candida albicans in human may be reduced by probiotics. 

However, the mechanisms involved in the interaction between C. albicans and 

probiotic bacteria are largely unknown. The present study comprised two parts. The 

first aimed to test the hypothesis that probiotics may impair the signaling induced by 

C. albicans in human macrophages, thus lowering the inflammatory challenge. The 

second aimed to evaluate the inhibitory effects of Lactobacillus on different phases of 

C. albicans biofilm development. In the first part, macrophages were pretreated with a 

probiotic strain (Lactobacillus rhamnosus LR32, Lactobacillus casei L324m and 

Lactobacillus acidophilus NCFM) and challenged with C. albicans and/or 

lipopolysaccharide (LPS) of Escherichia coli in a co-culture assay. After incubation, 

cytokine profile of macrophage’s supernatant was assessed by ELISA and the 

expression of clec7a gene was determined by RT-qPCR. Probiotic strains altered the 

cytokine profile of macrophages stimulated with LPS and C. albicans, leading to 

increased levels of IL-10 and reduced levels of IL-12 (p<0.05), and reducing the 

relative expression of clec7a gene encoding Dectin-1 receptor (p < 0.05). In the second 

part, quantification of biofilm growth and microscopic analyses were performed on C. 

albicans biofilms treated with Lactobacillus cell suspensions and their supernatants. 

Lactobacilli induced a significant reduction (p<0,05) in the number of biofilm cells 

(25.5–61.8%) dependent on the probiotic strain and the biofilm phase. L. rhamnosus 

supernatants had no significant effect on the mature biofilm (p>0.05), but significantly 

reduced the early stages of Candida biofilm formation (p<0.01). Microscopic analyses 

revealed that L. rhamnosus suspensions reduced Candida hyphal differentiation, 

leading to a predominance of budding growth. All lactobacilli negatively impacted C. 

albicans yeast-to-hyphae differentiation and biofilm formation. The inhibitory effects of 

Lactobacillus on C. albicans involved both cell-cell interactions and secretion of 

exometabolites. To conclude, the probiotic lactobacilli reduce inflammation by 

impairing the recognition of C. albicans by macrophages and altering the production of 



 

proinflammatory cytokines. It was also clarified, for the first time, the mechanics of how 

the Lactobacillus species antagonize C. albicans colonization, particularly in the 

critical, early colonization phase of the yeast. Taken all together, our data elucidated 

the inhibitory mechanisms of lactobacilli that define their probiotic candicidal activity, 

supporting the use of these probiotics as a supplemental therapy against mucosal 

infections by C. albicans. 

 

 

Keywords: Probiotics. Lactobacillus. Candida albicans. Macrophages. Biofilm.
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Theodor Escherich, cujos estudos identificaram o bacilo Escherichia coli, 

afirmou em 1886 que a interação entre o hospedeiro e as bactérias é muito importante 

e que a composição da microbiota intestinal é essencial para a saúde e bem-estar do 

ser humano (1). 

Sabe-se que a microbiota, tanto do trato gastrointestinal quanto da cavidade 

oral, é constituída por diversos micro-organismos, bactérias, arqueas e fungos. 

Candida é o fungo oportunista mais comumente isolado da cavidade oral, tanto em 

doentes quanto em indivíduos saudáveis (2). A alta prevalência de indivíduos 

infectados por HIV (“vírus da imunodeficiência adquirida humana”) e de outras 

populações imunocomprometidas resultou na ressurgência de infecções orais por 

Candida (2).  

Idosos são também mais suscetíveis às infecções por organismos do gênero 

Candida, particularmente devido a maior prevalência de doenças crônicas, uso de 

medicação, higiene oral precária, diminuição do fluxo salivar e deficiências do sistema 

imune (3).  

Candida é um organismo comensal, que habita metade da população como 

um patógeno oportunista do trato gastrointestinal (GI) e vaginal (4). Quando fatores 

predisponentes estão presentes e o equilíbrio microbiota-hospedeiro é rompido, este 

fungo é capaz de causar candidíases superficiais e profundas, incluindo fungemias 

(3). Entre os fatores predisponentes para candidíases podem-se destacar a 

imunossupressão; má-nutrição; desordens sanguíneas como leucemia aguda; 

perturbação do ecossistema oral causada por antibioticoterapia e uso de 

corticosteróide; estados hipoendócrinos como hipotireoidismo, diabetes mellitus e 

hiposalivação causada por radiação ou síndrome de Sjorgren; e hospitalização 

prolongada (2, 5, 6).  

Oito espécies de Candida já foram associadas a quadros de doença, 

especialmente em pessoas imunossuprimidas: C. albicans, C. guilliermondii, C. kefyr, 

C. krusei, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. viswanathii e C. glabrata (7). Dentre essas 

espécies, a C. albicans é a mais comumente isolada e a mais prevalente nas 

superfícies mucosas do ser humano, tanto no estado de saúde como na doença (8). 
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As manifestações clínicas da infecção por C. albicans são as mais variadas, 

podendo ser subaguda, aguda ou crônica. As lesões podem estar localizadas na boca, 

garganta, couro cabeludo, vagina, dedos, unhas, brônquios, pulmões, trato 

gastrointestinal, ou a infecção pode ser generalizada, como septicemia, endocardite e 

meningite. Os processos patológicos causados por espécies do gênero Candida 

também são variados, indo desde irritação e inflamação, até uma resposta 

granulomatosa e supurativa (2, 5-7, 9).  

O mecanismo exato de penetração da levedura na pele e mucosas ainda não 

está completamente elucidado. Alguns pesquisadores defendem que ela ocorra 

através de blastoconídios, enquanto a maioria sugere que a forma de hifa está 

associada à maior invasividade (10-12).  

Atualmente, o tratamento de candidíase oral baseia-se na administração de 

antifúngicos como nistatina (ação tópica), anfotericina B e fluconazol (ambos de ação 

sistêmica) (13, 14). No entanto, devido aos efeitos colaterais e à toxicidade associados 

aos antifúngicos de uso sistêmico principalmente (9), além do potencial surgimento de 

cepas resistentes a essas drogas (15, 16), o tratamento e principalmente a profilaxia 

antifúngica não têm sido totalmente bem sucedidos (13). Com isso, o desenvolvimento 

de terapias alternativas para prevenir e tratar infecções por Candida é urgentemente 

necessário. 

No atual cenário, desenhado pela limitação dos antimicrobianos, o uso de 

bactérias probióticas surge como uma alternativa contra infecções microbianas, 

incluindo candidíase oral (17, 18). Atualmente, os probióticos podem ser definidos 

como microrganismos vivos, que, quando ingeridos em quantidades adequadas, 

exercem benefícios à saúde, além da nutrição básica inerente (19-22). Podem ser 

usados como suplementos na dieta com o objetivo de melhorar a saúde dos 

consumidores (23).  

Bactérias pertencentes aos gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium e, em 

menor escala, Enterococcus (como E. faecium), são mais frequentemente 

empregadas como suplementos probióticos em alimentos, uma vez que estas foram 

associadas ao trato gastrointestinal do humano saudável (24).  

O espectro de atividades dos probióticos envolve efeitos nutricionais, 

fisiológicos e antimicrobianos (25). Eles reduzem fatores de risco para determinadas 

doenças e promovem melhora das funções naturais do corpo, ajudando com isso, a 

manter a saúde gastrointestinal e modulação benéfica do sistema imune (23).  
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Muitas espécies de bactérias estão sendo usadas e testadas como 

probióticos, sem haver uma definição de qual seria a mais eficaz no combate de C. 

albicans na cavidade oral. O efeito antimicrobiano dos probióticos é considerado cepa-

específico, ou seja, depende simultaneamente da cepa probiótica e do patógeno a ser 

combatido, necessitando estudos caso-a-caso para selecionar o melhor probiótico 

para cada situação (26). 

A seleção de bactérias probióticas tem como base critérios que envolvem 

segurança para uso humano; histórico de não provocarem doenças ou não estarem 

associadas a doenças, tais como endocardite; ausência de genes que codificam 

resistência aos antibióticos; capacidade de aderir à mucosa e de colonizar, ao menos 

temporariamente, o trato gastrointestinal e urogenitário humano; capacidade de 

produzir compostos antimicrobianos; e ser metabolicamente ativo no intestino (24, 27-

37). Alguns destes critérios foram definidos tendo-se em mente o controle da 

microbiota intestinal, e nem todos, tais como a resistência ao ambiente ácido e aos 

sais de bile, ou a colonização do intestino, são necessários para a seleção de 

probióticos visando o controle da microbiota oral.  

Determinadas bactérias probióticas são capazes de combater a infecção por 

Candida na cavidade oral (17, 18, 38, 39), no trato gastrointestinal e na vagina (40-

43). Ainda na cavidade oral, Lactobacillus e Bifidobacterium mostraram serem 

capazes de inibir estreptococos cariogênicos (44).  

Bactérias ácido láticas são consideradas seguras e convenientes para o 

consumo humano. Entre as bactérias láticas pertencentes ao gênero Lactobacillus, 

destacam-se como probióticos as espécies L. acidophilus, L. helveticus, L. casei - 

subsp. paracasei e subsp. tolerans, L. paracasei, L. fermentum, L. reuteri, L. johnsonii, 

L. plantarum, L. rhamnosus e L. salivarius (19, 29, 30). Poucos casos de infecções 

foram associados a essas espécies, enquanto vários estudos publicados mostraram 

a sua segurança para o consumo (27, 32, 33, 45-50). Especificamente, Lactobacillus 

acidophilus e Lactobacillus rhamnosus têm sido consumidos em leites fermentados e 

outros produtos alimentares por décadas, além de estarem listados no Inventário de 

Microrganismos com História Documentada de Uso em Alimento Humano (51) e na 

lista de Presunção Qualificada de Segurança feita pela Autoridade Europeia de 

Segurança Alimentar (52). 
Três possíveis mecanismos de atuação são atribuídos aos probióticos. O 

primeiro deles seria a supressão do número de células viáveis da levedura, através 
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da produção de compostos com atividade antimicrobiana, competição por nutrientes 

e competição por sítios de adesão. O segundo desses mecanismos seria a alteração 

do metabolismo microbiano, através do aumento ou da diminuição da atividade 

enzimática. O terceiro seria o estímulo da imunidade do hospedeiro, através do 

aumento dos níveis de anticorpos e o aumento da atividade dos macrófagos (17, 21, 

28, 53, 54). No entanto, os mecanismos pelos quais os probióticos atuam no 

organismo combatendo patógenos ainda não estão completamente elucidados. 

Na literatura é possível encontrar estudos em modelo animal (55) e in vitro 

avaliando a resposta celular frente a um desafio fúngico (56-62). Por sua vez, o 

impacto dos probióticos sobre células do sistema imune ainda foi muito pouco 

aprofundado (63). Não há estudos avaliando a influência de bactérias probióticas em 

células humanas de defesa desafiadas por C. albicans. 

O efeito direto sobre o biofilme de C. albicans pode ser uma outra via de ação 

dos probióticos que justifique o seu potencial no controle biológico. Lactobacillus spp. 

já mostraram potencial para suprimir a formação de biofilme, assim como a formação 

de hifas (64).  

O presente estudo procurou contribuir com novas informações a respeito do 

efeito de bactérias probióticas sobre macrófagos humanos quando desafiados por 

células fúngicas, além de elucidar a ação dos probióticos e seus produtos na formação 

do biofilme de C. albicans 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

2.1 CANDIDIASE ORAL 

 

 

Candida é um microrganismo comensal e o fungo mais comumente isolado da 

cavidade oral (65). A presença de fatores predisponentes no hospedeiro favorece a 

patogenicidade deste fungo, levando a defini-lo como um patógeno oportunista (2). 

Alguns dos fatores predisponentes envolvem fatores naturais, como a deficiência 

imune, estados hipoendócrinos, como hipotireoidismo e gravidez; fatores mecânicos, 

como o uso de próteses dentárias; e fatores iatrogênicos, como administração de 

contraceptivos, antibióticos e corticoides (2). 

A espécie de Candida mais prevalente na cavidade oral é a C. albicans, tanto 

no indivíduo com candidíase oral quanto no indivíduo saudável (8). Outras espécies 

como a C. tropicalis, C. guilliermondii, C. krusei e C. glabrata são menos 

frequentemente isoladas da cavidade oral (7).  

Em cultivo in vitro, as espécies de Candida formam colônias de coloração 

creme, com odor característico e se desenvolvem em condições aeróbicas, pH entre 

2,5 – 7,5 e temperatura entre 20°C e 38°C. Microscopicamente, C. albicans exibe 

polimorfismo, no qual há uma transição dos blastosporos com brotamento ovóide 

(levedura) para hifas distribuídas paralelamente, podendo ainda apresentar-se como 

pseudohifas (4). Do ponto de visa clínico, a forma de levedura é importante para a 

dispersão sistêmica, enquanto a forma filamentosa é necessária para a 

patogenicidade (66). 

Sendo a espécie C. albicans comumente encontrada na cavidade oral de 

indivíduos saudáveis, várias rotas de inoculação por C. albicans em humanos são 

conhecidas, podendo a contaminação ocorrer em qualquer fase da vida. Na infância 

por exemplo, a transmissão da C. albicans da vagina da mãe para a boca do recém-

nascido durante o parto (transmissão vertical) é uma via reconhecida (7). A fonte oral 

primária de C. albicans é o dorso da língua, enquanto outros sítios orais como a 

mucosa e a placa dentária são colonizados secundariamente (2, 6). 

Um dos fatores que afetam a distribuição da levedura Candida na cavidade oral 

é a saliva. Estudos sugerem que a saliva promove redução da adesão de C. albicans 
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ao acrílico (67, 68). No entanto, outros dados indicam que proteínas salivares e 

mucina agem como receptores de manoproteínas da superfície do fungo (69).  

Um dos estudos que mostrou a importância da saliva na prevenção da 

candidíase oral foi o de Elguezabal et al. (70), no qual investigaram a influência da 

saliva na adesão de C. albicans e C. dubliniensis às células epiteliais humanas (CEH). 

Avaliaram ainda o efeito de seis anticorpos monoclonais (quatro Imunoglobulinas M e 

duas Imunoglobulinas G contra componentes da parede celular das leveduras, 

durante a adesão dessas duas espécies de Candida às CEH. Verificou-se que 

imunoglobulinas A (IgA) salivares inibiram a adesão de C. albicans e C. dubliniensis 

às CEH. Além disso, alguns dos anticorpos monoclonais testados conseguiram 

mimetizar a inibição da adesão de C. albicans às CEH promovida pelo IgA salivar, 

sugerindo que estes anticorpos poderiam ser usados na prevenção de candidíase oral 

em pacientes com hiposalivação. 

Outro fator que influencia a distribuição da Candida na cavidade oral é o pH, 

sendo que o efeito do pH sobre a adesão de C. albicans na superfície da mucosa varia 

de acordo com a origem da célula da mucosa e com a cepa de Candida em questão. 

Por exemplo, a adesão ótima de duas cepas de C. albicans às células da mucosa 

jejunal ocorreu em valores de pH diferentes, mas próximos do neutro. Já a adesão 

ótima das mesmas cepas de C. albicans às células da mucosa gástrica ocorreu em 

pH ácido (6). Além disso, a hidrofobicidade da superfície celular da Candida também 

interfere na sua adesão às células epiteliais humanas. As alterações na composição 

da parede externa do fungo são responsáveis pelas mudanças na hidrofobicidade da 

superfície celular (71). C. albicans é tipicamente hidrofílica quando cresce a 37°C (72). 

No entanto, a conversão de hidrofílico para hidrofóbico pode ocorrer rapidamente 

dependendo das condições ambientais. Por exemplo, C. albicans hidrofílicas 

cultivadas em meio Sabouraud dextrose caldo (SDB) fresco ou meio de cultura de 

tecidos, tanto em temperatura ambiente (22 a 25°C), quanto a 37°C, tornaram-se 

gradualmente hidrofóbicas dentro de 60 min (72). A exposição de componentes 

hidrofóbicos da parede celular pode estar causando esta mudança (72). Células 

fúngicas hidrofóbicas parecem ter maior eficiência na ligação às células do hospedeiro 

durante a sua disseminação, ligando-se à vários tipos de tecidos, inclusive àqueles 

pobres em macrófagos, ao contrário das células hidrofílicas que se ligam 

predominantemente às áreas ricas em macrófagos (73). Estas características fazem 

com que as células hidrofóbicas de Candida sejam menos susceptíveis à ação de 
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fagócitos, indicando que este fenótipo é mais virulento do que as células hidrofílicas 

(73). Assim, como as hifas de C. albicans são necessárias para o desenvolvimento da 

candidíase e são significativamente hidrofóbicas, a patogenicidade do fungo pode 

estar associado à hidrofobicidade da sua parede celular (74).  

Como descrito anteriormente, Candida pode apresentar-se na forma de 

levedura e de hifa, sendo esta última associada à invasividade e patogenicidade, uma 

vez que proteinases e fosfolipases produzidas durante a formação de hifa estão 

envolvidas na destruição da integridade da mucosa oral (4).  

Uma vez instalada a infecção por Candida na cavidade oral, a apresentação 

clínica da doença pode variar basicamente dentro da clássica tríade: variações 

pseudomembranosa, eritematosa (atrófica) ou hiperplásica (75). Além disso, existem 

lesões associadas às infecções por Candida em que a etiologia é multifatorial, nas 

quais se incluem: estomatite sob prótese, queilite angular ou estomatite angular, 

glossite rombóide mediana e, o recentemente descrito, eritema gengival linear, cuja 

etiologia é ainda inconclusiva (2, 5). 

A forma pseudomembranosa aparece clinicamente como placas branco-

creme, não queratóticas, que ao serem removidas expõem uma mucosa eritematosa, 

acometendo as mucosas da língua, palato mole, bochecha, gengiva e/ou faringe, 

podendo ser pequena ou cobrir uma grande área. A forma aguda atrófica não 

apresenta as placas superficiais, apresentando somente eritema, dor e sensação de 

queimação. Quando a língua é envolvida, o dorso apresenta áreas despapiladas, 

doloridas e com coloração avermelhada. Por sua vez, a forma crônica hiperplásica ou 

leucoplásica está geralmente associada com usuários de tabaco e nesta, a hifa invade 

o epitélio e não somente coloniza a superfície. Neste tipo de manifestação, 

normalmente ocorrem lesões únicas, próximas da comissura labial ou da língua, como 

placas brancas na mucosa oral, firmes e resistentes à remoção (2, 4, 5, 7, 9). 

As lesões relacionadas com o uso de próteses totais são consideradas 

crônicas atróficas, sendo geralmente assintomáticas, caracterizando-se como 

mucosites eritematosas, limitadas à área de contato da prótese com a mucosa. No 

entanto, quando a candidíase associada à prótese é sintomática, pode ocorrer 

sangramento na mucosa e edema, sendo acompanhados de sensação de queimação, 

dor, halitose, gosto desagradável e boca seca. Existem três tipos de candidíase 

associada à prótese, classificados de acordo com a Classificação de Newton (1962). 

O tipo I corresponde à fase inicial, com pequenos pontos localizados de hiperemia. O 
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tipo II apresenta um eritema difuso e edema das áreas da mucosa do palato, 

recobertas pela prótese. O tipo III é uma evolução do tipo II quando não tratado, no 

qual há uma reação hiperplásica, resultando em uma lesão nodular no centro do 

palato, geralmente associado com áreas atróficas e hiperplasia papilar (4, 7).  

A queilite angular é outra forma geralmente associada à candidíase atrófica 

crônica. Os seus fatores predisponentes envolvem deficiência de ferro ou de vitamina 

B12, dimensão vertical inadequada devido ao desgaste dos dentes artificiais e 

rugosidade na pele no canto da boca. Ela é caracterizada por eritema e fissura na 

comissura bucal (4, 6).  

Quanto à chamada glossite rombóide mediana, não se sabe ao certo se a 

Candida é agente etiológico da lesão ou se simplesmente é um organismo oportunista, 

invasor do tecido que se encontra alterado por outro mecanismo (2, 4, 5, 7, 9). Esta 

lesão de etiologia desconhecida apresenta-se como uma placa avermelhada ou 

vermelho-esbranquiçada no dorso da língua, na localização mediana (5). 

 

 

2.2 INFECÇÕES EXTRAORAIS E SISTÊMICAS POR CANDIDA 

 

 

 C. albicans é um organismo residente da pele e das superfícies mucosas do ser 

humano, como cavidade oral, trato gastrointestinal e trato geniturinário. A proliferação 

exacerbada da levedura pode levar a doenças mucocutâneas, principalmente no trato 

urogenitário, causando vaginites por exemplo (76). Essas doenças são comumente 

recorrentes devido à presença de fatores predisponentes difíceis de serem 

contornados, como o uso de antibióticos (8).  

 Candidíase vulvovaginal (CVV) é a segunda causa mais comum de vaginites 

após as vaginoses bacterianas. A transmissão vertical da Candida presente na vagina 

da mãe para a cavidade bucal dos filhos é a principal via de contaminação de recém-

nascidos, podendo levar ao desenvolvimento da candidíase oral em crianças, 

popularmente conhecida como “sapinho" (76).  

 A C. albicans mostrou-se ser o fungo mais frequentemente encontrado em altas 

concentrações no trato gastrointestinal (GI), incluindo intestino delgado e grosso (77). 

Dentro do trato GI, o sítio mais comumente infectado pela Candida é o esôfago. Além 

disso, ela pode estar associada à úlcera gástrica, agindo como um patógeno 
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oportunista que atrasa a cicatrização e agrava a lesão (78). A destruição das barreiras 

fisiológicas normais, como a acidez gástrica e perturbações da microbiota indígena do 

intestino, facilita o crescimento exacerbado de Candida (8).  

 Muitas das infecções envolvendo Candida são adquiridas endogenamente a 

partir do trato GI (8). Em pacientes de risco, como indivíduos criticamente debilitados 

e/ou imunossuprimidos, a levedura pode deslocar-se para a corrente sanguínea 

através da mucosa gastrointestinal e se disseminar para outros órgãos, levando a uma 

candidíase disseminada (candidemia) (79). Candidemia está ranqueada como a 

quarta causa mais comum de infecções sanguíneas nasocomiais (80). Candida spp. 

são os fungos que mais causam infecções fúngicas invasivas ou sistêmicas em 

indivíduos hospitalizados. Os principais fatores predisponentes para candidemia 

nestes pacientes são: uso de antibióticos de amplo espectro, a presença de 

dispositivos intravasculares, ingresso a unidades de cuidados intensivos e cirurgias 

recentes (81).  

 A candidíase neonatal é outra manifestação sistêmica em indivíduos debilitados, 

tendo a sua incidência aumentada nos últimos anos (80). Esta doença está associada 

a um risco de morte significante e ao desenvolvimento de problemas mentais por 

danos no sistema nervoso central em recém-nascidos com baixo peso corporal, sendo 

uma consequência de complicação da candidemia (80).  

 Endocardites infecciosas e infecções de dispositivos intracardíacos implantados 

são as principais manifestações de infecções endovasculares por Candida (80). A 

maioria dos casos ocorre após cirurgia valvular cardíaca, uso de medicações 

injetáveis, quimioterapia e endocardite bacteriana prévia.  

 Existe ainda a osteomielite vertebral, com e sem discites, que é uma desordem 

associada às candidemias não reconhecidas e não tratadas. Ela já foi associada a 

várias espécies de Candida e os sintomas normalmente manifestam-se algumas 

semanas ou meses após um episódio de candidemia (80). Infecções ósseas por 

Candida também podem ocorrer em diversos sítios e são normalmente consequências 

de infecções sanguíneas pelo fungo (82). Endoftalmites e candidíase hepatoesplênica 

são outros exemplos de doenças associadas ou consequentes da candidemia (80).  

 

 

 2.3 DEFESA IMUNE CONTRA INFECÇÕES POR CANDIDA ALBICANS 
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A resposta imune do hospedeiro contra infecções por Candida spp. é complexa. 

Ela envolve uma cascata de mecanismos, iniciada pelo reconhecimento do fungo 

pelas células epiteliais e macrófagos nos tecidos, fato que leva a uma resposta 

inflamatória e ativação do sistema imune inato (ou celular). Na sequência, a quebra 

da barreira epitelial leva ao reconhecimento por células dendríticas, apresentação de 

antígeno e indução de uma resposta linfocitária antifúngica específica (83). O sistema 

imune inato é essencial para a defesa contra candidíase local (ex: mucosa) e 

sistêmica, enquanto a defesa adaptativa está primordialmente envolvida com a ação 

antifúngica localizada na mucosa (83).  

Em linhas gerais, o hospedeiro apresenta defesas contra a infecção por 

Candida que incluem as interações microbianas; fatores salivares não-imunológicos 

(ferro, lisozima, polipeptídios salivares ricos em histidina, lactoferrina, lactoperoxidase, 

glicoproteínas salivares) e fatores imunológicos do hospedeiro (granulócitos, células 

mediadoras da imunidade e anticorpos) (2).  

A primeira linha de defesa contra infecções orais por Candida é representada 

pela barreira epitelial. Um epitélio e endotélio intacto constitui uma importante barreira 

mecânica contra invasão tecidual por fungos (83). A partir do momento que o patógeno 

rompe essa barreira, uma segunda linha de defesa representada pelo sistema imune 

inato ou celular passa a ter um papel fundamental no combate à infecção.  

Macrófagos presentes nos tecidos são considerados fundamentais para a 

defesa antifúngica, apresentando atividade candicida (84). Além disso, os macrófagos 

produzem citocinas inflamatórias e quimiocinas que recrutam e ativam outras células 

imunes no local da infecção (83). Estudos em modelo animal mostraram que a 

depleção de macrófagos em camundongos acelerou a proliferação do fungo nos 

tecidos e aumentou a mortalidade (85). Já alterações de receptores em macrófagos, 

como o receptor de quimiocina CX3CR1, mostraram uma redução no acúmulo de 

macrófagos no fígado e um consequente aumento no risco para candidíase sistêmica 

(86).  

Como dito anteriormente, a C. albicans é um frequente colonizador de 

superfícies mucosas em indivíduos saudáveis sem causar prejuízos à saúde. Esse 

comportamento comensal está associado à tolerância do sistema imune do 

hospedeiro, com participação ativa de macrófagos, como as células de Langerhans 

na mucosa e pele. Macrófagos residentes exibem um fenótipo variado, podendo 

transformar-se em macrófagos M1 inflamatórios, os quais produzem citocinas pró-
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inflamatórias em resposta à C. albicans, ou macrófagos M2 anti-inflamatórios que 

participam da reparação tecidual. Ambos mostram efeitos antagônicos, o macrófago 

M1 controla as infecções por Candida através de fagocitose e indução da inflamação. 

Já o macrófago M2 pode matar células fúngicas por fagocitose, mas também 

produzem citocinas anti-inflamatórias e fatores de crescimento que levam a uma 

tolerância imune à Candida (87). A inibição dos receptores Dectina-1 e receptores tipo 

Toll (TLR), ambos importantes reconhecedores de C. albicans (descritos na próxima 

sessão), nos macrófagos M1 reduz a sua produção de citocinas pró-inflamatórias, 

como TNF-α (87). Isso mostra que o perfil de citocinas nos macrófagos está 

diretamente ligado ao reconhecimento da Candida pelos receptores das células 

imunes.  

Existem ainda evidências na literatura que mostram que a exposição de células 

tronco progenitoras hematopoiéticas (CTPH) à C. albicans (reconhecidos 

principalmente por Dectina-1 e receptores tipo Toll 2 - TLR2, como descrito na próxima 

sessão) geram macrófagos melhores preparados para lidar com infeções, uma vez 

que produzem mais citocinas inflamatórias e apresentam maior atividade fungicida. 

Por outro lado, ligantes específicos de TLR2 e TLR4 geram macrófagos à partir de 

CTPH com menor capacidade de produzir mediadores inflamatórios (88). Assim, a 

exposição de células do sistema imune inato à determinados produtos ou micro-

organismos é capaz de alterar a resposta dos macrófagos frente a uma infecção. 

Os monócitos também exercem papel importante na defesa contra Candida. 

Além de serem células precursoras de macrófagos, eles apresentam atividade 

candicida (89) e a deficiência do receptor de quimiocina CC (CCR2), essencial para o 

recrutamento de monócitos no tecido inflamado, é associada a maior susceptibilidade 

à candidíase sistêmica (84). 

Neutrófilos, por sua vez, são muito importantes na resposta contra Candida, 

uma vez que a neutropenia aumenta o risco de infecções fúngicas invasivas (90). A 

ativação de células epiteliais e de macrófagos presentes nos tecidos libera 

quimiocinas que recrutam neutrófilos para o sítio da infecção por Candida (91). O 

efeito antifúngico dos neutrófilos se dá através da produção de antimicrobianos como 

lisozima, lactoferrina, elastase, β-defensina, gelatinase e catepsina G (92). Estas 

células são ainda capazes de inibir a diferenciação de Candida de leveduras para 

hifas (93). 
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Células matadoras naturais (natural killer - NK), juntamente com macrófagos, 

monócitos e neutrófilos, contribuem no combate aos patógenos invasores, mas não 

representam um mecanismo de defesa essencial para evitar infecções sistêmicas por 

Candida (94).  

As células dendríticas (DC) são importantes para o processamento e 

apresentação de antígenos fúngicos para ativação de linfócitos T auxiliar (TH cells) 

(83). Por sua vez, células TH Candida-específico produzem interleucina 17 (IL-17) e 

interferon gama (IFNγ) quando ativados (95). A produção de IFNγ é importante para 

a atividade de macrófagos e neutrófilos (96, 97). Já a citocina proinflamatória IL-17 

induz o recrutamento e a ativação de neutrófilos, além de ativar a liberação de β-

defensinas (98). Células T auxiliar produzem IL-17A e IL-17F, ambos membros da 

família IL-17. IL-17A e IL-17F, juntamente com IL-22, promovem uma imunidade 

antifúngica mucocutânea através da ativação de células epiteliais, aumento do 

recrutamento de neutrófilos e indução da produção de quimiocinas e peptídeos 

antimicrobianos (99). Deficiência nesta imunoglobulina pode estar associada à 

candidíase mucocutânea crônica (100). 

As células linfoides inatas (CLIs) também podem contribuir para a defesa contra 

Candida spp (101). Ainda não é claro como estas células contribuem para a resposta 

imune durante infecções fúngicas, mas IL-17 produzido por CLIs parece mediar o 

controle fúngico na cavidade oral.  

Plaquetas também participam, mesmo que fracamente, da defesa contra C. 

albicans, através da produção de mediadores imunes com atividade antifúngicas, 

sendo que o plasma rico em plaquetas é capaz de inibir o crescimento de C. albicans 

(102).  

Em situações em que a infecção por Candida spp. não é controlada pelo 

sistema imune inato, o sistema imune adaptativo ou humoral estabelece-se como uma 

linha de defesa adicional, com uma participação mais modesta quando comparada 

com a defesa celular (83). Um importante braço do sistema imune inato e do sistema 

imune adaptativo é o sistema complemento, o qual favorece a opsonização e a morte 

intracelular de C. albicans (103). O fungo é capaz de ativar as vias desse sistema 

(104), no entanto, diferentemente de bactérias patogênicas, o complexo de ataque à 

membrana (MAC) parece não atuar diretamente na lise de C. albicans devido à 

espessura da parede celular fúngica, que presumidamente bloqueia a formação de 

MAC (105). Por outro lado, o sistema complemento aparentemente contribui para a 
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indução de uma resposta imune adequada na produção de citocinas pró-inflamatórias 

no hospedeiro, como IL-6 e IL-1β, que ajudam na defesa contra infecções fúngicas 

em um primeiro momento (104).  

Estudos em modelo animal, promovendo infecções orais por Candida spp., 

demonstraram alterações no sistema imune humoral e na produção citocinas 

inflamatórias após a introdução de C. albicans em um sistema livre do fungo. Chakir 

et al. (55), por exemplo, verificaram que durante a infecção experimental das mucosas 

de camundongos por C. albicans houve um recrutamento de células T CD4
+
 e CD8

+
 

e de células MAC-1
+
 (leucócitos). Houve um recrutamento de linfócitos T γδ em um 

tempo específico que coincide com uma redução dramática dos níveis de Candida na 

mucosa. 

Em outro estudo (106)  foram verificados níveis maiores de imunoglobulinas G 

(IgG) e anticorpos salivares IgA nos camundongos BALB/c, os quais são mais 

resistente às infecções orais por C. Albicans em comparação aos camundongos 

DBA/2. O aumento precoce nos níveis de IL-4, IFN-γ e IL-12 foi correlacionado com a 

rápida eliminação de C. albicans. A neutralização de IL-4, através da injeção de 

anticorpos anti-IL-4, resultou em atraso no controle dos fungos.  

Em 2001, Elahi et al. (107), a fim de verificar o envolvimento de óxido nítrico 

(NO) na resistência às infecções por C. albicans, examinaram o efeito do NO no 

crescimento de C. albicans e a produção de IL-4 e INF-γ nos nódulos linfáticos 

regionais de camundongos. Foi verificado que, após a infecção, houve um aumento 

nos níveis de NO detectados na saliva. Amostras de saliva pós-infecção inibiram o 

crescimento do fungo in vitro. O tratamento com N
G
-monometil-L-arginina (MMLA), um 

inibidor da síntese de NO, causou uma redução na produção de NO, e aumento no 

crescimento de C. albicans. A redução da produção de NO, após o tratamento com 

MMLA, correlacionou com a redução na produção de interleucina-4 (IL-4), mas não 

de interferon-γ (INF-γ). Foi verificada ainda uma relação funcional entre IL-4 e a 

produção de NO, em camundongos tratados com anticorpos monoclonais anti-IL-4, 

que mostraram uma inibição na produção de NO na saliva e em culturas de células 

dos linfonodos cervicais estimuladas por antígenos de C. albicans. Os resultados 

deram suporte às conclusões de que IL-4 está associada com resistência à candidíase 

oral e sugerem que NO está envolvido no controle da colonização da superfície da 

mucosa oral por C. albicans.  
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A imunidade humoral é também representada pelos anticorpos salivares e 

anticorpos séricos presentes na mucosa (108). Anticorpos salivares podem interferir 

na colonização pela levedura, pela sua capacidade de inibir a aderência de Candida 

às células epiteliais bucais (109).  

Apesar das investigações, os mecanismos de imunidade do hospedeiro contra 

infecções por Candida ainda são pouco compreendidos (108). 

 

 

2.4 RECONHECIMENTO DAS CÉLULAS DE CANDIDA ALBICANS 

 

 

 O primeiro passo para o desenvolvimento de uma resposta imune contra 

Candida é o reconhecimento do fungo invasor via receptores de reconhecimento 

padrão (PRRs), os quais incluem receptores do tipo Toll (TLRs), receptores de lectina 

tipo-C (CLRs), receptores de domínio de oligomerização de ligação de nucleotídeo 

(NOD-like receptors - NLRs) e RIG-I-like (receptores similares receptor ao gene 1 

induzido por ácido retinoico) (RLRs) (83). Existem diferenças na forma como as 

variadas populações de células do sistema imune inato (ex. macrófagos) reconhecem 

a Candida spp. No entanto, em todas as células de defesa mantêm-se uma estrutura 

padrão de reconhecimento que envolve padrões moleculares associados a patógenos 

(PAMPs), os quais se mantêm conservados (83) e são reconhecidos pelos PRRs.  

 Na parece celular de C. albicans pode-se diferenciar duas camadas, uma 

externa composta basicamente por glicoproteínas O- e N-ligadas, e uma interna 

formada por polissacarídeos, β-1,3-glucanos e β-1,6-glucanos, que conferem forma e 

resistência às células (83). Estes β-glucanos representam os principais PAMPs 

reconhecidos pelos PRRs do hospedeiro.  

Dentre a família de receptores que reconhecem C. albicans, pode-se destacar 

as CLRs. Estes receptores, presentes principalmente em monócitos e macrófagos, 

reconhecem os β-glucanos da parede celular fúngica, induzindo a uma resposta 

inflamatória e consequente defesa do hospedeiro (58, 110). O receptor de lectina tipo-

C mais bem estudado é o chamado Dectina-1, o qual é codificado pelo gene Clec7a 

(111). Células da linhagem monocítica humana THP-1 e monócitos sanguíneos 

periféricos humanos (CD14
+
) recém isolados expressam baixos níveis de receptor 

Dectina-1. No entanto, a estimulação destas células por lipopolissacarídeos (LPS) 
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pode induzir o aumento da expressão de Dectina-1, resultando em aumento de 

fagocitose das células fúngicas (57) . 

 Os receptores Dectina-1 reconhecem C. albicans na forma de leveduras, mas 

não na forma de hifa (112), devido às diferenças estruturais na parede celular das 

leveduras e das hifas, associadas à camada de polissacarídeos (113). A forma da C. 

albicans é associada com diferenças na exposição dos β-glucanos da parede. Na 

forma de levedura, o crescimento é iniciado pela formação de brotamentos na parede 

celular da célula mãe. Quando as células filhas separam-se da célula mãe, formam-

se cicatrizes que expõem os β-glucanos da parede celular. Na forma filamentosa, as 

células filhas não se separam das células mãe, não expondo os β-glucanos da 

camada interna da parede celular (112). Assim, os β-glucanos das hifas ficam 

protegidos pela camada externa de glicoproteínas, sendo menos susceptíveis ao 

reconhecimento por Dectina-1. Novos dados sugerem ainda que diferenças químicas 

nos polissacarídeos da parede celular podem ser um modo adicional de discriminação 

entre levedura e hifa (113).  

A exposição de β-glucanos na parede celular fúngica é controlada pela via 

proteíno-quinase ativada por mitógenos (MAPK), por intermédio de quinase de 

Candida albicans regulada por sinal extracelular (CEK). Esta via é ativada quando há 

o remodelamento da parede celular associado ao crescimento fúngico. A inativação 

desta via aumenta significativamente a exposição de β-glucanos na parede celular, 

consequentemente, as células fúngicas são mais reconhecidas pelos receptores 

Dectina-1 e fagocitadas por células do sistema imune inato (114). 

 A ativação dos CLRs induz a produção de citocinas e internalização das 

células fúngicas através da formação de uma sinapse fagocítica (59, 60). A dectina-1 

induz sinalização intracelular através de vias mediadas por quinase tirosina de baço 

(spleen tyrosine kinase - SYK), domínio de recrutamento e ativação de caspase 

(CARD), proteina quinase Cδ e via de sinalização de quinase de fibrosarcoma 

rapidamente acelerado (RAF) (110, 115-117). Dectina-1 ainda amplifica a resposta 

associada a TLR2 e TLR4 (118) e previne a liberação descontrolada das armadilhas 

extracelulares de neutrófilos (NETs - neutrophil extracellular traps), produzidas por 

neutrófilos durante a infeção fúngica, prevenindo uma destruição tecidual extensa 

durante a resposta imune (119). 
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Apesar da grande importância da ativação dos CLRs, nem todas as cepas de 

C. albicans são reconhecidas por Dectina-1, ou seja, a interação é cepa-específica, 

devido a diferenças na composição e natureza da parede celular (120). C. albicans 

ATCC SC5314 é uma das cepas reconhecidas por Dectina-1 (111, 120).  

 Mananas e manoproteínas, importantes componentes da parede celular de 

Candida, são também reconhecidas por CLRs, como o receptor de manose e o 

receptor Dectina-2 (83). O receptor de manose, expresso principalmente em 

macrófagos, reconhece N-mananas e induz a produção de citocinas pró-inflamatórias, 

principalmente IL-17 (121). Por sua vez, Dectina-2, expresso geralmente em células 

dendríticas (CDs), macrófagos e neutrófilos, reconhece α-mananas e modula a 

resposta de linfócitos T auxiliar 17 (T helper 17 – TH17) (122). Dectina-2 ainda pode 

formar heterodímeros com Dectina-3 durante a infeção por C. albicans, levando a uma 

resposta pró-inflamatória, com a produção de TNF, IL-1β e IL-6 (123). Moléculas de 

adesão intracelular não-integrinas específicas de células dendríticas (DC-SIGN), 

presentes não só em células dendríticas, mas também em macrófagos, reconhecem 

mananas N-ligadas de Candida. A ativação de DC-SIGN, por sua vez, induz a 

expressão de citocinas que levam a ativação e diferenciação de células T auxiliar 

(124). 

 As TLRs, por sua vez, reconhecem manoproteínas da parece celular de 

fungos, e sua inativação pode provocar aumento na susceptibilidade à candidíase 

cutânea (125). Além disso, o reconhecimento de quitina por TLR9 resulta na produção 

de citocinas anti-inflamatórias (IL-10) que modulam a resposta imune (126).  

 A família de receptores denominados RLRs reconhece ácidos nucleicos 

citoplasmáticos e é importante no reconhecimento de vírus, apesar de recentemente 

terem sido envolvidos também no reconhecimento de C. albicans (127). 

 Por fim, NLRs são receptores citoplasmáticos com importantes funções 

biológicas, incluindo o reconhecimento de peptidoglicanos bacterianos, o 

processamento/apresentação de antígenos e a ativação de inflamassomas. Em 

relação às infecções por Candida, estes receptores reconhecem e mediam respostas 

mediadas por quitina, levando principalmente à produção de IL-10 (126). Um outro 

importante efeito biológico dos NLRs é a sua função como componente de 

inflamassomas, por exemplo o inflamassoma com receptores de domínio de 

oligomerização de ligação de nucleotídeo e domínio pirina (NLRP3), que contém o 

domínio de oligomerização de ligação de nucleotídeo (NOD) e o domínio pirina. No 
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inflamassoma, ocorre ativação de caspase 1 e processamento de pro-IL-1β e pro-IL-

18 para suas formas biologicamente ativas. O inflamassoma NLRP3 pode ser ativado 

por C. albicans na forma de hifa, mas não de levedura, e esse fato pode explicar como 

o hospedeiro discrimina a colonização da invasão por Candida (128). Alguns 

pesquisadores sugerem que a ativação diferenciada de inflamassomas pelas hifas 

estaria ligada às fibrilas de mananas. As fibrilas de mananas, componentes da parede 

externa da célula de C. albicans, seriam mais curtas e menos abundantes na 

superfície das hifas em comparação com as leveduras. Isso causaria maior exposição 

das PAMPs internas nas hifas, o que facilitaria o seu reconhecimento pelos receptores 

dos macrófagos, ativando inflamassomas e ocasionando a liberação de citocinas pró-

inflamatórias, como IL-1β (129).  

 A ativação de NLRP3 por C. albicans também pode levar à piroptose (morte 

celular programada dependente de caspases) em macrófagos (130). Este processo 

representa um segundo mecanismo de dano ao macrófago pelo fungo, sendo o 

primeiro a destruição mecânica da integridade da membrana causada pela hifa (83). 

Recentemente, o inflamassoma denominado NLRC4 (contendo NOD e CARD) 

mostrou ter também papel na defesa da mucosa contra C. albicans, através da 

indução de citocinas pró-inflamatórias e peptídeos antimicrobianos (131). 

  

 

2.5 TRATAMENTO DE CANDIDÍASE 

 

 

 Uma grande variedade de agentes de ação tópica ou sistêmica estão 

disponíveis no mercado para o tratamento da candidíase. Em casos de candidíase 

oral sem complicações ou agravantes, a primeira linha de tratamento baseia-se no 

uso de antifúngicos tópicos, como nistatina, anfotericina B, miconazol e clotrimazol. 

Dentre estes, podemos destacar a nistatina, que pode apresentar-se como suspensão 

oral, creme ou pastilha oral (132). Ela não é absorvida no trato gastrointestinal, por 

isso o seu uso tópico é a via de administração mais popular na odontologia (133) 

 Por sua vez, antifúngicos sistêmicos, como fluconazol e itraconazol, são 

indicados para o tratamento da candidíase oral em pacientes que não respondem ou 

que apresentam intolerância ao tratamento tópico, além de pacientes com alto risco 

de desenvolverem infecções sistêmicas por Candida (132).  
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 Candida é de longe o principal alvo da profilaxia antifúngica em pacientes 

imunodeficientes (5). Por algumas décadas, agentes antifúngicos foram usados com 

sucesso na prevenção da colonização e infecções fúngicas (13, 14). Podemos 

destacar os antifúngicos tópicos e sistêmicos mais usados: azois (fluconazol, 

itraconazol, miconazol, voriconazol, posaconazol), polienos (anfotericina B e 

nistatina), flucitosina e o mais recente echinocandinas (caspofungina, micafungina, 

anidulafungina) (16, 134). No entanto, a ocorrência de efeitos colaterais após a 

administração destes fármacos, tanto os de uso tópico quanto sistêmico, além do 

potencial surgimento de cepas resistentes, compremetem o sucesso da terapia 

antifúngica (13). Os efeitos colaterais envolvem transtornos gastrointestinais 

transitórios, como náusea, vômito e diarréia, os quais levam a uma baixa adesão do 

paciente ao tratamento mais longo, principalmente (135). Outros efeitos decorrem de 

interação medicamentosa, como entre miconazol e a varfarina, que induz alterações 

na coagulação sanguínea (136). Assim, apesar da grande variedade de drogas, seus 

efeitos colaterais, a possibilidade de interações medicamentosas e a redução da 

susceptibilidade de espécies de Candida aos antifúngicos disponíveis limitam a 

aplicabilidade destes agentes (132).  

 A resistência da Candida aos antifúngicos pode ser classificada em 

microbiológica ou clínica (137). A resistência microbiológica é definida pela presença 

de um mecanismo de resistência adquirido ou mutagênico à droga que está sendo 

usada, dependendo diretamente do microrganismo. Pode ser dividida em resistência 

primária ou inata, quando o fungo é resistente previamente à exposição do fármaco, 

ou resistência secundária ou adquirida, que surge em resposta ao contato com a droga 

(137). A maior expressão de genes que codificam bombas de efluxo na parede celular 

está entre as principais causas da aquisição de resistência (137). Já na resistência 

clínica, chamada também de falha de tratamento, o microrganismo é definido como 

susceptível ao antimicrobiano, mas a infecção fúngica persiste (137). A formação de 

biofilmes nas superfícies mucosas pode ser uma das causas da resistência clínica, já 

que no biofilme de Candida há a produção de material exopolimérico que inibe ou 

restringe a penetração da droga no interior do biofilme, mantendo a viabilidade das 

células fúngicas nessa região (137, 138). Tal fato justifica a maior resistência aos 

antifúngicos da Candida na forma de biofilme em comparação com a sua forma 

planctônica (137, 138).  
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 Assim, o espectro limitado e a toxicidade dos antifúngicos disponíveis, além 

do gradual crescimento da resistência a estes fármacos, geraram a urgente 

necessidade de desenvolver terapias alternativas para combater infecções por 

Candida spp. As alternativas exploradas até o momento incluem produtos naturais 

como peptídeos, óleos e polifenóis obtidos de chás (139) e extratos de plantas (140-

146). Apesar dos resultados promissores destes estudos, a toxicidade destes 

produtos ainda não foi totalmente estabelecida e a biotolerância ainda não foi 

determinada (134). Além disso, estes produtos são considerados agentes terapêuticos 

alternativos contra candidíase, e não profiláticos. Como esta doença é recorrente, 

torna-se importante o controle dos níveis de colonização de Candida em pacientes de 

maior risco (por exemplo usuários de prótese total, idosos e imunocomprometidos), 

de maneira a prevenir a infecção nas superfícies mucosas e a sua evolução para 

candidíase sistêmica (147, 148).  

 

 

2.6 PROBIÓTICOS 

 

 

 Nesse cenário, o uso de bactérias probióticas contra infecções microbianas 

emergiu como uma promissora terapia alternativa contra infecções por Candida, tendo 

em vista as atuais limitações dos antimicrobianos disponíveis (17) e a necessidade de 

redução dos níveis de colonização por C. albicans em pacientes de maior risco (147). 

 Probióticos podem ser definidos como microrganismos vivos que, uma vez 

ingeridos em quantidades adequadas, exercem benefícios à saúde (19-22). Durante 

as duas últimas décadas, probióticos têm sido adicionados a vários produtos 

alimentares (iogurte, leite, queijo), suplementos alimentares (pílulas, cápsulas) e 

drogas (medicamentos), de acordo com a regulamentação alimentar do país (28, 49). 

Os microrganismos mais comumente usados como probióticos pertencem aos 

gêneros Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus, Saccharomyces, 

Enterococcus. Estes são os mais utilizados, pois estão presentes na microbiota 

intestinal, são usados tradicionalmente na produção de produtos fermentados e são 

geralmente considerados seguros (24, 29). 

Os benefícios trazidos ao homem pelo consumo de probióticos envolvem a 

interferência, exclusão e antagonismo de patógenos, imunoestimulação e 
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imunomodulação e as atividades anticarcinogênicas e antimutagênicas em modelo 

animal (28). Seus efeitos se estendem à manutenção da saúde do trato geniturinário 

(149), à redução da pressão sanguínea em hipertensos (150) e dos níveis plasmáticos 

de colesterol (151, 152). Eles também melhoram o funcionamento do trato 

gastrointestinal, através da redução da incidência e duração de diarréias; aliviam os 

sintomas da intolerância à lactose, que incluem dores abdominais, náusea e 

flatulência, e combatem a diarréia associada ao uso de antibióticos (53). Ainda no trato 

gastrointestinal, os probióticos controlam quadros de desordens intestinais, como a 

síndrome do intestino irritado, e também combatem e previnem colite 

pseudomembranosa, pois o probiótico ocuparia o sítio que o patógeno normalmente 

ocuparia (21, 49).  

A microbiota intestinal pode ser associada ao desenvolvimento de câncer, 

visto que bactérias intestinais podem ser capazes de produzir componentes tóxicos e 

carcinogênicos. Por outro lado, certos probióticos são capazes de reduzir a atividade 

de enzimas associadas a estes componentes. Assim, estudos utilizando modelos 

experimentais de indução de tumores em ratos mostraram que probióticos foram 

capazes de reduzir a incidência e velocidade de crescimento de tumores no cólon 

(21). Ainda, os dados sugerem o efeito dos probióticos na modulação de 

biomarcadores de câncer colorretal (153-155). 

Uma revisão publicada por Meurman (17) mostrou que Lactobacillus e 

Bifidobacterium podem exercer efeitos benéficos na cavidade oral, através da inibição 

de Streptococos cariogênicos e Candida sp. No entanto, são poucas as informações 

sobre a ação dos probióticos na cavidade oral.  

Uma bactéria é considerada probiótica e viável de ser incorporada em 

alimentos do dia a dia quando atende a determinados critérios. Estes podem ser 

divididos em quatro categorias: apropriação, adequação tecnológica, competitividade 

e performance/funcionalidade. Na categoria apropriação inclui-se a origem humana 

dos probióticos, a ausência de toxicidade e a patogenicidade. Na adequação 

tecnológica inclui-se: possibilidade de produção em massa e estocagem; viabilidade 

em altas populações; estabilidade das características desejadas durante a preparação 

da cultura, estocagem e entrega; promoção de qualidades desejadas quando incluído 

em alimentos e processos de fermentação; estabilidade genética; manutenção da 

viabilidade e das propriedades benéficas dos microrganismos até o seu consumo; 

tolerância a baixo pH e bacteriófagos em produtos alimentares manufaturados; e 
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tolerância a conservantes e a outros microrganismos presentes nos alimentos. Na 

categoria competitividade, inclui-se: capacidade de sobrevivência, proliferação e 

atividade metabólica em um sítio alvo in vivo; tolerância ao trânsito pelo ambiente 

gástrico e do intestino delgado; tolerância aos sais de bile; capacidade de crescer no 

lúmen do trato gastrointestinal; capacidade de competir com a microbiota normal; ser 

potencialmente resistente às bacteriocinas e outros antimicrobianos produzidos pela 

microbiota residente; aderência e colonização preferencialmente; ter capacidade de 

adesão ao epitélio e às mucinas de mucosas; produção de exopolímeros, cujas 

funções incluem a promoção da adesão e estabilização do biofilme, além da promoção 

de resistência à imunidade inata e específica do hospedeiro; e por fim ter capacidade 

de co-agregação com outros micro-organismos. Na categoria 

performance/funcionalidade incluem-se: capacidade de exercer um ou mais 

benefícios clínicos à saúde; promoção de resistência à colonização por patógenos; 

amenização da intolerância à lactose; estimulação do sistema imune, favorecendo o 

combate de patógenos e reduzindo a duração de diarréias; redução do câncer 

colorretal; diminuição do risco de problemas cardiovasculares, por redução da 

absorção intestinal de colesterol exógeno e endógeno e/ou inibem a produção de 

colesterol no fígado, reduzindo assim a taxa de colesterol no sangue; antagonismo às 

bactérias patogênicas; produção de substâncias antimicrobianas; imunoestimulação; 

antimutagenicidade; anticarcinogênico; e produção de compostos bioativos. Assim, a 

escolha de qual micro-organismo será adicionado aos alimentos envolve um 

conhecimento das propriedades individuais dos probióticos (24, 28, 29, 34, 35, 156). 

Observa-se que muitas destas propriedades referem-se a probióticos cujo efeito é 

desejado no intestino, como a resistência a sais de bile, e não seriam necessárias em 

probióticos usados em outros sítios. Por outro lado, certas propriedades como 

promoção de resistência à colonização por patógenos ou efeito anticarcinogênico são 

desejáveis em probióticos ativos em qualquer nicho do corpo humano. 

A capacidade de autoagregação (ligação entre micro-organismos da mesma 

espécie) é um importante pré-requisito para a colonização e infecção por patógenos 

no trato gastrointestinal. Já a capacidade de agregar e co-agregar (ligação entre 

micro-organismos de espécies diferentes) dos probióticos usados em alimentos pode 

favorecer sua colonização e dificultar a colonização por patógenos. É interessante 

observar que várias cepas probióticas apresentam capacidade de co-agregação a 

patógenos, favorecendo a interação entre as espécies, e sugerindo ser esta 
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característica importante para determinar se a bactéria probiótica será potencialmente 

benéfica para o ser humano (157). 

Os efeitos benéficos trazidos pelos probióticos dependem da permanência 

dessas bactérias no sítio alvo. Estudos mostram que os probióticos como L. 

rhamnosus e L. acidophilus não permanecem muito tempo no trato gastrointestinal, 

ou seja, não colonizam permanentemente essa região. Doses regulares das bactérias 

probióticas são necessárias para que esses organismos colonizem 

permanentemente, e os efeitos benéficos dos probióticos terminam quando o seu 

número cai (53, 156). 

Sabemos que Lactobacillus fazem parte da microbiota normal da cavidade 

oral, trato gastrointestinal e geniturinário. A capacidade deste gênero em interagir com 

células epiteliais do trato intestinal é uma importante propriedade para seu efeito 

probiótico. No entanto, os mecanismos através dos quais estes organismos ligam-se 

às células intestinais e a outras superfícies mucosas ainda não são totalmente 

esclarecidos. No genoma de Lactobacillus acidophilus NCFM são codificadas quatro 

proteínas potencialmente envolvidas na adesão celular (proteína ligadora de mucina, 

ligadora de fibronectina, proteína da camada superficial e proteína homóloga a R28 

estreptocócica). A avaliação de mutantes deficientes nos genes que codificam essas 

proteínas permitiu demonstrar que estas são capazes de contribuir individualmente 

para ligação do organismo às células intestinais in vitro (158). 

L. acidophilus NCFM, assim como L. rhamnosus GR-1 e L. fermentum RC-14, 

estes últimos conhecidos por colonizar a vagina, aderem às células do trato urogenital 

e produzem biossurfactantes capazes de inibir significativamente a adesão de 

uropatógenos. Além disso, a adesão de L. acidophilus NCFM às células pode reduzir 

a ligação de uropatógenos, por mecanismo de competição por sítios de ligação, 

indicando seu potencial como probiótico para aplicação no trato urogenital (159). 

Por sua vez, Lactobacillus casei mostrou-se capaz de ativar macrófagos em 

camundongos, após administração oral e intraperitoneal (160). Um dado relevante foi 

que esta bactéria probiótica acelerou a função fagocítica dos macrófagos quando 

administrada por ambas as vias oral e intraperitoneal. 

A ciência probiótica é beneficiada por ferramentas moleculares, as quais 

podem ser usadas para investigar as interações microbianas complexas entre as 

culturas probióticas e a microbiota residente. O sequenciamento de regiões do rRNA 

é cada vez mais utilizado para a identificação de novas espécies de probióticos. No 
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entanto, para a determinação do seu efeito, há a necessidade do conhecimento das 

suas propriedades, com base não somente no fenótipo, mas também no genótipo. A 

determinação da sequência do genoma das bactérias probióticas permitirá melhor 

compreensão do seu metabolismo, das adesinas e de suas outras propriedades. Tal 

conhecimento propicionará novas aplicações, melhoria da sua funcionalidade, 

aprimoramento da sua seleção e até a obtenção de recombinantes que apresentem 

propriedades combinadas de espécies benéficas (49, 156).  

 

 

2.7 EVIDÊNCIAS IN VITRO DO EFEITO ANTIFÚNGICO DOS PROBIÓTICOS 

 

 

Uma série de estudos in vitro mostrou efeitos antifúngicos de bactérias 

probióticas contra cepas de C. albicans isoladas clinicamente da cavidade oral, trato 

urogenital ou trato GI (44, 54, 161-170). Micro-organismos específicos ou a 

combinação destes devem ser selecionados no combate a patógenos específicos 

(26).  

A tabela 2.1 ilustra a variedade e extensão de cepas bacterianas testadas 

contra Candida spp. Existem vários métodos laboratoriais para a detecção da 

atividade antimicrobiana de bactérias probióticas. O teste in vitro mais comum e 

tradicional para determinação de antagonismo é o ensaio de difusão em ágar. 

O efeito de muitas bactérias contra Candida spp., especialmente C. albicans, 

já foi investigado. Estão incluídas nessa lista Streptococcus salivarius K12 (162), L. 

rhamnosus GR-1, L. reuteri RC-14 (164), e isolados clínicos de Lactobacillus (54, 166, 

169, 171). Muitos estudos visaram selecionar uma cepa com maior capacidade 

inibitória contra Candida spp., além de procurarem trazer informações sobre os 

mecanismos de ação envolvidos na atividade antifúngica dos probióticos. A produção 

de peróxido de hidrogênio pelas bactérias e o seu efeito candicida são fenômenos 

frequentemente observados nos estudos (54, 166, 169). 

Além de bactérias, fungos também já foram testados como microrganismos 

probióticos contra C. albicans, como Saccharomyces boulardii, um organismo 

relacionado às leveduras usadas na culinária. Testes in vitro avaliaram o efeito de 

compostos secretados por S. boulardii sobre a filamentação e desenvolvimento de 

biofilme de C. albicans SC5314, dois fatores de virulência cruciais para a 
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patogenicidade da Candida. O extrato de S. boulardii foi fracionado, obtendo-se os 

compostos: ácido capróico, ácido caprílico, ácido cáprico. Foi demonstrado que tanto 

o extrato do fungo, quanto o ácido cáprico, foram capazes de inibir a formação de 

hifas, a adesão e o desenvolvimento do biofilme de C. albicans, reduzindo também a 

expressão dos genes associados a estes fatores de virulência. Já os outros dois 

compostos ativos não apresentaram efeitos significantes sobre a C. albicans. Apesar 

do resultado positivo do ácido cárpico, o seu efeito foi três vezes menor que do extrato, 

indicando a presença de outros compostos não identificáveis e capazes de interferir 

nos fatores de virulência da C. albicans (165).  

Coman et al. (161) basearam-se na difusão de substâncias inibitórias 

produzidas pelo probiótico em meio sólido para testar o efeito antimicrobiano de duas 

cepas probióticas, Lactobacillus rhamnosus IMC 501 e Lactobacillus paracasei IMC 

502. Estes probióticos foram testados contra oito cepas de Candida, seis bactérias 

Gram-positivas (Bacillus cereus, Enterococcus faecium, Listeria gray, Listeria 

monocytogenes, Staphylococcus aureus e Streptococcus mutans) e nove Gram-

negativas (Escherichia coli, E. coli EPEC, Klebsiella oxytoca, K. pneumonia, Proteus 

mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica e Shigella sonnei). Usando 

quatro diferentes tipos de ensaio (método de sequência cruzada modificada, método 

de inibição radial, método de difusão em poços e o método de co-cultura), os autores 

verificaram que a maioria dos fungos e bactérias patogênicas foi inibida pelos 

probióticos testados, em diferentes graus. O estudo ainda demostrou a importância 

de realizar pelo menos duas técnicas para a obtenção de dados válidos e confiáveis.  

A capacidade dos probióticos inibirem o crescimento de Candida é específica 

para cada tipo de cepa, como mostrado por Hasslof et al. (44). O efeito antifúngico e 

antibacteriano de oito cepas de Lactobacillus (L. plantarum 299v, L. plantarum 931, L. 

rhamnosus GG ATCC 53103, L. rhamnosus LB21, L. paracasei F19 and L. reuteri PTA 

5289, L. reuteri ATCC 55730 e L. acidophillus La5) foi determinado contra C. albicans 

e S. mutans. Todos os probióticos testados apresentaram efeito antifúngico, mas em 

geral este efeito foi mais fraco que a ação contra S. mutans. Interessante notar que L. 

reuteri e L. acidophillus foram os únicos que não inibiram C. albicans quando estavam 

em altas concentrações (10
9 
e 10

7
 CFU/mL).  

Alguns pesquisadores testaram bactérias suplementadas com adjuvantes 

químicos, adicionados ao meio de cultura, na tentativa de potencializar os efeitos 

antimicrobianos dos probióticos. Por exemplo, o selênio, um micro-mineral essencial 



 51 

que regula o metabolismo e conhecido por melhorar a imunidade, foi testado com esse 

propósito (172, 173). Lactobacillus plantarum e L. johnsonii enriquecidos por 

nanopartículas de selênio mostraram um aumento substancial na atividade antifúngica 

contra C. albicans, não somente quando o probiótico enriquecido estava em direto 

contato com o fungo, mas também quando esta foi tratada com o sobrenadante do 

probiótico cultivado com dióxido de selênio. Este efeito pode ser resultado de maior 

produção de exometabólitos com atividade antifúngica, os quais precisam ser 

investigados com mais profundidade (163).  

Estudos in vitro testaram também a capacidade de bactérias probióticas em 

prevenir a contaminação de produtos alimentares, por exemplo, a adição de 

Lactobacillus amylovorus DSM19280 em pães produziu um efeito antifúngico contra 

diversos fungos que formam bolores, como Aspergillus fumigatus e Fusarium 

culmorum, aumentando o tempo de prateleira destes produtos (174). Em um outro 

estudo, a incorporação de Lactococcus à levedura comercial usada na confecção de 

pães promoveu um retardo no tempo de contaminação dos pães por Aspergillus niger 

e Fusarium oxysporum, e preveniu a contaminação por F. moniliforme, em 

comparação com os produtos produzidos com Lactococcus sozinho ou com a 

levedura comercial sozinha (175). 

Na natureza, muitos organismos se apresentam na forma de biofilmes, e 

assim é necessário que o probiótico seja efetivo também nestas comunidades 

microbianas organizadas. Algumas cepas bacterianas podem interferir no 

desenvolvimento do biofilme de C. albicans através da redução da formação de hifas, 

limitando o seu crescimento (167, 170). No estudo de Ujaoney et al. (168), biofilmes 

de C. albicans 10341 foram cultivados em tiras de resinas acrílica e tratados com 

quatro produtos probióticos disponíveis no mercado (Accuflora® - L. acidophilus, L. 

rhamnosus, L. salivarius, Bifidobacterium bifidum e Streptococcus thermophilus; 

Align® - B. infants; Culturelle® - Lactobacillus GG; Sustenex® - Bacillus coagulans), 

na forma de suspensões celulares ou sobrenadantes das culturas bacterianas livres 

de células. Ao final da fase de adesão das células de Candida (90 min), as tiras com 

biofilme foram incubadas em suspensões probióticas ou no sobrenadante. A avaliação 

da viabilidade por ensaios de redução de XTT, permitiu demonstrar que os produtos 

contendo Lactobacillus foram os únicos que inibiram significativamente o 

desenvolvimento do biofilme de C. albicans. Além disso, os efeitos dos sobrenadantes 

foram mais acentuados que os da suspensão probiótica. Apesar dos resultados 
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confirmarem o efeito candicida dos Lactobacillus spp., os dados são questionáveis 

uma vez que o estudo não expõe o tempo de incubação dos biofilmes com as 

suspensões probióticas ou com os sobrenadantes, e também não informa em qual 

fase do biofilme de Candida o experimento foi realizado. 

O efeito candicida de L. rhamnosus e L. reuteri também foi testado contra 

isolados vulvovginais de Candida glabrata (176). Suspensões probióticas e 

sobrenadantes dos lactobacilos livres de células foram testados sobre o crescimento 

da C. glabrata, usando ensaio de sobreposição pontual e ensaio de microtitulação em 

placa, respectivamente. Ensaio de viabilidade celular Vivo/Morto usando microscópio 

confocal foi ainda usado para observar o efeito candicida dos probióticos e a 

autoagregação dos lactobacilos foi analisada através de um ensaio de autoagregação 

espectrofotométrica. Verificou-se que a atividade metabólica de todas as cepas de C. 

glabrata testadas foi significativamente reduzida em resposta ao desafio pelas cepas 

probióticas. L. rhamnosus e L. reuteri produziram zonas de inibição visíveis para todas 

as cepas fúngicas, indicando a inibição do crescimento da C. glabrata. Além disso, 

ambas as cepas de Lactobacillus exibiram forte autoagregação e coagregação na 

presença da Candida, o que indica que estes probióticos podem estar agindo através 

da formação de agregados que previnem a colonização fúngica.  

Atualmente, existem na literatura dados convincentes que indicam o efeito 

antifúngico dos probióticos contra Candida spp. in vitro. O desafio agora é esclarecer 

os mecanismos envolvidos nessa ação antimicrobiana. 

	
Tabela 2.1 - Estudos in vitro evidenciando efeitos antifúngicos dos probióticos 

REFERÊNCIA PROBIÓTICO PATÓGENO MÉTODO (in vitro) RESULTADOS COMENTÁRIOS 

Sookkhee et al. 

2001 (166) 

Lactobacillus 
paracasei subsp. 

paracasei e L. 
rhamnosus. 

Amostras 

clínicas e 

laboratoriais de 

bactérias e 

Candida (C. 
albicans, C. 
tropicalis e C. 
glabrata). 

- Caracterização antimicrobiana: 

produção de peróxido de hidrogênio 

(H2O2) e bacteriocinas, e sensibilidade 

ao pH, enzima e calor; 

- Atividade antimicrobiana: método de 

difusão em ágar. 

- Catalase, pH, enzimas proteolíticas e 

temperatura afetaram a atividade 

antimicrobiana do Lactobacillus; 

- L. paracasei subsp. paracasei e L. 
rhamnosus: efeitos antibacteriano, 

antifúngico ou ambos. 

- Atividade 

antimicrobiana: mais 

ativo em pH ácido; 

- Efeito antimicrobiano 

através de ácidos 

orgânicos, H2O2 e 

bacteriocinas  

Strus et al. 
2005 (54) 

14 diferentes 

cepas de L. 
fermentum, L. 
rhamnosus, L. 
plantarum, e L. 
acidophilus. 

C. albicans e C. 
pseudotropicali
s 

- Antagonismo em ágar.  - Todos os probióticos inibiram o 

crescimento de C. albicans em um certo 

grau; 

- A maioria dos Lactobacillus foi capaz de 

inibir C. pseudotropicalis. 

- Atividade candicida 

relacionada com 

produção de H2O2 e 

mecanismos 

alternativos. 

Thein et al. 
2006 (167) 

L. acidophilus, 
Actinomyces 
israelii, Prevotella 
nigrescens, 
Porphyromonas 
gingivalis, 
Pseudomonas 
aeruginosa, 
Escherichia coli, 
Streptococcus 
mutans, e S. 
intermedius. 

C. albicans 

2560 g 

- Ensaios com biofilme (microscopia 

eletrônica de varredura). 

- 48 h co-cultura: todas as bactérias, 

exceto S. mutans e S. intermedius, 

reduziram a viabilidade fúngica; 

- Biofilme de C. albicans + P. aeruginosa: 

redução da formação de hifa comparado 

com biofilme sem probiótico.  

- Bactéria modula 

formação de biofilme 

de C. albicans em 

ambientes com 

espécies variadas e 

afeta a morfogêneses 

da levedura.  

 

Continua 
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Continuação 

Hasslöf et al. 
2010 (44) 

L. plantarum 

299v, L. 
plantarum 931, 

L. rhamnosus 

GG ATCC 

53103, L. 
rhamnosus 

LB21, L. 
paracasei F19, 

L. reuteri PTA 

5289, L. reuteri 
ATCC 55730 e 

L. acidophilus 

La5. 

Mutans 

streptococci (MS): 

- Cepas 

laboratoriais: S. 
mutans NCTC 

10449, S. 
mutans Ingbritt, 

e S. sobrinus 

OMZ176; 

- Isolados 

clínicos: S. 
mutans P1:27 e 

S. mutans 

P2:29. 

- Teste de interferência em ágar  

Quatro concentrações de probióticos 

testadas (10
9
, 10

7
, 10

5
 e 10

3
 CFU/ml). 

 

- 10
9 

até 10
5
 CFU/ml: todos as cepas 

inibiram o crescimento MS (exceção L. 
acidophilus La5).  

- 10
3
 CFU/ml: somente L. plantarum 299v e 

L. plantarum 931 inibiram totalmente todos 

MS. L. rhamnosus GG ATCC 53103 inibiu 

fracamente o crescimento de três MS. 

- L. acidophilus La5: 

menor capacidade 

inibitória em 

comparação com 

outras cepas 

probióticas (p < 0,05).  

- Todas as cepas de 

Lactobacillus 

testadas reduziram o 

crescimento de 

Candida, mas o efeito 

no geral foi mais fraco 

que o observado 

contra MS. 

Candida albicans: 
- Cepas de 

referência: C. 
albicans ATCC 

28366, C. 
albicans ATCC 

10231; 

- Isolados 

clínicos: C. 
albicans 1957, 

C. albicans 

3339 e C. 
albicans 

GDM8. 

- 10
9 
até 10

7
 CFU/ml: todos os Lactobacillus 

exceto L. acidophilus La5 e L. reuteri PTA 

5289 inibiram completamente todas cepas 

de Candida. 

- 10
5
 CFU/ml: cepas de L. rhamnosus, L. 

paracasei e L. reuteri PTA 5289 

apresentaram leve inibição. L. acidophilus 

La5 não mostrou inibição. L. plantarum e 

L. reuteri ATCC 55730 apresentaram 

inibição total. 

- 10
3 

CFU/ml: nenhuma inibição foi 

registrada, exceto para L. plantarum. 

Murzyn et al. 
2010 (165) 

Saccharomyce
s boulardii. 

C. albicans 

SC5314. 

- Ensaio de formação de hifas; 

- Ensaio de adesão; 

- Ensaio de expressão de genes 

 

 

- Compostos ativos de probióticos 

reduziram fatores de virulência da 

Candida (formação de hifa, adesão celular 

e formação de biofilme) 

- Extrato de levedura e ácido cáprico 

reduziram a expressão dos genes HWP1, 

INO1 e CSH1 em C. albicans.  

- Ácido cáprico foi o 

principal componente 

a afetar a formação 

de hifas, adesão de 

Candida e formação 

de biofilmes. 

 

Ishijima et al. 
2012 (162) 

Streptococcus 
salivarius K12. 

C. albicans 

(isolado clínico). 

- Formação de tubo germinativo e 

crescimento de micélio de C. albicans 

(adesão ao substrato plástico); 

- Ensaio de faixas deferidas. 

 

- S. salivarius reduziu a adesão de micélio 

ao substrato plástico, aumentou o número 

de células planctónicas de Candida no 

meio de cultura, mas não foi inibiu as 

cepas de Candida. 

- Bactérias probióticas ligam-se 

preferencialmente às hifas. 

- S. salivarius K12 não 

foi diretamente 

fungicida, mas 

aparentemente inibe 

a adesão de Candida 

ao substrato.  

Köhler et al. 

2012 (164) 

L. rhamnosus 

GR-1 e L. 
reuteri RC-14 

(testes). L. 
johnsonii 
PV016 e 

Staphylococcus 
aureus ATCC 

25923 

(controles). 

C. albicans 

SC5314. 

- Antagonismo em placas de ágar e  

caldo. 

- 48 h: Lactobacillus GR-1 e RC- 1 

mostraram zonas de inibição de 

crescimento fúngico; 

- L. johnsonii: zona de inibição muito fraca;  

- S. aureus: ausência de zona de inibição; 

- Crescimento de C. albicans foi suprimido 

em baixo pH pelo sobrenadante de 

culturas de Lactobacillus. 

- Ácido lático em baixo 

pH: importante papel 

na inibição do 

crescimento fúngico. 

A exaustão de 

glucose ou outro 

nutriente não parece 

ser a causa da 

inibição. Produção de 

H2O2 pode ser um 

fator anti-Candida.  

Coman et al. 
2014 (161) 

L. rhamnosus 

IMC 501
®
 

Bactérias Gram-

positiva e Gram-

negativa. 

C. albicans, C. 
glabrata, C. 
krusei, C. 
parapsilosis, C. 
tropicalis. 

- Método de faixas cruzadas modificada; 

- Método de faixas radiais; 

- Método de difusão em placas de ágar.  

- Atividade inibitória contra bactérias Gram-

positivas e Gram-negativas, e contra duas 

cepas de C. albicans (ATCC 10261 e 

ISS7). 

- L. paracasei IMC 

502
®
: maior atividade 

contra todos os 

patógenos, 

especialmente cepas 

de Candida;  

- Forte inibição 

registrada para 

SYNBIO
®
 

L. paracasei 
IMC 502

®
 

- Efeito inibitório sobre bactérias Gram-

positivas e Gram-negativas, 

especialmente S. aureus e Proteus 
mirabilis; 

- Todas as espécies de Candida foram 

inibidas, exceto C. glabrata e C. tropicalis. 
Combinação de 

ambos 

(SYNBIO
®
) 

- Atividade inibitória contra a maioria das 

bactérias e fungos, especialmente C. 
albicans e C. krusei. 

Verdenelli et al. 
2014 (169) 

L. paracasei 
subsp. 

paracasei, L. 
plantarum, L. 
fermentum, L. 
rhamnosus 
IMC 501

®
, L. 

paracasei IMC 

502
®
 

C. albicans, C. 
glabrata, C. krusei, 
C. parapsilosis, C. 
tropicalis (isolados 

clínicos). 

- Métodos de difusão em placas de ágar 

e radial (determinar atividade 

antifúngica); 

- Ensaio de coagregação. 

- Ensaio de difusão: nenhuma inibição 

contra Candida spp.; 

- Método radial: todos Lactobacillus tiveram 

capacidade de inibir Candida em 

diferentes graus. 

- Capacidade de 

inibição e habilidade 

de coagregação 

variam de acordo 

com a cepa de 

Lactobacillus e do 

patógeno envolvido. 

Kheradmand et 

al. 2014 (163) 

L. plantarum 

(ATCC 8014) e 

L. johnsonii 
(isolado 

clínico). 

Nanopartículas 

enriquecidas 

com dióxido de 

selênio 

(SeNPs). 

C. albicans (ATCC 

14053) 

- Método de difusão em placas 

convencionais e ensaio de tempo de 

morte usando sobrenadante probiótico 

(crescimento com e sem dióxido de 

selênio). 

Difusão em placas convencionais: 

- Sobrenadante de L. plantarum e L. 
johnsonii com dióxido de selênio 

mostraram potente atividade anti-

Candida; 

- Nenhum efeito antifúngico observado com 

sobrenadante sem selênio.  

Ensaio de tempo de morte: 

- Nenhuma C. albicans viável estava 

presente após 4 h de incubação com 

sobrenadante com dióxido de selênio; 

- Células viáveis de C. albicans estavam 

presentes mesmo após 24 h de incubação 

com sobrenadante sem dióxido de 

selênio.  

- Efeito antifúngico 

direto foi observado 

quando Lactobacillus 

spp. enriquecidos 

com SeNPs foram 

cultivados com C. 
albicans.  

- A maior inibição de 

Candida por 

sobrenadantes de 

Lactobacillus 

enriquecidos com 

SeNPs indica a 

liberação de potentes 

exometabólitos. 
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Conclusão 

Ujaoney et al. 
2014 (168) 

L. acidophilus, 

L. rhamnosus, 

L. salivarius, 

Bificunbacteriu
m bifidum, 

Streptococcus 

thermophilus, 

B. infantis, 

Lactobacillus 

GG, Bacillus 
coagulans 
BC30 

C. albicans 10341 - Ensaio de biofilme usando 

suspensão probiótica ou 

sobrenadante (quantificação de XTT). 

- Sobrenadante de probióticos geraram 

uma forte e significante inibição na 

formação de biofilme, comparado com o 

seu correspondente bacteriano. 

- Depleção de 

nutrientes no meio de 

cultura por bactérias 

probióticas pode inibir 

o crescimento 

fúngico. 

Vilela et al. 
2015 (170) 

L. acidophilus 

ATCC 4356 
C. albicans ATCC 

18804 
- Ensaio de biofilme e de filamentação 

de C. albicans usando microscópio de 

luz. 

- Filtrado de culturas de L. acidophilus 

reduziu o crescimento de C. albicans em 

45.10%.  

- Menor formação de hifas na presença de 

células de L. acidophilus ou seu filtrado. 

- L. acidophilus 

produziu substâncias 

com atividade anti-

Candida, 

apresentando um 

efeito indireto sobre o 

fungo.  
Chew et al. 
2015 (176) 

Lactobacillus 
rhamnosus 

GR-1 e 

Lactobacillus 
reuteri RC-14 

Candida glabrata 

ATCC 2001 e 

isolados clínicos 

- Ensaio de ponto de sobreposição; 

- Ensaio de microtitulação à base de 

placa; 

- Ensaio de viabilidade de Candida 

usando microscópio confocal; 

- Ensaio de agregação; 

- Ensaio de adesão microbiana em 

hidrocarbono  

- Ambas as cepas probióticas exibiram 

inibição do crescimento fúngico (células 

bacterianas e sobrenadante) e atividade 

candicida contra C. glabrata;  

- Ambas as cepas probióticas exibiram forte 

autoagregação e coagregação na 

presença de Candida.  

- Lactobacillus pode 

prevenir colonização 

de C. glabrata 

através da formação 

de agregados. 

Redução de pH 

participa do efeito 

antifúngico, mas não 

o H2O2.  

 

 

2.8 EVIDÊNCIAS IN VIVO DO EFEITO ANTIFÚNGICO DOS PROBIÓTICOS – 

ESTUDOS EM HUMANOS E MODELO ANIMAL  

 

 

 Nos últimos dez anos, estudos em animais e em seres humanos foram 

realizados objetivando a demonstração da atividade antifúngica dos probióticos e o 

entendimento dos mecanismos de ação destas bactérias benéficas. A cavidade oral, 

os tratos urogenital e gastrointestinal são os principais sítios de ação dos probióticos 

contra Candida spp. (8). (Tabela 2.2) 

 
 

2.8.1 Cavidade Oral  

 

 

 Apesar de Candida colonizar rapidamente a cavidade oral de indivíduos 

imunocomprometidos, esta é um dos sítios menos estudados para o uso de 

probióticos contra infecções por Candida. Os poucos estudos in vivo existentes 

mostraram resultados favoráveis para o uso de probióticos no combate à candidíase 

oral, como uma alternativa de terapia profilática e/ou adjuvante terapêutico.  

 Estudos em modelo animal demonstraram o efeito candicida dos probióticos 

na cavidade oral de camundongos. Um dos primeiros estudos publicados verificou que 
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a suplementação de L. acidophillus na alimentação de camundongos DBA/2 por duas 

semanas resultou em redução significativa da duração da colonização oral por C. 

albicans, comparada à do grupo que não recebeu o probiótico (39). Em outro estudo, 

nós demonstramos, usando um modelo de colonização oral por Candida desenvolvido 

em camundongos DBA/2 imunossuprimidos, que o consumo de probióticos é eficaz 

na ação candicida profilática e terapêutica (38). O consumo diário de L. acidophillus 

NCFM e L. rhamnosus LR32 por duas semanas previamente à infecção oral por C. 

albicans foi capaz de reduzir significativamente os níveis de colonização oral inicial 

pelo fungo em relação ao controle que recebeu placebo. A redução da infecção oral 

fúngica observada no grupo tratado com L. rhamnosus chegou a ser superior à do 

grupo controle positivo tratado com nistatina, ao invés do probiótico (38). 

 Em um ensaio clínico randomizado, duplo-cego e placebo-controlado foi 

verificado que o consumo diário de queijo contendo Lactococcus lactis, Lactobacillus 

helveticus, L. rhamnosus GG (ATCC 53103), L. rhamnosus LC705 e 

Propionibacterium freudenreichii ssp shermanii JS por 16 semanas reduziu o risco de 

alta contagem de levedura (>10
4
 UFC/mL) em 75%, na cavidade oral de idosos. A 

prevalência de C. albicans reduziu no grupo probiótico de 30% para 21% (32% de 

redução), já no grupo controle houve um aumento na prevalência de 28% para 34%. 

Curiosamente, observou-se também que o risco de hiposalivação após o consumo do 

queijo com probiótico foi reduzido significativamente (18) . 

 Um outro estudo randomizado duplo-cego avaliou o efeito a curto prazo de 

probióticos na redução de infecção oral por Candida em idosos usuários de próteses 

totais (177). O grupo experimental recebeu amostras liofilizadas de Lactobacillus 

rhamnosus HS111, Lactobacillus acidophillus HS101 e Bifidobacterium bifidum. O 

produto, seja probiótico ou placebo, foi aplicado diariamente na superfície palatina da 

prótese superior, ficando em direto contato com a mucosa. Após cinco semanas, 

amostras da mucosa palatina foram coletadas através de swab e foi observado que a 

taxa de detecção de Candida spp. foi de 92,0% no grupo placebo após o tratamento, 

enquanto no grupo probiótico foi de apenas 16,7%. A redução promovida pelos 

probióticos foi independente do nível inicial de colonização por Candida, da idade da 

prótese e da espécie de Candida isolada.  

 A ação em conjunto de bactérias probióticas (Bifidobacterium longum, 

Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophiles) no tratamento de estomatite 

associada à Candida foi verificada em um ensaio clínico randomizado. Todos os 
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pacientes receberam um tratamento tópico com antifúngico (2% de bicarbonato de 

sódio por 30 segundos e aplicação de nistatina 2% após 10 min), associado ou não a 

probiótico, por quatro semanas e aplicando três vezes ao dia. Amostras da cavidade 

oral foram coletadas através de swab, sendo avaliado também a hiperemia no dorso 

da língua e a dor relatada pelo paciente através da escala VAS (visual analogue 

scale). A taxa de detecção de Candida spp. em amostras de saliva e dorso da língua 

que era de 100% antes do tratamento foi reduzida para 8,21% no grupo experimental 

e 34,6% no grupo controle após o tratamento, indicando a efetividade da terapia com 

probióticos como adjuvante ao tratamento da estomatite associada à Candida (178) . 

 Por sua vez, o efeito de um produto contendo Lactobacillus reuteri (DSM 

17938 e ATCC PTA 5289) na colonização oral por Candida spp foi avaliado através 

de um ensaio clínico randomizado com idosos. Um total de 215 indivíduos 

consumiram pastilhas com os probióticos ou placebo, duas vezes por dia, durante 12 

semanas. Verificou-se que o probiótico reduziu a contagem de Candida na saliva e na 

placa dentária (p<0,05). Entretanto, nenhuma diferença entre os grupos em relação 

ao nível de placa supragengival ou sangramento a sondagem foi observada (179). 

Atualmente, existem no mercado diferentes produtos incorporando probióticos 

em sua formulação. O consumo de uma bebida amplamente conhecida no mercado à 

base de Lactobacillus casei e Bifidobacterium breve, três vezes por semana por 30 

dias, foi capaz de reduzir a prevalência de Candida (de 92,9% para 85,7%) na 

cavidade oral de indivíduos saudáveis. Análises imunológicas demostraram o 

aumento significante nos níveis de IgA anti-Candida após o consumo do produto 

(180). Por outro lado, em outro estudo realizado em usuários de próteses totais, o 

mesmo produto não afetou a microbiota oral residente, incluindo a colonização por 

Candida, após o seu consumo por quatro semanas (181). Similarmente, o efeito da 

mesma bebida probiótica foi avaliado na cavidade oral, em indivíduos dentados e 

saudáveis, após quatro semanas de consumo do produto. Nenhuma mudança 

ecológica considerável foi verificada e a quantidade de Candida isolada do dorso da 

língua e da saliva não foi alterada (182).  

 

 

2.8.2 Trato Urogenitário  
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 Medidas preventivas e de suporte, como a aplicação de probióticos, são de 

extrema utilidade em casos de candidíase vulvovaginal (CVV). Kovachev et al. (149) 

testaram a eficácia clínica e microbiológica da associação da terapia padrão com azóis 

(fluconazol e fenticonazol), combinada com probióticos, no tratamento de infecções 

vaginais por C. albicans. No grupo teste, L. acidophillus, L. rhamnosus, Streptococcus 

thermophilus e L. delbrueckii subsp. bulgaricus foram administrados a partir do quinto 

dia da terapia com os antifúngicos tradicionais. Queixas clínicas persistiram em 79,7% 

das mulheres no grupo tratado somente com azóis. Por outro lado, no grupo tratado 

com a terapia adicional de probióticos as queixas reduziram para 31,1%. Assim, a 

associação com probióticos conseguiu melhorar a eficácia do tratamento convencional 

e as análises microbiológicas mostraram que os probióticos podem prevenir recidiva 

da infecção. 

Mulheres em condições imunossupressoras, como infectadas por HIV, são 

altamente susceptíveis à candidíase vaginal recorrente. Hu et al. (183) avaliaram a 

colonização de Candida na cavidade oral e vagina, em pacientes HIV positivo e 

negativo, antes e depois do consumo de dois iogurtes probióticos existentes no 

mercado (DanActive
TM

 e YoPlus
TM

). Uma menor colonização fúngica vaginal foi 

observada nas mulheres que consumiram os produtos, apesar do número reduzido 

de pacientes avaliados no estudo. Essa significante redução na colonização foi 

observada também nas mulheres HIV positivo após o consumo de DanActive
TM

, 

comparado com o grupo sem intervenção (p=0,03). Por sua vez, Vicariotto et al. (76) 

testaram em mulheres com CVV, a efetividade da associação de duas cepas 

probióticas (L. fermentum LF10 and L. acidophillus LA02) formuladas em um produto 

vaginal de liberação lenta. Após 28 dias, o produto probiótico foi capaz de reduzir 

significativamente os sintomas da CVV em 86,6% das pacientes, e no final do segundo 

mês, as recorrências foram observadas em somente 11,5% das mulheres.  

Um ensaio clínico randomizado, duplo-cego e placebo-controlado mostrou 

que L. rhamnosus GR-1 e L. reuteri RC-14 foram capazes de aumentar a eficácia do 

fluconazol contra CVV, quando administrados juntamente com o antifúngico padrão. 

O grupo probiótico apresentou significativamente menos corrimento vaginal em 

comparação ao controle (10,3% vs 34,6), além de menor carga fúngica vaginal, 

determinada por cultura (10,3% vs 38,5). (184) 

Contrariamente, Pirotta et al. (185) verificaram que probióticos não foram 

capazes de prevenir CVV pós-antibioticoterapia. O ensaio clinico randomizado foi 
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realizado com mulheres não-grávidas, entre 18-50 anos, que necessitaram de 

antibioticoterapia oral por curto prazo para tratar infecção não-ginecológica. L. 

rhamnosus e Bifidobacterium longum foram administrados por via oral e L. rhamnosus, 

L. delbrueckii, L. acidophilus e Streptococcus thermophiles foram aplicados por via 

vaginal por dez dias. Pó de malto-dextrina foi usado como placebo. Os resultados não 

suportam o consumo oral ou vaginal de probióticos para prevenir vulvovaginites pós-

antibioticoterapia.  

Uma razão para esses resultados divergentes entre os estudos pode estar nas 

diferentes cepas de bactérias probióticas testadas em cada estudo, uma vez que o 

efeito do probiótico é cepa-específica, tanto do ponto de vista do probiótico, quando 

do patógeno (26). Outras razões podem envolver diferenças de metodologia, como a 

forma de apresentação do produto, via de aplicação, número e viabilidade de células 

dos probióticos e o período de uso dos probióticos. Por exemplo, em um estudo as 

bactérias foram consumidas por mais de 28 dias (76) e em outro por 10 dias (185). A 

administração de bactérias probióticas por longos períodos faz-se necessária para 

observarmos os seus reais benefícios à saúde, uma vez que os micro-organismos 

probióticos não colonizam permanentemente as superfícies mucosas (156, 186). O 

consumo contínuo das cepas probióticas é essencial para manter os seus efeitos 

benéficos. 

 

 

2.8.3 Trato Gastrointestinal 
 

 

 Candida spp. frequentemente habitam o trato gastrointestinal (GI) do ser 

humano. O sítio mais comum de infecção é o esófago, mas outros locais como 

estômago e intestino podem também estarem envolvidos (78). A manutenção do 

equilíbrio microbiano no trato GI é essencial para evitar o crescimento excessivo de 

Candida spp. e a consequente infecção fúngica, entretanto indivíduos com o sistema 

imune debilitado, como crianças nascidas prematuramente, são mais susceptíveis a 

septicemia por Candida de origem gastrointestinal (187).  

 Muitos estudos mostraram que probióticos são efetivos na prevenção da 

colonização gastrointestinal por Candida spp., especialmente em crianças em estado 

de saúde debilitado. Um ensaio clínico randomizado, duplo-cego e prospectivo avaliou 
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a eficácia da suplementação oral por L. casei subespécie rhamnosus na prevenção 

da colonização do GI por Candida, em recém-nascidos prematuros com baixo peso. 

A cepa probiótica foi adicionada ao leite materno e consumida por até seis semanas, 

sendo que leite materno puro foi usado como controle. Os resultados mostraram que 

o probiótico reduziu significativamente a incidência e a intensidade da colonização 

entérica por Candida spp (41). Outro estudo também conduzido em recém-nascidos 

prematuros, testando uma combinação de cepas bacterianas probióticas (L. 

acidophillus, Bifidobacterium longum, B. bifidum e B. lactis) adicionada ao leite 

materno e consumida diariamente por até seis semanas, apresentou resultados 

similares. Os probióticos não somente reduziram a colonização enteral fúngica, mas 

também reduziram a septicemia de Candida, a duração da internação hospitalar e 

aceleraram o estabelecimento de alimentação enteral no bebê (188).  

 Para avaliar a eficácia de probióticos na prevenção de colonização GI por 

Candida spp. um total de 249 recém-nascidos prematuros foram alocados em três 

grupos, dois recebendo L. reuteri ou L. rhamnosus e outro sem suplementação. 

Ambas as cepas probióticas testadas preveniram a colonização GI por Candida spp., 

além de terem sido efetivas na proteção contra septicemia de início tardio e na 

redução de problemas neurológicos anormais desenvolvidos nos prematuros (189) . 

 Um ensaio clínico randomizado foi conduzido em crianças de unidades de 

cuidados intensivos pediátricos, recebendo antibióticos de amplo espectro, 

objetivando avaliar o efeito de probióticos na prevenção da colonização retal de 

Candida. Os pacientes receberam um produto contendo L. acidophillus, L. rhamnosus, 

Bifidobacterium longum, B. bifidum, Saccharomyces boulardi, S. thermophilus e fruto-

oligossacarídeos, ou receberam placebo, duas vezes ao dia por sete dias. A 

suplementação probiótica foi capaz de reduzir a colonização gastrointestinal por 

Candida no trato GI e também na urina dos pacientes (candidúria) (187).  

 Estudos em modelo animal mostram a ação candicida no trato GI previamente 

aos testes em humanos. Um deles mostrou que a administração oral de 

Saccharomyces boulardii reduziu a inflamação e a colonização intestinal por C. 

albicans em camundongos BALB/c em modelo de colite (190). Mais tarde, o mesmo 

probiótico (S. Boulardii), em um estudo clínico comparativo, randomizado e 

prospectivo, demonstrou ser tão eficaz quanto a nistatina na redução de colonização 

fúngica gastrointestinal e cutânea, e também na redução de infecções invasivas de 

Candida em recém-nascidos prematuros com baixo peso corporal (79). Neste último 
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estudo, os bebês foram alimentados com leite materno suplementado com S. 

boulardii, uma vez ao dia, ou nistatina a cada oito horas, a partir do terceiro dia de 

vida. Os resultados deste estudo mostraram que a suplementação com o probiótico 

foi segura para esses pacientes debilitados, promoveu redução no índice de 

septicemia clínica e promoveu efeitos favoráveis na intolerância alimentar.  

 Os benefícios locais da terapia com probióticos também podem ser verificados 

no estômago. Colonização gástrica por Candida provoca o atraso na cicatrização de 

úlceras gástricas, provavelmente devido à queda na microcirculação da mucosa na 

área ulcerada (78). Usando testes em ratos, foi demonstrado que a terapia com 

Lactobacillus acidophilus acelerou a cicatrização de úlceras gástricas pré-existentes 

na presença de infecções por C. albicans, sendo observada redução na colonização 

pelo fungo, melhora na circulação sanguínea gástrica nas margens da úlcera e 

supressão de citocinas pró-inflamatórias IL-1β e TNF-α (78). 

 Bactérias probiótica mortas por calor também foram capazes de promover 

efeitos positivos contra candidíases em camundongos, apesar de não serem tão 

eficientes quanto os probióticos vivos (191). Um estudo em modelo animal testou a 

capacidade de L. acidophilus e L. casei, ambos mortos por calor, em proteger 

camundongos de candidíases sistêmica e orogátrica. Foram usados dois tipos de 

camundongos: isogênico bg/bg–nu/nu que apresenta disfunção nas células 

fagocíticas, deficiência na atividade de células NK, redução de células T e 

susceptibilidade à candidíase letal, e o isogênico bg/bg–nu/+ que apresenta a 

imunidade mediada por células T normais e resistência à candidíase letal. As duas 

cepas reduziram a severidade da candidíase orogástrica nos camundongos 

imunossuprimidos e diminuíram o número de células viáveis de C. albicans no trato 

gastrointestinal e a sua disseminação nos camundongos imunocompetentes. 

Somente L. acidophilus foi capaz de inibir a disseminação de candidíase nos 

camundongos imunossuprimidos. Entretanto, nenhuma cepa probiótica testada foi 

capaz de prolongar a vida dos animais bg/bg–nu/nu após a infecção por C. albicans. 

Os resultados mostram que bactérias probióticas inativas (mortas) induzem uma 

limitada proteção contra candidíase em camundongos, no entanto, estas poderiam ser 

usadas de forma mais segura que bactérias vivas em pacientes imunodeficientes 

(191).  

 Estudos em camundongos imunodeficientes também demonstraram o efeito 

de bactérias probióticas sobre candidíase orogástrica e sistêmica. Os estudos de 



 61 

Wagner et al. (192, 193) demonstraram que a presença de cepas probióticas, como 

Bifidobacterium infantis, B. lactis, B. animalis, L. acidophilus, L. reuteri e L. casei, no 

trato gastrointestinal de camundongos evitou a perda de peso associada à infecções 

por C. albicans, reduziu a severidade da candidíase gástrica e a incidência da infecção 

sistêmica de origem endógena.  

 

 

Tabela 2.2 - Estudos clínicos evidenciando o efeito antifúngico de probióticos na cavidade oral, tratos 

urogenital e gastrointestinal em humano 

REFERÊNCIA SÍTIO DE 
AÇÃO 

PROBIÓTICO(S) PATÓGENO(S) MÉTODO RESULTADOS COMENTÁRIOS 

Hatakka et al. 
2007 (18) 

Cavidade 

oral 

L. rhamnosus GG 

(ATCC 53103), L. 
rhamnosus LC705, 

Propionibacterium 
freudenreichii ssp 

shermanii JS 

C. albicans, C. 
glabrata, C. krusei e 

C. tropicalis 

- RCT, 276 idosos; 

- Terapia probiótica: 

consumo diário de 50 g 

de queijo probiótico ou 

controle por 16 

semanas; 

- Índice periodontal de 

comunidade (IPC) e 

lesões na mucosa 

foram registrados. 

Amostras orais para 

identificação de fungo 

foram coletadas. 

- Prevalência de levedura na 

saliva reduziu no grupo 

probiótico de 30% para 

21% (32% de redução), e 

aumentou no grupo 

controle de 28% para 34%;  

- Intervenção probiótica 

reduziu o risco de alta 

contagem de levedura em 

75%. 

- Probióticos reduziram 

a prevalência de 

hiposalivação; 

- Nenhum efeito adverso 

foi observado. 

Mendonça et 

al. 2012 (180) 

Cavidade 

oral 

L. casei e 

Bifidobacterium breve 

C. albicans, C. 
tropicalis, C. 
guilliermondii, C. 
glabrata, C. lipolytica, 
C. krusei, C. kefyr e 

C. parapsilosis 

- 42 mulheres (≥65 

anos); 

- Terapia probiótica: 3x 

por semana por 30 

dias; 

- Coleta de amostras de 

saliva para 

quantificação de 

Candida (contagem de 

UFC) e análise de IgA 

(ELISA). 

- Reduziu a prevalência de 

Candida de 92,9% para 

85,7%; 

- Aumentou o nível de IgA 

anti-Candida. 
 

- C. albicans foi a 

espécie mais 

frequentemente 

isolada antes e depois 

do consumo de 

probiótico. 

Sutula et al. 
2012 (181) 

Cavidade 

oral 

L. casei Shirota Candida spp., 

Streptococcus 
mutans e espécies 

anaeróbicas Gram-

negativas 

- 7 indivíduos saudáveis 

(≥55 anos), usuários 

de próteses totais; 

- Terapia probiótica: 1x 

ao dia, com a prótese 

em posição, por 28 

dias; 

- Amostras de saliva, 

biofilme da língua e 

prótese foram 

coletadas. 

- Não houve efeito do 

probiótico na ocorrência e 

viabilidade da Candida; 

- Não houve mudança 

significante na viabilidade 

de S. mutans e 

anaeróbicos Gram-

negativos. 

- Apenas uma pequena 

amostra (n = 7) 

completou o estudo. 

Sutula et al. 

2013 (182) 

Cavidade 

oral 

L. casei Shirota Candida spp. e 

espécies anaeróbicas 

Gram-negativas  

- 21 indivíduos 

saudáveis dentados 

(18 – 45 anos); 

- Terapia probiótica: 1x 

ao dia, por 28 dias; 

- Amostra de saliva e 

biofilme da língua 

foram coletados. 

Amostra de hálito 

matinal foi obtido com 

monitor de sulfureto 

portátil. 

- Nível de Lactobacillus na 

saliva aumentou durante o 

consumo de probiótico; 

- Níveis de Candida e 

espécies anaeróbicas não 

foram afetados; 

- Hálito matinal não foi 

significantemente afetado.  

- Confirmação da 

colonização temporária 

de Lactobacillus e da 

necessidade do seu 

consumo contínuo. 

 

Li et al. 2014 

(178) 

Cavidade 

oral 

L. bulgaricus, 
Bifidobacterium longum 
e Streptococcus 
thermophilus 

Candida spp.  - RCT, 65 pacientes 

com estomatite 

associada à Candida;  

- Terapia probiótica: 

antifúngico sozinha 

(bicarbonato de sódio 

+ nistatina) ou 

associada ao 

probiótico. 3x ao dia, 

por 4 semanas; 

- Parâmetros de 

hiperemia, escala 

análoga visual, 

amostras de saliva e 

swab de dorso de 

língua foram 

avaliados. 

- Taxa de detecção de 

Candida spp. não foi 

reduzida no grupo 

probiótico; 

- Alívio significante dos 

sintomas e sinais clínicos 

após administração de 

probiótico. 

- Nenhum efeito adverso 

foi observado. 

Ishikawa et al. 
2015 (177) 

Cavidade 

oral 

L. rhamnosus HS111, L. 
acidophillus HS101 e 

Bifidobacterium bifidum. 

Candida spp. - RCT, 55 usuárias de 

prótese total 

apresentando Candida 
spp., sem sintomas de 

candidíase oral; 

- Terapia probiótica: 1x 

ao dia, por 5 semanas 

(probiótico ou 

placebo); 

- Swab do palato para 

quantificação e 

identificação de 

Candida. 

- Redução significante de 

infeção por Candida após 

administração de 

probiótico; 

- C. albicans foi a espécie 

mais prevalente antes e 

depois da terapia 

probiótica. 

- Redução na infecção 

por Candida foi 

independente do seu 

nível inicial, das 

espécies presentes ou 

da idade da prótese. 

Continua 
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Continuação 
Kraft-Bodi 

et al. 2015 

(179) 

Cavidade oral L. reuteri DSM 17938 e 

L. reuteri ATCC PTA 

5289 

Candida 

spp.  

- RCT, 215 idosos (60 – 102 

anos); 

- Terapia probiótica: 2x ao dia 

por 12 semanas (placebo ou 

probiótico); 

- Prevalência e quantidade de 

crescimento de Candida 

(saliva e placa), higiene oral 

e inflamação gengival foram 

avaliados. 

- Redução significante de 

Candida na saliva e placa 

após administração de 

probiótico; 

- Nenhuma diferença nos 

níveis de placa 

supragengival e 

sangramento a sondagem 

foi observada. 

- “Gosto forte” dos tabletes e 

irritação gástrica foram 

queixas reportadas no grupo 

controle e experimental.  

Pirotta et 

al. 2004 

(185) 

Trato urogenital L. rhamnosus e B. 
longum (produto oral);  

L. rhamnosus, L. 
delbrueckii, L. 
acidophilus e 

Streptococcus 
thermophiles (produto 

vaginal). 

Candida 

spp.  

- RCT, 235 mulheres não-

grávidas (18-50 anos) 

usando antibiótico oral por 

curto período; 

- Terapia probiótica: oral 2x 

por dia e vaginal 1x por dia 

por 6 dias, juntamente com 

antibiótico e 4 dias após 

antibiótico terapia;  

- Swab vaginal para 

identificação de Candida;  

- Identificação de CVV 

sintomática. 

- O uso de formas orais e 

vaginais de probióticos 

não pode prevenir 

vulvovaginites pós-

antibiótico terapia.  

 

- 10 dias de terapia probiótica 

pode não ser suficiente para a 

ocorrência de efeitos 

benéficos contra Candida spp. 

na vagina. 

Martinez et 

al. 2009 

(184) 

Trato urogenital L. rhamnosus GR-1 e L. 
reuteri RC-14 

Candida 
spp.  

- RCT, 55 mulheres 

diagnosticadas com CVV;  

- Terapia probiótica: dose 

única de fluconazol mais 

probiótico ou placebo, 1x ao 

dia, por 4 semanas; 

- Swab vaginal para 

identificação de Candida; 

- Avaliação clínica para 

detectar sinais e sintomas 

de CVV. 

- Probióticos reduziram 

significantemente o 

corrimento vaginal, 

coceira e/ou ardor vaginal, 

dispareunia e disúria; 

- Probióticos reduziram a 

presença de Candida spp.  

- Efeitos adversos suaves 

foram reportados, mas não foi 

possível associá-los 

definitivamente à 

administração de probióticos. 

Vicariotto 

et al. 2012 

(76) 

Trato urogenital L. fermentum LF10 e L. 
acidophilus LA02 

(prebioticos: 

arabinogalactano e 

fructo-oligosacarideos) 

Candida 

spp. 

- 30 mulheres (23-64 anos); 

- Terapia probiótica: 1x ao dia 

por 7 dias, seguido de 1x a 

cada 3 dias por 3 semanas, 

por fim 1x por semana por 1 

mês; 

- Swab vaginal para 

identificação de Candida.  

- Probióticos reduziram os 

sintomas causados por 

Candida em 86,6% dos 

pacientes após 28 dias;  

- Após 2 meses, 

recorrências ocorreram 

em 11,5% dos pacientes. 

- Probiótico provavelmente 

estabelece e mantem uma 

barreira contra Candida 

vaginal.  

Hu et al. 

2013 (183) 

Cavidade oral e 

trato urogenital  

Bifidobacterium e 

Lactobacillus 
(DanActive

TM
 ou 

YoPlus
TM

 iogurte) 

Candida 

spp.  

- 24 mulheres (17 HIV-positivo 

e 7 HIV-negativo); 

- Terapia probiótica: 15 dias 

de consumo de cada iogurte, 

com 30 dias de intervalo 

entre o consumo de cada 

iogurte; 

- Swabs oral e vaginal. 

- Menor colonização 

fúngica foi observada 

após consumo do 

probiótico; 

- HIV-positivo tiveram 

significativamente menor 

colonização vaginal 

fúngica após consumo de 

DanActive
TM

. 

- Colonização oral fúngica 

reduzida foi observada em 

HIV-positivos consumindo 

iogurte com probiótico, mas 

não foi estatisticamente 

significante. 

Kovachev 

et al. 2015 

(149) 

Trato urogenital L. acidophilus, L. 
rhamnosus, L. 
delbrueckii subsp. 
bulgaricus, S. 
thermophiles.  

C. 
albicans 

- 436 mulheres (17-50 anos) 

com infecção vaginal por C. 
albicans;  

- Tratamento: antifúngicos 

sozinhos (fluconazol e 

fenticonazol) ou associados 

com probiótico; 

- Testes clínicos e 

microbiológicos foram 

realizados.  

- Probióticos reduziram as 

queixas clínicas; 

- Terapia probiótica 

melhorarou os 

parâmetros: modificações 

teciduais vaginais, pH e 

fluorine vaginal.  

 

- Aplicações locais de 

probiótico pode melhorar a 

eficácia de antifúngicos e 

prevenir recorrência.  

Manzoni et 

al. 2006 

(41) 

Trato 

gastrointestinal 

L. casei subespécies 

rhamnosus 

Candida 

spp.  

- RCT, 80 recém-nascidos 

prematuros com baixo peso;  

- Terapia probiótica: leite 

materno sozinho ou 

adicionado a probiótico, por 

6 semanas;  

- Amostras de vários sítios 

(ex: orofaringe, fezes, reto, 

estomago) foram coletadas 

para avaliar a colonização 

fúngica no trato 

gastrointestinal. 

- Leite materno 

suplementado com 

probiótico reduziu 

significativamente a 

incidência de colonização 

entérica de Candida; 

- Probiótico reduziu o 

número de isolados 

fúngicos. 

- Probióticos reduziram a 

incidência e a intensidade de 

colonização entérica por 

Candida spp.; 

- Nenhum efeito adverso foi 

observado. 

Romeo et 

al. 2011 

(189) 

Trato 

gastrointestinal 

L. reuteri (ATCC 55730) 

e L. rhamnosus (ATCC 

53103) 

Candida 

spp.  

- 249 recém-nascidos 

prematuros com peso <2500 

g e idade gestacional <37 

semanas; 

- Terapia probiótica: leite 

materno ou formulado 

sozinhos ou suplementados 

com probiótico, por até 6 

semanas; 

- Avaliações clínicas. 

Amostras de fezes, 

orofaringe, aspirado gástrico 

foram coletados para 

detecção de Candida. 

Culturas de sangue para 

diagnostico de candidíase 

invasiva.   

- Probióticos reduziram 

significativamente a 

presença de Candida nas 

fezes; 

- L. reuteri promoveu maior 

redução dos sintomas 

gastrointestinais que L. 
rhamnosus e grupo 

controle; 

- Probióticos reduziram a 

incidência de 

consequências 

neurológicos anormais.  

- Probióticos podem prevenir 

colonização gastrointestinal 

por Candida, proteger contra 

septicemia tardia e reduzir 

consequências neurológicas 

anormais em recém-nascidos 

prematuros.  

Continua 
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Conclusão 
Demirel 

et al. 
2013 

(79) 

Trato 

gastrointestinal 

Saccharomyces 
boulardii 

Candida 
spp.  

- 181 recém-nascidos 

prematuros com idade 

gestacional ≤32 semanas e 

peso ao nascer ≤1,500 g; 

- Terapia probiótica: nistatina a 

cada 8 h, ou leite materno ou 

formulado suplementado com 

probiótico 1x ao dia; 

- Amostras de sangue, urina e 

fluído cérebro-espinhal foram 

coletados para identificar 

infecções invasivas. Pele, fezes 

e cultura retal foram coletados 

para detecção de Candida.  

- Colonização por Candida 

na pele e nas fezes foi 

similar entre os grupos 

probiótico e nistatina; 

- Septicemia clínica e 

ataques de septicemia 

foram significativamente 

menores no grupo 

probiótico.  

- S. boulardii profilático e 

nistatina foram igualmente 

efetivos na redução da 

colonização por Candida e 

infecções fúngicas 

invasivas.  

Kumar et 

al. 2013 

(187) 

Trato 

gastrointestinal 

L. acidophillus, L. 
rhamnosus, B. longum, 
B. bifidum, S. boulardi e 
Saccharomyces 
thermophilus 

Candida 
spp.  

- RCT, 150 crianças (3 meses - 

12 anos) usando antibiótico de 

amplo espectro por no mínimo 

48 h;  

- Terapia probiótica: probiótico 

ou placebo, 2x ao dia por 7 

dias; 

- Swab retal, amostras de urina e 

sangue foram coletadas para 

detecção de Candida. 

- Terapia probiótica evitou 

um aumento significante no 

número de pacientes 

colonizados por Candida 

spp.; 

- Probiótico reduziu 

significativamente a 

presença de Candida na 

urina, mas não no sangue. 

- Probióticos podem ser uma 

estratégia alternativa para a 

redução de infeções por 

Candida no trato GI e urina 

em crianças fazendo uso de 

antibióticos de amplo 

espectro.  

Roy et al. 
2014 

(188) 

Trato 

gastrointestinal 

L. acidophilus, 

Bifidobacterium lactis, B. 
longum e B. bifidum  

Candida 
spp. 

- RCT, 112 recém-nascidos 

prematuros (idade gestacional 

<37 semanas e peso ao 

nascimento <2,500 g); 

- Terapia probiótica: leite 

materno suplementado com 

probiótico ou placebo, 2x ao dia 

por até 6 semanas; 

- Avaliações clínicas. Amostras 

de fezes e aspirado gástrico 

foram coletados para detecção 

de Candida. Culturas de 

sangue foram feitas para 

diagnóstico de candidíase 

invasiva. 

- Probióticos reduziram a 

duração da hospitalização 

e a presença de fungo nas 

fezes; 

- Infecção fúngica foi 

significativamente menor 

no grupo probiótico; 

- O estabelecimento da 

alimentação normal 

ocorreu antes no grupo 

probiótico.  

- Probióticos podem reduzir 

colonização fúngica enteral 

e reduzir septicemia fúngica 

em recém-nascidos com 

baixo peso.  

 

CVV (Candidíase vulvovaginal); ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay); GI (Gastrointestinal); HIV (human immunodeficiency 

virus); RCT (Randomized controlled trial – ensaio controlado randomizado); UFC (Unidades formadoras de colônia).  

 

 

 

2.9 POSSÍVEIS MECANISMOS DE AÇÃO DOS PROBIÓTICOS CONTRA C. 

ALBICANS 

 

 

 O equilíbrio entre o estado de saúde e doença envolve o equilíbrio entre a 

microbiota benéfica e a patológica dentro de um sistema. O maior atributo dos 

probióticos aparenta ser a restauração do microbioma natural saudável em um habitat 

no qual ele foi introduzido, transformando uma microbiota disbiótica causadora de 

doença, em uma simbiótica e equilibrada (194). O equilíbrio promovido pela presença 

dos probióticos pode ocorrer em diferentes ecossistemas do corpo humano, como o 

da cavidade oral, vaginal e do trato GI (194). A origem da microbiota balanceada que 

leva um indivíduo de um estado de doença para saúde baseia-se em vários 

mecanismos.  

 Um primeiro mecanismo seria a competição por nutrientes e receptores na 

superfície das células teciduais, prevenindo assim a adesão de patógenos à mucosa 

(168, 194, 195). As suas capacidades de auto-agregação, co-agregação com células 
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de Candida, além da formação de biofilme, podem contribuir para a criação de uma 

barreira protetora que previne a adesão de patógenos ao epitélio e subsequente 

acesso aos tecidos, tanto na cavidade oral quanto em outros sítios (162, 196, 197).  

 Outro possível mecanismo da interferência de probióticos na colonização de 

patógenos na mucosa seria a produção de biosurfactantes. A absorção destes 

produtos pelo substrato modifica a hidrofobicidade das superfícies celulares, 

interferindo na adesão microbiana e no processo de dessorção (197). Biosurfactantes 

não somente previnem a adesão, como também induzem o descolamento das células 

já aderidas (197).  

 A produção de exometabólitos é mais um possível mecanismo de ação, uma 

vez que o tratamento com sobrenadantes celulares de bactérias probióticas inibe o 

crescimento de C. albicans (163). Ácido lático, ácido acético, ácido cáprico, peróxido 

de hidrogênio (H2O2) e bacteriocinas são exemplos de exometabólitos, com 

conhecidos efeitos danosos em patógenos, envolvendo morte célular e/ou 

neutralização de toxinas produzidas pelo patógeno (165, 198-200). No entanto, o 

papel desses produtos no efeito antimicrobiano no homem é controverso, uma vez 

que não é possível simular todas as condições encontradas na cavidade oral, vaginal 

e trato GI em ensaios in vitro (162, 201, 202). 

 Modulação do sistema imune, inato e adaptativo, pelos probióticos pode 

exercer grande influencia no efeito contra Candida, uma vez que ambas as respostas 

colaboram intrinsicamente para a geração de uma proteção antifúngica efetiva (203). 

Probióticos podem alterar a produção de citocinas no nosso organismo de forma 

localizada ou sistêmica (39). Testes in vitro, com linfócitos intraepiteliais desafiados 

com C. albicans, mostraram que a bactéria probiótica reduz a secreção de citocinas 

pró-inflamatórias, como IL-1β, promovendo uma resposta anti-inflamatória (204). 

Maior produção de IL-4 e IFN-γ em linfonodos de camundongos foi observada após 

ingestão de probióticos seguido do desafio por C. albicans (39). IL-4 é uma citocina 

que induz a diferenciação de linfócitos T auxiliares nativos (células TH0) em linfócitos 

T auxiliares 2 (células TH2), que, por sua vez, estimulam a resposta imune adaptativa 

e inibem a resposta inata, reduzindo a inflamação.  

 Outro estudo mostrou que probióticos suprimiram a expressão de genes 

associados à via de sinalização do fator nuclear -kappa β (NF-κβ) e genes que 

expressam citocinas pró-inflamatórias TNF-α e IL-8 em células epiteliais vaginais 

desafiadas por C. albicans (205). Receptores tipo Toll ativam a produção de citocinas 
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pró-inflamatórias através da via de sinalização NF-κβ, demonstrando o impacto dos 

probióticos na produção de mediadores inflamatórios. O mesmo estudo também 

mostrou que os probióticos reduziram a expressão dos receptores para Candida TLR2 

e TLR6 nas células vaginais, levando a menor capacidade de reconhecimento e 

resposta inflamatória destas células na presença do fungo.  

 Uma excessiva inflamação promove uma destruição tecidual que favorece a 

infiltração das hifas, com isso a contribuição anti-inflamatória dos probióticos pode 

contribuir na profilaxia e tratamento de candidíase.  

Probióticos podem também estarem agindo através da melhora da atividade 

das células imunes circulantes na corrente sanguínea, por exemplo, células NK, 

melhorando assim a defesa contra infecções sistêmicas (206).  

 Outras propriedades imunomodulatórias das bactérias probióticas também 

foram comprovadas e podem estar associadas com o mecanismo de ação contra C. 

albicans. Aumento da secreção de IgA e outros componentes de imunoglobulinas foi 

descrito após consumo de probióticos (207, 208). Já o aumento da secreção de óxido 

nítrico (NO) e IFN-γ na saliva foi associado com a maior redução de infecção por C. 

albicans na cavidade oral (39). Um aumento da atividade fagocítica de macrófagos 

em camundongos e leucócitos em indivíduos saudáveis também foi verificado após o 

consumo de produtos suplementados com probióticos (207, 209). 

 Estudos in vitro demonstraram que probióticos podem reduzir a formação de 

hifas de Candida spp., a adesão das células ao substrato e a formação de biofilmes, 

ou seja, afetam importantes fatores de virulência da C. albicans (167, 210). A 

manutenção do fungo na forma de levedura favorece o seu reconhecimento pelas 

células fagocíticas do sistema imune inato, como macrófagos (112).  

A associação de probióticos aos tratamentos convencionais de candidíase 

pode potencializar o efeito dos agentes antifúngicos, melhorando a erradicação da 

infecção (164). O mecanismo por trás deste efeito potencializador seria o aumento da 

expressão dos genes relacionados ao estresse nas células fúngicas e redução dos 

genes envolvidos com resistência antifúngica. 

A ação dos probióticos mostra-se multifatorial, no entanto, ainda não estão 

totalmente claros os seus mecanismos de ação, principalmente os seus efeitos sobre 

a resposta imune do hospedeiro e sobre o biofilme de C. albicans. 
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2.10 SEGURANÇA E RISCOS DA TERAPIA PROBIÓTICA 

 

 

A segurança no consumo de probióticos é bastante discutida na literatura. 

Membros do gênero Bifidobacterium e Lactobacillus são considerados, de forma geral, 

como pertencentes ao grupo de microrganismos com reconhecida segurança. Muitas 

espécies de lactobacilos fazem parte de produtos fermentados, como queijo, leite 

fermentado e iogurte e são consumidos há muito tempo com segurança, sendo 

habitantes não-patogênicos do trato intestinal humano. Estudos mostram a segurança 

do consumo de produtos probióticos por pessoas saudáveis (27, 29, 33, 45-47, 49, 

50, 211, 212). 

A seleção de bactérias probióticas para o consumo humano segue uma série 

de critérios já abordados anteriormente. Com base no critério de segurança, as cepas 

bacterianas devem ser de origem humana, normalmente isoladas do trato GI, não 

promotoras de reações inflamatórias e não portadoras de genes transmissíveis de 

resistência a antibióticos (28, 29). Com isso, essas exigências na seleção de um 

probiótico reduzem as chances de efeitos adversos.  

 Apesar de muitos estudos mostrarem a segurança do consumo de cepas 

probióticas (33, 36, 49), alguns poucos casos de infecções por bactérias probióticas 

foram reportados, como septicemia por Lactobacillus (213).  

Lactobacillus raramente são patogênicos ao homem e aos animais (214). No 

entanto, há casos de infecções envolvendo pacientes com cateter venoso central 

(215). L. casei (35,7%) e L. rhamnosus (22.9%) são as principais espécies suspeitas 

de causar infecções (50) e um possível fator de risco pode ser o grande consumo 

diário de produtos contendo probiótico. Entre as infecções associadas com 

Lactobacillus, podemos citar endocardites, bacteremias, infecções locais, peritonites, 

abcessos, meningite e pneumonias (213). A habilidade de agregar a placas é 

considerada uma possível característica patogênica na progressão da endocardite 

infecciosa (213).  

Na maioria desses casos de infecção, o Lactobacillus causador aparentemente 

seria originado da própria microbiota do hospedeiro, e não de produtos fermentados 

ou probióticos consumidos. Além disso, os casos de infecção acometem pacientes 

com saúde comprometida, como imunocomprometidos, recém-nascidos e portadores 

de próteses de válvula (27, 29, 49, 50). Além disso, a cárie dental é associada com 
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maiores proporções de lactobacilos, bactérias acidogênicas e acidúricas que podem 

fazer parte do biofilme cariogênico, principalmente em sítios de retenção (211). 

As evidencias sugerem que o risco de infecções por espécies de Lactobacillus 

ou Bifidobacterium usadas como probióticos é similar ao risco das infecções causadas 

por micro-organismos comensais, e o consumo de produtos contendo essas bactérias 

apresentam um risco negligenciável aos consumidores, incluindo indivíduos 

imunocomprometidos (33). 

Em estudo avaliando a prevalência de bacteremia por Lactobacillus e o 

consumo de Lactobacillus rhamnosus GG como probióticos, foi observado que 

Lactobacillus foram isolados em 0,02% de todas as culturas de sangue avaliadas e 

não houve indícios que sugerissem um aumento da bacteremia por Lactobacillus. A 

incidência foi de 0,3 casos/100.000 habitantes/ano entre 1995 e 2000. Dentre os 48 

casos confirmados de bacteremia por Lactobacillus, 26 foram identificados como 

sendo L. rhamnosus, sendo 11 isolados idênticos ao L. rhamnosus GG. Os resultados 

indicam que o aumento do consumo essas bactérias como probióticos não levou a um 

aumento de bacteremia por Lactobacillus (32) . 

O principal fator de preocupação no uso desses probióticos é o risco de 

transmissão de resistência antibiótica para outras bactérias, uma vez que bactérias 

ácido láticas podem apresentar resistência intrínseca a vários antibióticos e potencial 

para servirem como reservatório de genes de resistência, podendo transferi-los para 

outras bactérias (216). Felizmente, na maioria dos casos, essa resistência não é 

transmissível a outras bactérias. Além disso, mesmo nos casos de bactérias ácido- 

láticas associadas a infecções, existe uma ampla e segura variedade de antibióticos 

para os quais elas são sensíveis (27, 48, 50).  

Visando a segurança no consumo, antes de lançar um produto contendo 

probióticos no mercado, deve-se verificar se a bactéria isolada não contém genes de 

resistência transmissíveis (50). O sequenciamento do genoma das bactérias 

probióticas pode gerar informações importantes para a comparação de bactérias a 

nível molecular. No caso do L. acidophilus, análises do genoma da bactéria mostraram 

a ausência de conhecidos elementos genéticos transferíveis, relacionados com a 

resistência antibiótica (217).  

Danielsen et al. (48), em 2003, realizaram um estudo com o objetivo de 

estabelecer os níveis de susceptibilidade de Lactobacillus spp. a vários tipos agentes 

antimicrobianos. Isso é um pré-requisito para diferenciar a resistência transmissível 
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da resistência natural. Foram usados Lactobacillus de diferentes espécies e 25 tipos 

de agentes antimicrobianos. Os resultados mostraram que o nível de susceptibilidade 

aos agentes antimicrobianos é dependente da espécie de Lactobacillus. Os resultados 

indicaram que L. acidophilus apresenta resistência transferível à vancomicina. L. 

rhamnosus mostrou-se resistente ao ácido fusídico.  

Em geral, considerações sobre a segurança devem incluir o conhecimento 

sobre o histórico de uso com segurança do probiótico, quando administrado em rotas 

recomendadas; o estado de saúde do consumidor; a frequência de associação de 

espécies com infecção; a tendência de produção de produtos metabólicos finais 

potencialmente deletérios; a associação com transferência de resistência aos 

antibióticos; a sensibilidade à antibióticoterapia e a relação com espécies que 

produzem fatores de virulência (49). Casos raros de infecções por probióticos devem 

ser acompanhados e estudados para obter confirmações e caracterizações 

moleculares (33). 
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3 PROPOSIÇÃO 
 

 

3.1 OBJETIVO GERAL  

 

 

Visando contribuir com o conhecimento sobre os mecanismos associados aos 

benefícios causados por cepas probióticas, visamos testar as seguintes hipóteses: 
- Bactérias probióticas podem ser capazes de alterar a resposta induzida por 

Candida albicans em macrófagos humanos, interferindo na produção de 

citocinas e na expressão do receptor Dectina-1.  

- Probióticos podem ser capazes de interferir na formação de biofilme de C. 

albicans, através de uma interação direta com as células fúngicas e/ou através 

da produção de produtos antimicrobianos. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Avaliar o efeito de Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus e 

Lactobacillus casei, individualmente, sobre macrófagos humanos (THP-1) desafiados 

por Candida albicans, avaliando os seguintes aspectos: 

- Perfil de citocinas: interleucina 10 (IL-10), interleucina 12 (IL-12), interleucina 

1-beta (IL-1β), fator de necrose tumoral alfa (TNF- α) e proteína quimioatrativa 

de monócito-1 (MCP-1); 

- Expressão relativa do gene Clec7a, que codifica o receptor dectina-1; 

 

Avaliar quantitativamente e qualitativamente a ação de bactérias probióticas 

sobre o biofilme de C. albicans, durante diferentes fases do seu desenvolvimento, 

avaliando: 

- Efeito de suspensões de Lactobacillus, em 6 diferentes concentrações, sobre 

o biofilme de C. albicans, durante a fase de colonização inicial e maturação; 

- Efeito do sobrenadante do biofilme bacteriano de lactobacilos sobre o biofilme 

de C. albicans durante a sua fase de adesão, colonização inicial e maturação.
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4 MATERIAL E MÉTODOS  
 

 
4.1 EFEITO DE LACTOBACILLUS SOBRE MACRÓFAGOS HUMANOS 

DESAFIADOS POR C. ALBICANS 

 

 

4.1.1 Micro-Organismos e Condições de Cultivo 
 

 

Foram utilizadas as cepas de bactérias Lactobacillus rhamnosus LR-32 

(Danisco, Madison, WI, EUA), Lactobacillus acidophilus NCFM (Danisco, Madison, WI, 

USA), Lactobacillus casei L324m (cepa isolada clinicamente e fornecida pelo 

Laboratório de Microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de 

São Paulo, Brasil) (38). As bactérias foram cultivadas em 10% de CO2 (Shel Lab, 

Cornelius, OR, EUA) a 37°C em meio de Man, Rogosa and Sharpe (MRS - Difco, 

Sparks, MD, EUA) suplementado com 40mg de NaHCO3.I
-1

. Quando utilizado meio 

sólido, foi acrescido 1,5g de ágar/litro de meio. 

A cepa C. albicans ATCC SC5314, isolado clínico de humano, com o genoma 

já sequenciado (218-220) e virulenta (221), foi cultivada em ágar Sabouraud dextrose 

(SDA - Difco, Detroit, MI, EUA) a 37°C. Todas as amostras foram mantidas em tubos 

contendo glicerol 20% em freezer a -80ºC (mod. ULT2586-3-D35, Revco, Asheville, 

NC, EUA).  

 

 

4.1.2 Curva de Crescimento  

 

 

As curvas de crescimento foram determinadas para definir os parâmetros para 

preparo dos inóculos de Lactobacillus e de C. albicans nos ensaios com macrófagos. 

Alíquotas das bactérias foram inoculadas em placas de ágar MRS, incubadas em 

estufa em atmosfera de 10% de CO2 por 24 horas a 37°C. Após este período, uma 

colônia foi transferida para 8 ml de caldo MRS em triplicata e incubada durante 16 

horas (overnight), nas mesmas condições. Após a incubação, a densidade ótica 
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(DO495nm) das culturas foi ajustada para valor ~1.0 Å por mensuração em 

espectrofotômetro (Jenway 6405UV/Vis Essex, Inglaterra). As culturas foram diluídas 

1:10 em caldo MRS, distribuídas em tubos de ensaios 16x160mm, e incubadas 

estaticamente em atmosfera de microaerofilia (estufa com atmosfera de 10% de CO2) 

a 37°C. A cada hora foram realizadas leituras das culturas homogeneizadas, e os 

valores da DO foram utilizados para construção das curvas de crescimento.  

Além das medições da densidade óptica, foi determinado o número de UFC/ml 

em cada cultura, nos diferentes períodos. Para isso, as suspensões microbianas 

foram diluídas em série em solução salina fosfato-tamponada (PBS), e 25 µL foram 

semeados em triplicata em placas de ágar MRS e incubadas a 37°C por 48 horas, 

10% CO2. Após a incubação, foi realizada a contagem das colônias e determinado o 

número de UFC/mL. Foram realizados 2 ensaios independentes. 

Para a construção da curva de crescimento da Candida albicans SC 5314, a 

levedura foi inoculada em SDA com cloranfenicol, seguindo-se incubação a 37ºC por 

24 h. Em seguida, as colônias foram inoculadas em 8 ml de meio caldo BHI  (Brain 

Heart Infusion, Difco, Sparks, MD, EUA), em triplicata e incubadas a 37ºC por 16 h. 

Após a incubação, a densidade óptica (DO495nm) das culturas foi ajustada para valores 

~1.0 Å. As culturas foram diluídas 1:10 em caldo BHI, aliquotadas em tubos de ensaios 

16x160mm, e incubadas a 37ºC. As leituras de absorbância e a determinação de 

UFC/mL foram feitas como descrito acima. 

 

 

4.1.3 Preparo das Suspensões de Candida albicans e de Bactérias Probióticas 

 

 

As cepas de bactérias probióticas testadas foram cultivadas em ágar MRS a 

37°C, 10% CO2 por 48 e 24 horas. Em seguida foram inoculadas em caldo MRS por 

16 h, a 37°C e 10% de CO2. Após este período, a cultura foi ajustada em 1 Å (DO495nm). 

Em seguida foi feita uma diluição 1/10 em caldo MRS. Após atingir o meio da fase de 

crescimento exponencial (4-5 h dependendo da cepa) (item 4.1.2), as culturas foram 

centrifugadas (2.000 Xg por 10 min), e as células no precipitado lavadas duas vezes 

com PBS e resuspendidas em RPMI sem soro fetal bovino e sem antibiótico, obtendo-

se uma suspensão com a concentração final de 2 x 10
8 
UFC/mL.  
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Candida albicans SC 5314 foi cultivada em ágar BHI por 24 h a 37°C. Em 

seguida, a levedura foi inoculada em caldo BHI e incubada por 16 h a 37°C. Após este 

período, a suspensão foi ajustada em 1 Å (DO495nm) e diluída 1/10 em caldo BHI. Após 

atingir o meio da fase de crescimento exponencial (cerca de 4 h), as culturas foram 

centrifugadas, e as células no precipitado lavadas com PBS por 2 vezes e 

resuspendidas em meio RPMI sem soro fetal bovino e sem antibiótico, a uma 

concentração de 6 x 10
6 
UFC/mL.  

 

 

4.1.4 Linhagem de Celular  
 

 

A linhagem celular monocítica humana THP-1 foi cultivada em meio RPMI-

1640 (Sigma-Aldrich, St Louis, MO, EUA), enriquecido com 10% de soro fetal bovino  

(SFB - Sigma-Aldrich, St Louis, MO, EUA), L-glutamina (concentração final: 2 mM); 

1% piruvato de sódio (concentração final: 0.1 mM) (Sigma-Aldrich, St Louis, MO, EUA) 

e 0,05 mM b-mercaptoetanol (Sigma-Aldrich, St Louis, MO, EUA), 11 mM bicarbonato 

de sódio, 10 mM Hepes (Sigma-Aldrich, St Louis, MO, EUA) e 1% 

penicilina/streptomicina (Sigma-Aldrich, St Louis, MO, EUA). As células foram 

mantidas em garrafas de cultura (Corning Incorporated, Corning, NY, EUA), em estufa 

a 37ºC, 5% CO2, com repiques periódicos para manter a viabilidade celular. Para a 

realizações das trocas de meio de cultura, o conteúdo de uma garrafa (meio RPMI + 

THP-1) foi transferido para um tubo falcon de 50 ml e centrifugado a 800 Xg, 10ºC por 

5 min. Após a centrifugação, o meio de cultura foi removido, e as células no precipitado 

foram ressuspensas em RPMI e transferidas para outra garrafa.  

 

 

4.1.5 Ensaio de Co-Cultura C. albicans e Lactobacillus  
 

 

A Figura 4.1 descreve a sequência de eventos do ensaio de co-cultura de 

macrófagos com C. albicans e Lactobacillus. Células THP-1 foram inoculadas a poços 

em placas de 6-poços (Corning-Costar, Lowell, MA, EUA) na concentração de 2 x 10
6
 

céls/poço. A diferenciação em macrófagos (57, 222) foi obtida através do tratamento 
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das células com 100 ng/mL (223) de forbol 12-miristato 13-acetato (PMA; Sigma-

Aldrich, St Louis, MO, EUA) por 72 h (224). Após a diferenciação, as células foram 

lavadas duas vezes com PBS para a remoção das células não aderidas e do PMA 

residual. O meio de cultura foi substituído por RPMI 1640 sem SFB e antibiótico. As 

células foram incubadas por mais 24 h (37°C, 10% CO2) (223). 

Após a diferenciação das células THP-1, os macrófagos foram co-cultivados 

com a bactéria probiótica, LPS e/ou C. albicans, de acordo com a sua alocação nos 

seguintes grupos de estudo: Grupo THP-1 (somente macrófago); Grupo THP-1 + 

Probiótico (macrófago tratado com probiótico); Grupo THP-1 + LPS (macrófago 

desafiado com LPS); Grupo THP-1 + Probiótico + LPS (macrófago tratado com 

probiótico e desafiado com LPS); Grupo THP-1 + Candida (macrófago desafiado com 

C. albicans); Grupo THP-1 + Probiótico + Candida (macrófago tratado com probiótico 

e desafiado com C. albicans); Grupo THP-1 + (LPS) + Candida (macrófagos tratados 

com LPS e desafiado com C. albicans) e Grupo THP-1 + (LPS + Probiótico) + Candida 

(macrófagos tratados com LPS e probiótico, e desafiado com C. albicans). 

Cada uma das três cepas de bactérias probióticas (L. rhamnosus LR32, L. 

casei L324m e L. acidophilus NCFM) foram testadas individualmente. Logo após a 

diferenciação dos monócitos THP-1, os macrófagos foram tratados com 50 µl da 

suspensão de bactéria probiótica sozinha (1 x 10
7 

UFC/poço), 50 µl de LPS (4 ng/µl) 

(Sigma-Aldrich, St Louis, MO, EUA), sozinho ou  a combinação de ambos (50 µl de 

cada) por 12 h a 37°C, dependendo do grupo de estudo (224). Em seguida, os grupos 

específicos foram desafiados com 50 µl da suspensão de C. albicans (6 x 10
6
 

blastosporos/ml) ou 50 µl da suspensão de LPS (4 ng/µl) e incubados por três horas 

a 37°C. Cada poço apresentou um volume total de 2 ml. Meio de cultura estéril (RPMI 

1640 sem SFB e antibiótico) foi usado no lugar das suspensões de Candida e LPS 

nos grupos Grupos THP-1 e THP-1 + Probiótico, os quais não receberam nenhum 

desafio.   

A produção de citocinas, a expressão relativa do gene Clec7a e a expressão do 

receptor Dectina-1 nos macrófagos foram determinadas após as três horas da 

incubação final. A viabilidade dos macrófagos foi também determinada através de 

exclusão por azul de tripan (225). Cada teste foi realizado em triplicata em ensaios 

individuais. Foram realizados pelos menos dois ensaios independentes, para 

determinar a reprodutibilidade dos ensaios. 
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Figura 4.1 – Linha do tempo do ensaio de co-cultura  

 

 

A diferenciação de monócitos em macrófagos foi induzida pela estimulação por PMA durante 72 h. 

Após um período de descanso das células (24 h), probiótico, LPS ou ambos foram adicionados aos 

macrófagos. Após 12 h de pré-tratamento, as células foram desafidas por C. albicans ou LPS. Análises 

para quantificação de citocinas e expressão gênica foram realizadas após 3 h de incubação.  

 

 

4.1.6 Determinação do Perfil de Citocinas (ELISA) 
 

 

As concentrações de TNF-α, IL-10, IL-12 (p70), IL-1β e MCP-1 presentes no 

sobrenadante das culturas de macrófagos após três horas em co-cultura dos 

diferentes grupos de estudo foram determinadas por ELISA, seguindo o protocolo do 

fabricante (BD Biosciences, San Jose, CA, EUA). Os níveis de citocina foram 

determinados após a comparação com uma curva padrão de calibração.  

 

 

4.1.7 Determinação da Transcrição Relativa do Gene Clec7a (RTqPCR) 
 
 

Os macrófagos nos poços das placas de 6 poços dos diferentes grupos de 

estudo foram lizados e o RNA total foi obtido usando-se o kit RNeasy (QIAGEN, 

Valencia, CA, EUA) de acordo com as especificações do fabricante. A transcrição 

reversa para síntese de cDNA foi realizada utilizando o kit SuperScript VILO MasterMix 

(Invitrogen, Waltham, MA, EUA). O PCR em tempo real foi realizado no aparelho Step 

One Plus System (Applied Biosciences, Foster City, CA, EUA), usando iniciadores e 

sondas TaqMan complementares a clec7a (Hs01902549_sl) e ao gene controle gapdh 

(Hs02758991_gl). Taqman Gene Expression Master Mix foi usado nas reações de 
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PCR (Applied Biosciences, Foster City, CA, EUA) e 100 ng de cDNA foram utilizados 

em cada reação. O programa para a reação foi: 50°C por 2 min e 95°C por 10 min 

(95°C por 15 s, e 50°C por 1 min) por 40 ciclos. A transcrição relativa de clec7a foi 

determinada após a normalização dos dados pela análise da expressão de gapdh 

utilizando como molde o mesmo cDNA (112, 226). 

 

 

4.2 EFEITO DE BACTÉRIAS PROBIÓTICAS SOBRE O BIOFILME DE CANDIDA 

ALBICANS 

 

 

4.2.1 Desenho Experimental  
 

 

O estudo envolveu duas etapas (Figura 4.2 e 4.3) (227). A primeira avaliou o 

efeito direto de células de bactérias probióticas sobre o biofilme de C. albicans (Figura 

4.2). Suspensões de Lactobacillus foram adicionadas a C. albicans em dois diferentes 

momentos da formação do biofilme: fases de colonização inicial e maturação. A 

viabilidade celular após a incubação final foi determinada por determinação do número 

de unidades formadoras de colônias (UFC).  

Na segunda etapa foram determinados os efeitos dos produtos bacterianos 

liberados no sobrenadante celular sobre a formação do biofilme de C. albicans (Figura 

4.3). Após três diferentes períodos de incubação com sobrenadantes de bactérias 

probióticas (1,5 h, 25,5 h e 49,5 h), a viabilidade das células de C. albicans foi 

determinada por ensaio de redução de sal de tetrazólio (XTT).  

A morfologia do biofilme de C. albicans submetido ao tratamento de probiótico foi 

determinada por microscopia de varredura por laser confocal (MVLC) e microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), e esta comparada à morfologia dos biofilmes controle, 

não tratados com probióticos. 

 

 
4.2.2 Micro-Organismos e Condições de Cultivo 
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Candida albicans ATCC SC5314 e um isolado clínico de C. albicans, 

denominado C. albicans 75, foram usadas nesta segunda etapa do estudo. As 

mesmas três cepas de Lactobacillus descritas anteriormente (item 4.1.1) foram 

testadas. As condições de cultura e armazenamento são as mesmas descritas no item 

4.1.1.  

Previamente ao experimento, C. albicans e Lactobacillus foram cultivados em 

ágar SD (BD Biosciences, San Jose, CA, EUA) e ágar BHI (BD Biosciences, San Jose, 

CA, EUA), respectivamente, por 24 h a 37°C, sendo que as cepas probióticas foram 

cultivadas em condições de anaerobiose estrita. A seguir, Candida e Lactobacillus 

foram inoculados em caldos SD e BHI, respectivamente, e incubados a 37°C por 18 h 

sob agitação, sendo que atmosfera anaeróbica foi utilizada para os Lactobacillus. 

Após a incubação, as suspensões foram centrifugadas (2,000 Xg por 5 min), lavadas 

duas vezes com PBS e resuspendidas em caldo BHI. As concentrações de ambos os 

micro-organismos foram ajustadas para 1 x 10
7 

céls/mL através de um 

espectrofotômetro. As suspensões de Lactobacillus foram diluídas em série (1:2), 

variando de 1 x 10
7 
a 6,25 x 10

5
 céls/ml. 

 

 

4.2.3 Formação do Biofilme de C. albicans  
 
 
Placas de poliestireno de 96-poços, com fundo plano, pré-esterilizadas 

(Corning Incorporated, Corning, NY, EUA) foram usados para desenvolver o biofilme 

fúngico. Primeiramente, 100 μl de uma suspensão de C. albicans (1 x 10
7
 céls/ml) 

foram transferidos para cada poço. A placa foi incubada por 1,5 h a 37°C, sob agitação 

(80 rpm), para promover a adesão celular à superfície dos poços. Após a incubação, 

o sobrenadante foi removido e cada poço foi lavado duas vezes com PBS para 

remoção das células não aderidas. Um total de 200 μl de caldo BHI foi adicionado a 

cada poço e a placa foi incubada novamente por 6 h ou 24 h, dependendo do grupo 

de estudo (228). A incubação final do biofilme de C. albicans com a suspensão ou o 

sobrenadante de Lactobacillus spp. variou em 18 h ou 24 h, totalizando 7,5 h, 25,5h e 

49,5h de formação do biofilme de C. albicans.  
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4.2.4 Ensaio de Interação Celular Fungo-Probiotico  
 

 

Cada uma das três cepas de Lactobacillus foi testada sobre biofilmes de C. 

albicans ATCC SC5314 e C. albicans 75. O biofilme fúngico foi desenvolvido por 7,5 

h e 25,5 h, em placas de 96-poços (Figura 4.2). Em seguida, o sobrenadante do 

biofilme foi aspirado, e um total de 100 μl de BHI estéril e 100 μl  de suspensões de 

celular de Lactobacillus em diferentes concentrações (1 x 10
7
, 5 x 10

6
, 2,5 x 10

6
, 1,25 

x 10
6
 e 6,25 x 10

5
 UFC/ml) foram adicionados individualmente aos poços (228). As 

placas com biofilmes de C. albicans com 7,5 h e 25,5 h foram incubadas por mais 18 

h e 24 h, respectivamente, a 37°C, 80 rpm. Caldo BHI estéril foi usado como controle 

no lugar da suspensão de probiótico. Após a incubação final, os poços foram lavados 

duas vezes com PBS e a viabilidade das células de C. albicans foi determinada 

através da determinação do número de UFC em placas de SDA. O pH do 

sobrenadante das co-culturas (1 x 10
7 
UFC de Lactobacillus/ml e C. albicans SC5214) 

foi monitorado durante as fases de colonização inicial (9-18 h de co-cultura) e de 

maturação (8-24 h de co-cultura). 

 

 

Figura 4.2 – Linha do tempo do ensaio de co-cultura Lactobacillus e Candida  

 

 
Suspensões de L. rhamnosus, L. casei e L. acidophilus, em cinco concentrações diferentes, foram 

adicionadas ao biofilme de C. albicans durante a sua fase de colonização inicial ou no início da fase de 

maturação. Ao final de cada uma das fases foi feita a quantificação da viabilidade de C. albicans.  
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4.2.5 Ensaio com Sobrenadante de Biofilme Bacteriano  

  

Biofilmes de L. rhamnosus foram obtidos através da inoculação de 3 ml/poço 

de suspensão bacteriana com concentração inicial de 1 x 10
7
 UFC/ml, em placas de 

6-poços (Corning Incorporated, Nova York, NY, EUA), e incubação anaeróbica a 37 

°C, 80 rpm, por 1,5 h. Após a incubação, o sobrenadante Fase-1 foi coletado. 

Alternativamente, os sobrenadantes Fase-2 e Fase-3 foram coletados de biofilmes 

cultivados com suspensões de L. rhamnosus com uma concentração inicial de 1 x 10
6 

UFC/ml, após incubação por 24 h e 48 h, respectivamente. Os sobrenadantes livres 

de células foram obtidos através de centrifugação seguindo-se filtração através de 

filtros de membrana 0,2 μm (Life Sciences, Ann Arbor, MI, EUA). Todos os 

sobrenadantes foram preparados no momento da sua utilização e a esterilidade foi 

confirmada através da quantificação das unidades formadoras de colônia.  

Este ensaio foi realizado para avaliar o efeito de sobrenadantes de L. 

rhamnosus sobre as fases de adesão celular (T
1
), colonização inicial (T

2
) e maturação 

(T
3
) da formação do biofilme de Candida. Os sobrenadantes probióticos obtidos na 

Fase-1, Fase-2 e Fase-2 foram adicionados aos biofilmes de C. albicans ATCC 

SC5314 em placas de 96-poços. No T
1
, células de C. albicans foram ressuspendidas 

no sobrenadante probiótico na concentração 1 x 10
7
 UFC/ml, e alíquotas de 100 μl 

dessas suspensões foram adicionadas nos poços e incubadas por 1,5 h (37 °C, 80 

rpm). No T
2
, os sobrenadantes de L. rhamnosus (200 μl/poço) foram adicionados aos 

biofilmes de Candida com 1,5 h de idade e incubados por 24 h (37 °C, 80 rpm). No T
3
, 

os sobrenadantes de L. rhamnosus (200 μl/poço) foram adicionados aos biofilmes de 

Candida com 25,5 h e incubados por 24 h (37 °C, 80 rpm). BHI estéril foi usado no 

lugar do sobrenadante de L. rhamnosus como controle.  

A análise quantitativa do biofilme foi realizada através de ensaio de redução 

de XTT para medir a atividade metabólica dos biofilmes (228). O sobrenadante celular 

foi removido, e os poços foram lavados duas vezes com PBS para remover as células 

não aderidas. Um total de 79 μL de PBS, 20 μL de solução de XTT (1 mg/mL) e 1 μL 

de solução de menadione (0,4 mM) foram adicionados a cada poço, seguindo-se 

incubação no escuro por 3 h a 37 °C. Após a incubação, a solução resultante de cada 

poço foi transferida para um poço limpo. A leitura foi realizada por espectrometria em 

leitor de microplacas (Spectra Max 340 tunable microplate reader; Molecular Devices 
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Ltd, Sunnyvale, CA, EUA) ajustado em comprimento de onda de 492 nm. Todos os 

ensaios foram feitos em triplicata.  

 

 

Figura 4.3 – Linha do tempo do ensaio com sobrenadante de L. rhamnosus 

 

 

Sobrenadantes do biofilme de L. rhamnosus, coletados em diferentes tempos (1,5 h, 24 h e 48 h), foram 

adicionados ao biofilme de C. albicans no início de cada fase do seu desenvolvimento (adesão, 

colonização inicial e maturação). Ao final de cada fase, a viabilidade das células de C. albicans foi 

determinada por ensaio de XTT.  

 

 

4.2.6 Análise Microscópica 

 

 

4.2.6.1 Microscopia de varredura por laser confocal (MVLC) 

 

 

 O biofilme de Candida albicans ATCC SC5314 foi cultivado sobre discos 

plásticos previamente esterilizados (1 cm de diâmetro; Thermanox plastic cover slips; 

Nulge Nunc International, Rochester, NY, EUA), dispostos em poços de placas de 24-

poços. Neste experimento de análise macroestrutural do biofilme de Candida, os 

sobrenadantes de L. rhamnosus (Fase-2 e Fase-3) foram adicionados aos biofilmes 

de C. albicans nas fases de adesão (T
1
) e colonização inicial (T

2
) (Figura 4.4a). Além 
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disso, a suspensão de L. rhamnosus (1 x 10
7
 céls/ml) foi adicionada ao biofilme de 

Candida formado por 7,5 h, como descrito anteriormente (Figura 4.4b). Nos grupos 

controle, BHI estéril foi usado em vez do sobrenadante de L. rhamnosus ou da 

suspensão bacteriana. Os biofilmes foram corados com SYTO
®
 9 e iodeto de propídeo 

(Live/Dead BacLight Bacterial Viability kit; Invitrogen, Eugene, OR, EUA)(229), 

seguindo o protocolo do fabricante. Os biofilmes corados foram então analisados com 

microscópio de varredura por laser confocal Nikon C2 (Nikon Corp., Tokyo, Japão). 

 

 

Figura 4.4 - Linha do tempo de ensaios com microscopia  

 

a) 

 

 

b) 

 

 

(a) ensaio com sobrenadante de L. rhamnosus. (b) ensaio com suspenção de L. rhamnosus. Nestes 

ensaios, os sobrenadantes Fase-2 e Fase-3 foram testados sobre o biofilme de C. albicans nas fases 

de adesão e colonização inicial (a). Somente a suspensão mais concentrada de L. rhamnosus foi 

testada durante a fase de colonização inicial do biofilme de C. albicans (b).  

 

 

 

 

0	h	 1,5	h	

0	h	 1,5	h	

Adesão	 Colonização	Inicial	 Maturação	

25,5	h	24	h	
	
	A	

	
Adição	de	sobrenadante	de	L.	rhamnosus		

Fase-2:	24	h	
fase-3:	48	h	

A	

B	

B	A	

T1	

T2	
	

Microscopia	
B	

1,5	h	 25,5	h		7,5	h	0	h	

Adesão		 Colonização	Inicial	

Adição	de	suspensão	de	
L.	rhamnosus	
(1	x	107	céls/ml)	

6	h	 18	h	
	

C.	albicans	
ATCC	SC	5314	

Microscopia	



 82 

4.2.6.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 

 Biofilmes de C. albicans (ATCC SC5314) na fase de colonização inicial (7,5 

h), com e sem tratamento com suspensões de L. rhamnosus (1 x 10
7
 céls/ml) (Figura 

4.4b), foram cultivados sobre discos plásticos previamente esterilizados (1 cm de 

diâmetro; Thermanox plastic cover slips; Nulge Nunc International, Rochester, NY, 

EUA), fixados em glutaraldeído a 4% por 30 min e secos por congelamento. As 

amostras foram cobertas com uma camada de ouro e visualizadas um microscópio 

eletrônico de varredura Sigma VP (Carl Zeiss Inc., Oberkocken, Alemanha), em um 

modo de alto-vácuo de 10 kV.  

 

 

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

 

One-way ANOVA com teste de Tukey de Comparação múltipla foi usado para 

determinar a diferença significativa entre os grupos do ensaio de co-cultura (item 

4.1.5) e do ensaio de interação celular fungo-probiótico (item 4.2.4). Teste T foi usado 

para comparar as médias de valores de XTT entre os grupos controles e testes no 

ensaio com sobrenadantes de biofilme bacteriano (item 4.2.5). Os dados foram 

apresentados como média ± DP, considerando p<0,05 para diferenças 

estatisticamente significantes (GraphPad Prism
®
 Version 6.0c – GraphPad Software, 

La Jolla, CA, EUA).  
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5 RESULTADOS 
 

 

5.1 CURVAS DE CRESCIMENTO  

 

 

As curvas de crescimento da amostra de Candida albicans SC 5314 (figura 5.1) 

mostram que o meio da fase de crescimento exponencial ocorre após 4 horas de 

cultivo. Foi também determinado que a concentração de 1 x 10
7
 células viáveis/mL 

corresponde à absorbância 0,450-0,500 Å.  

 

 

Figura 5.1– Valores de Densidade óptica (DO) a 495 nm obtidos de cultura de Candida albicans SC5314 

em diferentes intervalos de tempo 

 

 
  

 

 

As curvas de crescimento das amostras de Lactobacillus são apresentadas na 

Figura 5.2. Para todas as bactérias utilizadas, o meio da fase exponencial de 

crescimento ocorreu após 4 a 5 horas de cultivo. A concentração de 2 x 10
8 

UFC/mL 

foi obtida na absorbância 0,510 Å para Lactobacillus rhamnosus LR32; 0,890 Å para 

Lactobacillus casei L324m e 1,155 Å para Lactobacillus acidophilus NCFM.  
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Figura 5.2 – Valores de Densidade óptica (DO) a 495 nm obtidos de cultura de cepas de Lactobacillus 
em diferentes intervalos de tempo 
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5.2 VIABILIDADE DE MACRÓFAGOS DESAFIADOS COM LPS E/OU C. ALBICANS 

APÓS CO-CULTURA COM CEPAS PROBIÓTICAS 

 

 

 Os macrófagos permaneceram viáveis após o contato com as bactérias 

probióticas, LPS e C. albicans, como mostra a Figura 5.3, no ensaio testando L. 

rhamnosus LR32 como cepa probiótica. Não houve diferença estatisticamente 

significante (p<0,01) no número de células de macrófagos viáveis entre os grupos 

THP-1 + LPS; THP-1 + (Probiótico) + LPS; THP-1 + Candida; THP-1 + (Probiótico) + 

Candida; THP-1 + (LPS) + Candida; THP-1 + (LPS + Probiótico) + Candida. Não houve 

também diferença estatisticamente significante para as outras duas cepas de 

Lactobacillus testadas. 

 

 

Figura 5.3 – Número de células THP-1 viáveis determinado por exclusão por azul de trypan 

 

 

 

Os dados mostrados são do ensaio utilizando L. rhamnosus LR32 como bactéria probiótica. One-way 

ANOVA com teste de Tukey de Comparação múltipla foi usado para análise. Dados apresentados como 

média ± DP (p<0,01).  
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DESAFIADOS COM LPS E/OU C. ALBICANS 
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isoladamente não foi capaz de induzir significativamente (p>0,05) a produção de TNF-
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outro lado, o pré-tratamento dos macrófagos com LPS, antes do desafio com C. 

albicans, resultou em um significativo aumento (p<0,05) na produção de todas as 

cinco citocinas, TNF-α, IL-10, IL-1β, MCP-1 e IL-12, quando comparado com o 

controle formado por macrófagos não estimulados ou com o grupo desafiado somente 

com C. albicans (Figura 5.4). 

 A co-cultura de macrófagos somente com cepas probióticas (grupo THP-1 + 

Probiótico) provocou um aumento na produção de todas as citocinas, com exceção 

de IL-12, quando comparado com o grupo somente de macrófagos não estimulados 

(grupo THP-1). As três cepas de probióticas testadas (L. rhamnosus, L. casei ou L. 

acidophillus) induziram um aumento significante na produção de TNF-α e IL-1β 

(p<0,05), tendo uma variação na produção dependendo da cepa de Lactobacillus 

testada. 

 O pré-tratamento com probióticos em macrófagos desafiados com LPS (grupo 

THP-1 + Probiótico + LPS) provocou aumento na produção IL-10, IL-1β, MCP-1 e IL-

12 em comparação com o grupo somente desafiado com LPS (grupo THP-1 + LPS), 

sendo que o aumento não foi significante (p > 0,05) para IL-10 no grupo pré-tratado 

com L. rhamnosus e para IL-12 nos grupos com L. rhamnosus e L. casei. Por outro 

lado, as bactérias probióticas não foram capazes de alterar a produção de TNF-α após 

o desafio com LPS (Figura 5.5a).  

 Por sua vez, o pré-tratamento com probióticos em macrófagos desafiados 

com C. albicans (grupo THP-1 + Probiótico + C. albicans) provocou aumento de TNF-

α, IL-10, IL-1β, MCP-1, mas reduziu os níveis de IL-12, quando comparados com o 

grupo THP-1 + C. albicans. As três cepas probióticas aumentaram significativamente 

(p<0,05) os níveis de TNF-α, IL-1β e MCP-1 (Figuras 5.5a, 5.5c e 5.5d). A redução de 

IL-12 foi significativa somente com a adição dos probióticos L. casei e L. acidophilus 

(Figura 5.5e).  

 Quando os macrófagos foram pré-tratados, simultaneamente, com LPS e 

probióticos, e desafiados com C. albicans (grupo THP-1 + (LPS + Probiótico) + C. 

albicans), os níveis de IL-10 no sobrenadante aumentaram enquanto os níveis de IL-

12 reduziram significativamente (p<0,05) para todos os três Lactobacillus testados, 

em comparação com o grupo correspondente sem probiótico (grupo THP-1 + (LPS) + 

C. albicans). Além disso, a adição do probiótico a estes macrófagos que receberam 

LPS e C. albicans não alterou os níveis de TNF-α, resultado semelhante ao obtido 
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com o grupo THP-1 + Probiótico + LPS (Figura 5.5a). L. rhamnosus e L. acidophilus 

foram ainda associadas a uma redução significante (p<0,05) da produção de MCP-1 

e aumento de IL-1β no sobrenadante celular.  

 

 

Figura 5.4 – Níveis de citocinas TNF-α (a), IL-10 (b), IL-1β (c), MCP-1 (d) e IL-12 (e) produzidas por 

macrófagos após desafio por LPS, C. albicans ou pré-tratamento com LPS e desafio por 

C. albicans  

 

 
Valores dados em relação à produção de citocinas por macrófagos sem desafio (controle). Teste 

ANOVA seguido de teste de Tukey de múltipla comparação foi usado para a análise estatística. Dados 

são apresentados como média ± DP de três ensaios independentes.  * (p < 0,05); ** (p < 0,01). 
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Figura 5.5 – Produção de citocinas determinada por ELISA a partir de sobrenadante de macrófagos  

 

 

 

 

 

 

 

Oito diferentes grupos foram realizados para cada cepa bacteriana testada, diferindo na presença ou 

ausência de bactéria probiótica, LPS e/ou C. albicans. Três diferentes cepas de probióticos foram 

usadas: Lactobacillus rhamnosus LR32, Lactobacillus casei L324m e Lactobacillus acidophilus NCFM. 

TNF-α (a), IL-10 (b), IL-1β (c), MCP-1 (d) e IL-12 (e) foram quantificados em cada experimento. Teste 

ANOVA seguido de teste de Tukey de múltipla comparação foi usado para a análise estatística. Dados 

são apresentados como média ± DP de ensaios independentes.  * (p < 0,05); ** (p < 0,01). 
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Conclusão 

 

Figura 5.5 – Produção de citocinas determinada por ELISA a partir de sobrenadante de macrófagos  
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5.4 BACTÉRIAS PROBIÓTICAS REDUZEM A TRANSCRIÇÃO RELATIVA DO GENE 

CLEC7A EM MACRÓFAGOS  

 

 

 O nível de transcritos do gene Clec7a, o qual codifica o receptor Dectina-1, foi 

quantificado nos oito grupos de estudo realizados, usando as três cepas de 

Lactobacillus probióticos. A comparação do perfil de expressão gênica em macrófagos 

pré-tratados ou não com bactérias probióticas revelou que os probióticos reduziram a 

transcrição relativa do gene clec7a (Figura 5.6). Nestes resultados, os grupos THP-1, 

THP-1 + LPS, THP-1 + C. albicans e THP-1 + LPS + C. albicans foram normalizados 

para o valor 1, sendo os outros grupos expressos em relação ao respectivo valor de 

referência. O contato dos macrófagos com as três bactérias probióticas promoveu 

uma redução significante (p<0,0001) na transcrição do gene em relação ao grupo com 

macrófagos não desafiados (grupo THP-1). A transcrição do gene nos grupos 

desafiados com LPS também foi reduzida após o pré-tratamento com as cepas de 

Lactobacillus. Por sua vez, nos grupos desafiados por C. albicans, o pré-tratamento 

com as bactérias probióticas reduziu de forma significativa (p<0,0001) a transcrição 

relativa de clec7 em macrófagos desafiados somente com C. albicans (THP-1 + 

Probiótico + C. albicans) e também naqueles pré-tratados com LPS e desafiados com 

C. albicans (THP-1 + (LPS + probiótico) + C. albicans). 
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Figura 5.6 –Transcrição relativa do gene clec7a nos diferentes grupos de estudo: grupo THP-1 

(ausência de desafio), grupo THP-1 + LPS (desafio com LPS), grupo THP-1 + C. albicans 

(desafio com C. albicans) e grupo THP-1 + LPS + C. albicans (pré-tratamento com LPS 

seguido do desafio com C. albicans), após tratamento com L. rhamnosus LR32, L. casei 
L324m ou L. acidophilus NCFM 

 

 

O nível de transcritos de clec7a foi normalizado em relação aos níveis de transcritos do gene de 

referencia gapdh. Os valores obtidos para células THP-1 sem tratamento com probiótico (controle), 

submetidas ou não ao desafio com LPS e/ou C. albicans, foram estabelecidos como um valor de 1. O 

efeito dos probióticos é relatado como número de vezes em relação a cada condição controle. One-

way ANOVA seguido de teste de Tukey de múltipla comparação foi usado para a análise estatística. 

Dados são apresentados como média ± DP de ensaios independentes. * (p < 0,0001). 
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5.5 SUSPENSÕES PROBIÓTICAS INTERFEREM NA FORMAÇÃO DO BIOFILME 

DE C. ALBICANS, MAS NÃO ALTERAM SIGNIFICATIVAMENTE O PH DO MEIO 

 

 

 Em uma avaliação quantitativa, as suspensões de L. rhamnosus LR32, L. casei 

L324m e L. acidophillus NCFM reduziram significativamente (p<0,05) os níveis de 

UFC de C. albicans SC5314 no biofilme, durante os intervalos 24 h e 48 h (Figuras 

5.7A, 5.7B, 5.7C). Estes resultados sugerem que a presença de células de 

Lactobacilus pode inibir a colonização inicial de C. albicans e suprimir o 

desenvolvimento de um biofilme maduro. No entanto, não foi encontrada relação entre 

a concentração das suspensões probióticas e os efeitos inibitórios (p>0,05), sugerindo 

que a máxima atividade inibitória conseguiu ser obtida mesmo nas concentrações 

mais baixas de bactérias probióticas.  

 Por outro lado, as duas menores concentrações de todas as suspensões 

probióticas testadas (1,25 x 10
6
 e 6,25 x 10

5 
céls/ml) não apresentaram efeitos 

significantes (p>0,05) sobre o número de células do biofilme de C. albicans 75, durante 

ambos os intervalos 25,5 e 49,5 (Figura 5.7D, 5.7E, 5.7F). Tal fato sugere que este 

isolado clínico de Candida é menos susceptível à atividade inibitória promovida pelo 

Lactobacillus, em comparação com a cepa C. albicans SC5314. Além disso, um efeito 

inibitório significante (p<0,05) sobre a fase de maturação do biofilme de C. albicans 

75 foi somente observado com a maior concentração de L. acidophilus (1 x 10
7 
céls/ml; 

Figura 5.7F). Já o efeito inibidor promovido pelo L. rhamnosus e L. casei foi também 

observado na concentração 5 x 10
6
 céls/ml, além da concentração mais alta, durante 

a mesma fase (Figura 5.7D, 5.7E). 

 A redução nos níveis de células viáveis de C. albicans nos biofilmes foi maior 

com todos os probióticos testados na maior concentração da suspensão (1 x 10
7 

céls/ml) (Tabela 5.1). O efeito do L. rhamnosus contra C. albicans ATCC SC5314 foi 

significativamente maior (p<0,05) durante a fase de maturação do biofilme de Candida 

(29,8% maior) em comparação com a fase de colonização inicial. Por outro lado, L. 

acidophilus mostrou um efeito significativamente menor (p<0,05) sobre os biofilmes 

de 48 h (21,1% menor) quando comparado com os biofilmes de 24 h. Nenhuma 

diferença (p>0,05) foi observada para L. casei entre os dois intervalos avaliados. 

Contra C. albicans 75, as porcentagens de redução do biofilme não foram 

significativamente diferentes (p>0,05) entre as fases de colonização inicial e de 
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maturação para todas as três espécies de Lactobacillus testadas. Em geral, todas as 

três bactérias probióticas demonstraram um melhor efeito anti-biofilme contra C. 

albicans SC5314 em comparação com o isolado clínico. Esses resultados indicam que 

o efeito probiótico dos Lactobacillus é cepa bacteriana-específico e cepa fúngica-

específico. 

 A co-cultura de C. albicans com as três cepas de Lactobacillus testadas 

promoveram a redução do pH do sobrenadante das co-culturas, quando comparadas 

com a cultura controle inoculada somente com C. albicans. No entanto, as diferenças 

no pH entre as co-culturas não foram estatisticamente significantes (p>0,05), em todos 

os tempos de análise (Figura 5.8). Além disso, o valor do pH do sobrenadante 

aumentou significativamente (p<0,05) com o passar do tempo de incubação em todos 

os grupos de estudo, durante as fases de colonização inicial e de maturação do 

biofilme de C. albicans. 
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Figura 5.7 – Viabilidade de C. albicans durante as fases de colonização inicial (24 h) e de maturação 

(48 h) da formação do biofilme de Candida após tratamento com suspensão de bactérias 

probióticas, determinada através de quantificação de unidades formadoras de colônia 

(UFCs)  

 

 
 

(A, B, C) Biofilme de C. albicans ATCC SC5314. (D, E, F) Biofilme de C. albicans 75. One-way ANOVA 

seguido de teste de Tukey de múltipla comparação foi usado para a análise estatística. Dados são 

apresentados como média ± DP de ensaios independentes. * (p<0,05), ** (p<0,005), ***(p<0,001). 

 

 
Tabela 5.1 – Porcentagem de redução de viabilidade de C. albicans nos biofilmes após tratamento com 

suspensão de bactéria probiótica (1 x 10
7 
céls/ml), durante as fases de colonização inicial 

(24 h) e maturação (48 h)  

 
 Redução de células viáveis no biofilme (%) 

 C. albicans ATCC SC5314  C. albicans 75 

 Colonização Inicial  Maturação  Colonização Inicial  Maturação 

Cepas probióticas   Média DP  Média DP  Média DP  Média DP 

L. rhamnosus LR32  32,0 6,4  61,8* 8,3  31,8 12,2  39,8 6,2 

L. casei L324m  59,0 6,9  54,7 4,6  27,7 5,0  36,6 3,3 

L. acidophilus NCFM  56,3 4,2  34,2* 7,0  27,4 5,5  25,5 9,1 
* Diferença significante entre as fases de colonização inicial e maturação (p<0.05).  
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Figura 5.8 – Variação do pH dos sobrenadantes do biofilme de C. albicans SC5314 após incubação 

com suspensão de Lactobacillus (1 x 10
7
 céls/ml) 

 

 
 
L. rhamnosus LR32, L. casei L324m e L. acidophilus NCFM foram testados e o pH determinado em 

diferentes intervalos de tempo, durante as fases de colonização inicial e de maturação do biofilme de 

C. albicans. Dados apresentados como média ± DP. * (p<0,05). 

 

 

 

 

5.6 EFEITO DO SOBRENADANTE PROBIÓTICO SOBRE O DESENVOLVIMENTO 

DO BIOFILME DE C. ALBICANS 

 

 

 O sobrenadante coletado do biofilme de L. rhamnosus com 1,5 h (Fase-1) não 

apresentou efeito sobre nenhuma das três fases da formação de biofilme de C. 

albicans (p>0,05) (Figuras 5.9A, 5.9B, 5.9C). Por outro lado, os sobrenadantes 

coletados do biofilme de L. rhamnosus com 24 h (Fase-2) e 48 h (Fase-3) de idade 

inibiram significativamente (p<0,01) o crescimento do biofilme de C. albicans durante 

o intervalo 0 – 1,5 h (fase de adesão) (Figura 5.9A) e durante 1,5 h - 24 h (fase de 

colonização inicial) (Figura 5.9B). Esses resultados sugerem que os metabólitos 

produzidos pelos Lactobacillus podem inibir a formação e desenvolvimento do biofilme 

de C. albicans.  

 Todos os três tipos de sobrenadantes probióticos não inibiram o crescimento 

do biofilme de Candida (p>0,05) durante a sua fase de maturação (24 h – 48 h) (Figura 

5.9C), sugerido que nenhum produto bacteriano solúvel capaz de impactar no biofilme 

de C. albicans maduro foi liberado no meio. 
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Figura 5.9 – Efeitos do sobrenadante de L. rhamnosus LR32 sobre biofilmes de C albicans ATCC 

SC5314, determinados por ensaio de redução de XTT  

 

 
 

(A) Efeitos dos sobrenadantes Fase-1 (1,5 h), Fase-2 (24 h) e Fase-3 (48 h) sobre biofilmes de C. 
albicans T

1
 (0 – 1,5 h). (B) Efeitos dos sobrenadantes Fase-1, Fase-2 e Fase-3 sobre biofilmes de C. 

albicans T
2
 (1,5 h – 24 h). (C) Efeitos dos sobrenadantes Fase-1, Fase-2 e Fase-3 sobre biofilmes de 

C. albicans T
3
 (24 h – 48 h). Valores apresentados como média ± DP (n=3). * (p < 0,01). 
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5.7 MICROSCOPIA DE VARREDURA POR LASER CONFOCAL 

 
 
 Ao final da fase de adesão (1,5 h), as imagens obtidas por microscopia 

confocal revelaram uma redução de blastosporos de C. albicans ATCC SC5314 após 

o tratamento com o sobrenadante do biofilme de L. rhamnosus, confirmando os 

resultados do ensaio com redução de XTT (Figuras 5.10b e 5.10c). O biofilme 

apresentou uma arquitetura pobre e uma redução na formação de hifas, após o 

tratamento com o sobrenadante probiótico (Figura 5.10c), em comparação com o 

grupo controle (Figura 5.10a).  

No final da fase de colonização inicial (24 h) do biofilme de C. albicans, uma 

significante redução na transição levedura-hifa foi observada quando o biofilme foi 

tratado com sobrenadante de L. rhamnosus. Blastosporos (fase de levedura) de C. 

albicans predominaram no biofilme cultivado com o sobrenadante probiótico (Figuras 

5.10e e 5.10f). Já o biofilme controle de C. albicans apresentou basicamente 

estruturas filamentosas e esparsos brotamentos fúngicos (Figura 5.10d).  

  Em ambas as fases de desenvolvimento do biofilme de C. albicans avaliadas 

por microscopia confocal, a inibição da adesão de células fúngicas e da formação de 

hifas foi mais evidente e potente com a adição do sobrenadante de Lactobacillus na 

Fase-3 (Figura 5.10c e 5.10f), em comparação com o sobrenadante Fase-2 (Figure 

5.10b e 5.10d). Este resultado sugere que o sobrenadante coletado de células 

probióticas mais velhas apresentou uma maior concentração de produtos inibitórios 

capaz de modificar a arquitetura do biofilme de C. albicans.  

 Por sua vez, a adição de suspensões de L. rhamnosus ao biofilme de C. 

albicans durante a sua fase de colonização inicial inibiu a filamentação da levedura. 

O biofilme tratado com probiótico (Figura 5.10f) apresentou uma predominância de 

leveduras sobre as hifas. Já o biofilme controle (Figura 5.10e) apresentou uma 

distribuição mais densa de células filamentosas. Efeitos similares foram observados 

com os sobrenadantes probióticos (Figura 5.11f). 
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Figura 5.10 – Imagens de microscopia de varredura por laser confocal (MVLC) 

 

 
 

Células vivas foram coradas em verde e as mortas em vermelho. (a – c) Biofilmes de C. albicans ATCC 

SC5314 com 1,5 h de desenvolvimento (40x): (a) grupo controle; (b) tratado com sobrenadante de L. 
rhamnosus Fase-2 (24 h); (c) tratado com sobrenadante de L. rhamnosus Fase-3 (48 h). Note uma 

arquitetura pobre no biofilme dos grupos testes, e a inibição da adesão de células de C. albicans e 

formação de hifas pelo sobrenadante, em comparação com o controle. Quanto maior a concentração 

do sobrenadante, mais evidente foi a inibição. (d – f) Biofilmes de C. albicans ATCC SC5314 com 24 h 

de desenvolvimento (40x): (d) grupo controle; (e) tratado com sobrenadante de L. rhamnosus Fase-2 

(48 h); (f) tratado com sobrenadante de L. rhamnosus Fase-3 (48 h). Note a forte inibição da transição 

levedura-hifa pelo sobrenadante de Lactobacillus, especialmente o de 48 h, em comparação com o 

controle. 
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5.8 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA  

 

 

 Após 18 h de incubação com células de L. rhamnosus LR32, o biofilme de C. 

albicans (Figuras 5.11c e 5.11d) apresentou menor quantidade de hifas em 

comparação com o grupo controle (Figuras 5.11a e 5.11b). Uma arquitetura 

estratificada, com grandes canais de água distribuídos (figura 5.11c), e brotamentos 

celulares nas superfícies das leveduras (Figura 5.11d) foram observados por todo o 

biofilme tratado com células probióticas após 18 h. O grupo controle exibiu uma alta 

densidade de hifas, com canais de água menores em número e tamanho (Figuras 

5.11a e 5.11b). Células de Lactobacillus foram encontrados em íntimo contato com 

células de Candida, circundando hifas e leveduras (Figuras 5.11c e 5.11d). 
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Figura 5.11 – Imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura (SEM) de biofilmes de C. 

albicans ATCC 5314 durante a fase de colonização inicial (a – d) e imagens de 

microscopia de varredura por laser confocal (MVLC) de biofilmes de C. albicans ATCC 

SC5314 durante a fase de colonização inicial (e – f) 
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(a & b) Grupo controle sem tratamento com células probióticas. (c & d) Grupo experimental tratado com 

suspensão de L. rhamnosus por 18 h. Densa formação de hifas pode ser visualizado no grupo controle 

(b), com canais de água relativamente pequenos dispersos na arquitetura do biofilme (a). No grupo 

experimental, grandes canais de água e mais levedura estão distribuídos no biofilme de C. albicans (c). 

Células de L. rhamnosus (seta preta) estão dispersas por todo o biofilme, e muitos brotamentos estão 

presentes nas superfícies das leveduras (seta branca) (d). (e) Grupo controle sem tratamento com 

células probióticas. (f) Grupo tratado com suspensões de L. rhamnosus. Note menor formação de hifa 

após co-cultura com o probiótico.  

 

 

 

(e)$ (f)$
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6 DISCUSSÃO 
 

 

 A eficácia do uso de certas cepas de bactérias probióticas na redução da 

colonização oral por C. albicans já foi demonstrada em modelo animal (38) e em seres 

humanos (177). Estudos in vitro (Tabela 2.1) dão subsídio científico para os testes 

clínicos de probióticos contra infecções por Candida, uma vez que demonstram o 

efeito candicida e a capacidade de interferir nos fatores de virulência da C. albicans 

(161, 169).  

 Diversas hipóteses sobre os mecanismos de ação das bactérias probióticas já 

foram levantadas, como descrito na introdução, sendo esta atividade muito 

provavelmente multifatorial. No entanto, estes mecanismos não estão totalmente 

elucidados. Ainda não está claro se a interferência no desenvolvimento de biofilmes 

fúngicos é dependente de um contato direto entre as células de Candida e as bactérias 

probióticas e/ou da liberação de exometabólitos pelos probióticos. Outro ponto ainda 

pouco aprofundado é o efeito dos probióticos sobre o sistema imune do hospedeiro, 

seja ele inato ou adaptativo. Neste cenário, a nossa pesquisa procurou trazer novos 

esclarecimentos em relação a esses dois possíveis mecanismos de ação dos 

probióticos contra infeções por C. albicans, especialmente na mucosa oral. O presente 

estudo in vitro foi dividido em duas partes: ensaios em cultura celular e ensaios com 

biofilmes microbianos.  

 Os ensaios em cultura celular objetivaram verificar o efeito da interação entre 

L. rhamnosus LR32, L. casei L324m e L. acidophilus NCFM sobre macrófagos 

humanos, após desafio por C. albicans e LPS bacteriano. Macrófagos são associados 

à resposta contra infecções fúngicas, inata e adaptativa, pela sua capacidade 

fagocítica e produção de mediadores inflamatórios (83).  

 Estudos prévios mostraram que Lactobacillus podem suprimir a produção de 

algumas citocinas pró-inflamatórias, como IL-1β, TNF-α, IL-6 e MCP-1 (224). Além 

disso, certas cepas deste genero são capazes de promover a modulação da resposta 

imune, pela regulação de genes que codificam TNF-α e MCP-1 em células THP-1 

estimuladas por LPS (230). No entanto, a resposta de macrófagos contra C. albicans 

é distinta da induzida por LPS, pois diferentes moléculas são reconhecidas pelos 

receptores do hospedeiro. Além disso, não se pode esperar que o padrão de citocinas 
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produzidas pelos macrófagos estimulados apenas por C. albicans seja igual ao de 

macrófagos desafiados apenas com LPS ou a combinação de ambos (57).  

 Os nossos resultados revelam a maior ativação de vias pró-inflamatórias com 

o reconhecimento de C. albicans na presença de LPS, uma vez que todas as citocinas 

avaliadas no presente estudo (TNF-α, IL-10, IL-1β, MCP-1 e IL-12) apresentaram 

maior nível nesta condição, quando comparadas com o grupo desafiado somente com 

C. albicans ou somente com LPS, exceto para TNF-α e IL-12 no desafio com LPS 

(Figura 5.4). Estudo prévio relatou que a presença de LPS é capaz de aumentar a 

expressão do receptor Dectina-1, aumentando assim o reconhecimento de Candida 

(57). Os nossos resultados estão ainda de acordo com relatos de que C. albicans 

regula positivamente a transcrição de genes codificadores de mediadores 

inflamatórios em células monocíticas THP-1, entre eles TNF-α (225). Assim, estas 

evidências demonstram o favorecimento de um processo inflamatório na presença de 

C. albicans corroborado pelo biofilme misto contendo LPS. Este quadro inflamatório 

prolongado na mucosa, do ponto de vista clínico, facilitaria a infiltração das hifas e 

consequentemente o desenvolvimento da candidíase. 

 A diferença no reconhecimento de células de C. albicans na presença ou 

ausência de LPS provavelmente deve-se ao fato de que o receptor Dectina-1 é pouco 

expresso na superfície do macrófago “inativo”, ou seja, que não tiveram contato prévio 

com LPS ou outras PAMPS (57). Assim, os dados sugerem que C. albicans não ativa 

os macrófagos e quando as células de C. albicans são adicionadas ao meio com 

macrófagos não ativados, estes não reconhecem o fungo e consequentemente não 

há produção de mediadores inflamatórios.  

 A capacidade das bactérias probióticas modularem a liberação de mediadores 

inflamatórios foi demonstrada no presente estudo em diferentes situações. 

Primeiramente, pode-se verificar que a presença dos probióticos por si só já é capaz 

de aumentar a produção das citocinas avaliadas, principalmente TNF-α. Um estudo 

prévio também já havia evidenciado que Lactobacillus são capazes interferirem na 

produção e liberação de citocinas pró- e anti-inflamatórias por macrófagos 

diferenciados de células THP-1, sendo o aumento ou a redução dependente da cepa 

bacteriana utilizada (63).  

Nos grupos em que os macrófagos entraram em contato com lipopolissacarídeos, 

seja durante o pré-tratamento (THP-1 + LPS + C. albicans) ou no desafio (THP-1 + 
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LPS), os probióticos não foram capazes de alterar significativamente a produção de 

TNF-α ou de reduzir IL-1β, como mostram as figuras 5.5a e 5.5c. Este resultado 

contraria os resultados de estudos prévios (224, 230-232). Macrófagos estimulados 

por L. rhamnosus BFE5264 e L. plantarum NR74, previamente ao desafio por LPS, 

apresentaram uma redução na produção de TNF-α e IL-1β em comparação com os 

grupos sem probiótico (224). Essa diferença de resultados pode ser explicada pela 

especificidade do efeito dos probióticos de acordo com a cepa bacteriana testada. Por 

exemplo, no estudo de Drago et al. (63), cepas de L. salivarius apresentaram efeitos 

contrários sobre macrófagos em relação à produção de citocinas. Neste estudo, as 

cepas de L. salivarius LDR0723 e CRL1528 induziram a um aumento na produção de 

IL-12 e Interferon- γ (IFN-γ), além da redução na liberação de IL-4 e IL-5 (citocinas 

associadas à resposta imune adaptativa). Por sua vez, as cepas L. salivarius BNL1059 

e RGS1746 promoveram um efeito inverso. Diferenças metodológicas entre os 

estudos, como variações no período de contato com o LPS também podem explicar 

parcialmente essas diferenças de resultados. Com isso, esses dados indicam que 

múltiplos modelos e estímulos devem ser testados para mimetizar a complexidade das 

interações que ocorrem em superfícies mucosas no homem. 

 O contato dos macrófagos com as bactérias probióticas anteriormente ao 

desafio por C. albicans, tanto na presença quanto na ausência de LPS, promoveu uma 

redução na produção de IL-12, considerada uma citocina pró-inflamatória (233). Em 

uma infecção, esta citocina é produzida principalmente por células apresentadoras de 

antígenos (APCs), incluindo  monócitos/macrófagos e células dendríticas, em 

resposta à presença do patógeno (234). A IL-12 induz a produção de IFN-γ, por células 

matadoras naturais (NK) e línfócitos T, que contribui para a ativação de células 

fagocíticas e inflamação. IL-12 tem papel fundamental na diferenciação de linfócitos T 

CD4+ nativos em linfócitos T auxiliares tipo 1 (Th1) (235) e diferenciação de linfócitos 

T citotóxico (CTL) (236), além de exercer papel antagônico ao IL-4, que favorece a 

resposta por linfócitos T auxiliares tipo 2 (Th2). Como a resposta imune depende de 

um balanço entre Th1 e Th2, pode-se considerar que o IL-12 representa uma ponte 

funcional entre a resposta imune inata não-específica inicial e a subsequente 

imunidade adaptativa antígeno-específica (234).  

 Comparando-se ainda os grupos THP-1 + (LPS) + Candida e THP-1 + (LPS + 

Probiótico) + Candida (Figura 5.5), a presença de Lactobacillus em um ambiente com 

LPS induziu aumento nos níveis de IL-10, além de ter promovido a redução da 
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produção de IL-12 após o desafio com C. albicans, sugerindo a capacidade da bactéria 

probiótica modular a resposta inflamatória. A IL-10 é considerada uma importante 

citocina imunossupressora, cuja principal função é limitar a extensão da ativação das 

células do sistema imune inato e adaptativo, mantendo a homeostase (233). Ou seja, 

sua atividade regulatória previne inflamações patológicas (231), como em certas 

doenças inflamatórias intestinais (237), e protege o hospedeiro de imunopatologias 

associadas a infecções e autoimunidade (233). A produção de IL-10 pelos macrófagos 

ocorre como uma consequência do reconhecimento de padrões moleculares 

associados a patógenos (PAMPs) da Candida pelos receptores de reconhecimento 

padrão (PRRs) expressos na superfície dos macrófagos (233). A modulação da 

resposta dos macrófagos, por nós observada, está associada à regulação negativa da 

transcrição do gene que codifica o receptor Dectina-1 promovida pela presença dos 

probióticos. No entanto, a C. albicans continua sendo reconhecida por outros 

receptores, cuja ativação induz a produção de IL-10. 

 Por outro lado, o aumento na produção de IL-10 causado pelas bactérias 

probióticas pode ter induzido a redução nos níveis da citocina pró-inflamatória IL-12, 

ambos observados nos grupos desafiados com C. albicans, uma vez que IL-10 é um 

dos principais reguladores negativos da produção de IL-12 (238). Os genes IL12a e 

IL12b precisam ser expressos coordenadamente nas mesmas células para que haja 

a produção de IL-12 biologicamente ativa (239). IL-10 parece regular negativamente 

a transcrição de ambos estes genes (240). 

 Nossos resultados mostraram claramente que Lactobacillus é capaz de 

interferir na resposta imune mediada por macrófagos, através da indução da produção 

de citocinas que favorecem a resposta imune Th2, ou seja, a imunidade adaptativa 

em detrimento da imunidade inata. Isto está de acordo com dados prévios que 

mostram aumento de IgA em pacientes tratados com probióticos (180). O 

favorecimento da resposta Th2 foi observado principalmente nos grupos de 

macrófagos pré-tratados com LPS e desafiados com C. albicans. Este duplo desafio 

procurou simular as situações reais na cavidade oral e na mucosa gastrointestinal, 

onde comunidades mistas desafiam os macrófagos residentes (241).  

 Nossos dados indicam que as três cepas de Lactobacillus testadas reduziram 

a transcrição relativa do gene que codifica Dectina-1. A redução na expressão do 

receptor Detina-1 pode também estar diretamente ligada à redução da inflamação 

frente ao patógeno e pode resultar na alteração da microbiota residente, favorecendo 
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os Lactobacillus (242), que por sua vez, segundo nossos dados, promovem ainda 

mais a redução da expressão deste receptor. Um estudo em modelo animal 

demonstrou que camundongos deficientes em Dectina-1 apresentaram maior 

proporção de Lactobacillus na microbiota comensal do intestino, devido à redução na 

produção de peptídeos antimicrobianos induzidos pela sinalização mediada por 

Dectina-1. O mesmo estudo mostrou que a colonização por Lactobacillus induziu 

aumento de células T regulatórias (Treg) no intestino, as quais promoveram uma 

redução do processo inflamatório local. Assim, o estudo sugeriu que Dectina-1 regula 

a imunidade intestinal através do controle da diferenciação de células Treg promovida 

pela modificação da microbiota (242). Com base nestes dados associados à nossa 

observação de regulação negativa do gene clec7a promovida por Lactobacillus em 

macrófagos desafiados com C. albicans e LPS, podemos sugerir que probióticos 

poderiam modular a resposta na mucosa oral de maneira semelhante à observada no 

intestino, por interferir na expressão de Dectina-1, alterando o reconhecimento e a 

consequente sinalização promovida por C. albicans. 

 A capacidade da C. albicans diferenciar-se da forma de levedura para a 

filamentosa é fundamental para a patogenicidade (2). A transição de levedura para a 

forma filamentosa é induzida por uma ampla variedade de fatores ambientais, tais 

como a presença de soro, alto pH e temperatura corporal do hospedeiro, ou seja, 

todas as características de uma condição inflamatória (243). Desta forma, a redução 

da resposta inflamatória em tecidos colonizados por C. albicans altera as condições 

ambientais. Tal evento, por sua vez, reduz o desenvolvimento de candidíase, através 

da redução da formação de hifas e da infiltração de Candida nas superfícies mucosas, 

já que tecidos inflamados são mais susceptíveis à penetração de patógenos (112). 

 Quitina e β-glucanos são componentes básicos da camada interna da parede 

celular de C. albicans (244), além de polissacarídeos, glicoproteínas, enzimas e 

lipídeos que também são componentes da parede celular (245). Todos estes 

componentes, principalmente os β-glucanos, são reconhecidos por diversos 

receptores das células do sistema imune inato, como Dectina-1, receptores de 

manose e TLRs (223, 245). Hifas e leveduras são reconhecidas de forma diferente 

por esses receptores, uma vez que cada uma dessas morfologias fúngicas 

apresentam diferentes características estruturais (112). Os glucanos das hifas 

apresentam uma estrutura cíclica única, não encontrada no glucano da levedura (113). 

Os β-glucanos cíclicos das hifas induzem a um padrão de produção de citocinas 
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diferentes em monócitos humanos, em comparação com os β-glucanos lineares das 

leveduras, sendo que β-glucanos cíclicos são mais potentes indutores de TNF-α, IL-

1β e IL-6 (113, 245). Por outro lado, as hifas não expõem β-glucanos na superfície 

celular como ocorre com as leveduras, e portanto são menos reconhecidas por 

receptores Dectina-1 dos macrófagos (112). Consequentemente, menor ativação das 

células imunes e menor produção de citocinas pró-inflamatórias são esperadas 

quando a C. albicans está na forma filamentosa (112).  

 Uma vez que os probióticos reduziram a resposta inflamatória mediada pelos 

macrófagos em nosso estudo, um predomínio de leveduras em relação a hifas seria 

esperado na presença de bactérias probióticas. Com isso, seria esperado que o 

reconhecimento das células de C. albicans e de Lactobacillus pelos macrófagos 

levaria à maior produção de citocinas pró-inflamatórias pelos macrófagos. No entanto, 

os nossos resultados também mostraram que as bactérias probióticas induziram a 

redução na transcrição do gene clec7a nos macrófagos, resultando na menor 

expressão de Dectina-1 nas superfícies dos macrófagos. Com isso, na prática, menos 

C. albicans mesmo na forma de levedura estaria sendo reconhecida pelos macrófagos 

pré-tratados com Lactobacillus. Isto evitaria uma resposta inflamatória exacerbada, 

que favoreceria a infiltração de Candida e o desenvolvimento de candidíase, 

promovendo um ambiente favorável à forma comensal.  

 As bactérias probióticas, ao se ligarem às células fúngicas, podem também 

estar inibindo a adesão de C. albicans ao substrato (162). Essa interação 

fungo/bactéria no biofilme, mais discutida a seguir, evita o processo de invasão de C. 

albicans às superfícies mucosas e reduz o seu contato com células imunes do 

hospedeiro.  

 Assim, os resultados da primeira parte do nosso estudo, ensaios em cultura 

celular, sugerem que os Lactobacillus modulam a secreção de mediadores 

inflamatórios (induzem aumento da produção de IL-10 e redução de IL-12) pelos 

macrófagos desafiados por C. albicans, reduzindo a resposta inflamatória. Uma vez 

que a inflamação favorece a transição de levedura para hifa (243) e esta ultima é 

necessária para a patogenicidade (112), a presença de probióticos altera o ambiente 

favorecendo blastosporos, reduzindo as chances de infecção. Além disso, na 

presença da bactéria probiótica, as leveduras não induzem a uma resposta imune 

exacerbada mediada por Dectina-1, devido à redução da expressão deste receptor 

em macrófagos, levando a um menor reconhecimento da Candida. Portanto, a 
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presença da bactéria probiótica provavelmente quebra o círculo vicioso envolvendo a 

inflamação, a transição levedura-hifa e o desenvolvimento da candidíase.  

 Na segunda parte do nosso estudo, os mesmos probióticos L. rhamnosus 

LR32, L. casei L324m e L. acidophillus NCFM, com comprovado efeito candicida em 

humanos (18, 177, 180), foram testados. Suspensões celulares planctônicas, assim 

como o sobrenadante de biofilme de Lactobacillus foram incubados com biofilmes de 

C. albicans, objetivando a verificação do efeito direto e indireto dos probióticos sobre 

o biofilme fúngico.  

 Como mencionado anteriormente, as bactérias probióticas podem estar 

interferindo no processo de filamentação das células de C. albicans através de 

mudanças no ambiente (243) e alterando a expressão gênica (228). Além disso, 

probióticos podem estar agindo sobre a formação de biofilmes, um importante fator de 

virulência de Candida (167, 168). Em nossos estudos, suspensões celulares 

probióticas e sobrenadantes de biofilmes de Lactobacillus foram incubados com 

biofilmes de C. albicans, em diferentes situações, para verificar se a interferência no 

desenvolvimento do biofilme fúngico é dependente de uma interação direta entre 

células de C. albicans e de bactérias probióticas, ou dependente da secreção de 

exometabólitos pelos probióticos (ação indireta).  

 De acordo com os resultados encontrados, cada uma das suspensões celulares 

de Lactobacillus exerceu efeito anti-biofilme durante os estágios de colonização inicial 

e maturação do biofilme de C. albicans. No entanto, estes efeitos foram espécie 

probiótica-específicos, uma vez que a inibição de C. albicans mediada pelos 

Lactobacillus variou entre as cepas probióticas testadas. A produção de ácidos 

orgânicos pelo metabolismo bacteriano e a consequente redução do pH final no meio 

de cultura já foram sugeridos como razões para tal inibição de Candida (246). Em um 

estudo prévio, Hasslof et al. (44) notaram que Lactobacillus que induziram os menores 

valores de pH após incubação foram os mais efetivos na inibição do crescimento de 

Candida. No entanto, nossos resultados revelaram que nenhum dos Lactobacillus 

testados induziu uma grande acidificação do meio (pH < 6.0) na co-cultura. Além 

disso, todos as três cepas probióticas induziram valores de pH semelhantes no 

sobrenadante do biofilme de Candida, em todos os tempos de análise. Tais resultados 

sugerem que o efeito candicida espécie-específico promovido pelas bactérias 

probióticas usadas no presente estudo não está relacionado a acidificação do meio.  
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 Notou-se ainda que o grau de inibição de crescimento exercido pelos 

probióticos contra C. albicans 75 correlacionou-se com a concentração das 

suspensões celulares de probióticos. Assim, somente as maiores concentrações 

relativas de Lactobacillus reduziram significativamente (p<0,05) o biofilme (UFC) de 

C. albicans 75 (Figura 5.7), indicando que a quantidade total de exometabólitos 

produzidos pelos probióticos é provavelmente crítica para o efeito antimicrobiano 

observado. Estudo prévio demonstrou que a supressão do biofilme de C. albicans por 

Lactobacillus planctônicos pode ocorrer devido à produção de bacteriocinas pelas 

bactérias ácido láticas nas co-culturas (249). O mecanismo de quorum sensing 

poderia estar regulando a produção dos peptídeos antimicrobianos pelos 

Lactobacillus, envolvendo uma regulação autoindutora em culturas líquidas (247). 

Lactobacillus, como outras bactérias Gram-positivas, usam circuitos de comunicação 

célula-célula para regular a produção e liberação de autoindutores, moléculas 

sinalizadoras químicas que aumentam em concentração de acordo com a 

densidade/concentração celular e levam à alteração da expressão de genes, e 

consequentemente alteração do comportamento de toda a comunidade bacteriana 

(248). Assim, os nossos dados indicam que o efeito anti-Candida de Lactobacillus é 

mediado, pelo menos em parte, pela produção de exometabólitos.  

  Por outro lado, os sobrenadantes livres de células coletados do biofilme de 

Lactobacillus demostraram uma capacidade limitada na supressão do 

desenvolvimento do biofilme de C. albicans, uma vez que foram efetivos contra o 

biofilme somente nos estágios iniciais do seu desenvolvimento, sendo incapazes de 

suprimir/eliminar o biofilme maduro, como ocorreu com as suspensões de 

Lactobacillus. Este resultado indica que os efeitos dos sobrenadantes provavelmente 

são físico-químicos ou, mais especificamente, de natureza interfacial (célula-célula e 

célula-superfície). Com base nos dados que indicam que o sobrenadante de 

Lactobacillus é capaz de interferir nos estágios iniciais do biofilme, onde predomina a 

adesão e agregação, sugere-se que componentes dos sobrenadantes, possivelmente 

exometabólitos de Lactobacillus, modificariam a energia de tensão superficial dos 

blastosporos de Candida, e consequentemente preveniriam a agregação celular e a 

formação de uma estrutura organizada (249). Os exometabólitos em questão, 

secretados pelas bactérias probióticas, incluem o peroxido de hidrogênio (H2O2) (54), 

metabólitos contendo proteicos (250), componentes de baixa massa molecular, como 

reuterina, ácidos carboxílicos, ácidos graxos, dipepitídios cíclicos e nucleotídios (251-
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253), e biosurfactantes cuja atividade antimicrobiana contra C. albicans já foi 

demonstrada (163, 197).  

 A imagens da MVLC (Figura 5.10) mostraram que o sobrenadante de L. 

rhamnosus reduziu a adesão de C. albicans à superfície plástica dos discos. Os 

biosurfactantes, um importante exometabólito de Lactobacillus, seria o principal 

responsável pela propriedade anti-adesiva do sobrenadante, uma vez que apresenta 

capacidade de modificar a hidrofobicidade das superfícies, interferindo na adesão 

microbiana e nos processos de desorção (254). Estudos prévios já demonstraram que 

estes exometabólitos produzidos por bactérias ácido láticas foram capazes de reduzir 

a adesão inicial de leveduras ao silicone elastomérico (249) e poliestireno (255). Os 

biosurfactantes além de prevenir a adesão de células entre si e à superfícies rígidas, 

também podem induzir o descolamento das células já aderidas (197). Este modelo de 

ação, no entanto, não seria eficaz no biofilme maduro, como demonstrado no presente 

estudo, em que as células de C. albicans já estão aderidas. 

 O ensaio com sobrenadante de bactérias probióticas também demonstrou que 

o sobrenadante coletado durante a fase de adesão do biofilme de L. rhamnosus (1,5 

h) não inibiu a adesão de C. albicans e o desenvolvimento do biofilme. No entanto, o 

efeito inibitório foi observado quando os sobrenadantes coletados dos biofilmes de 24 

h e de 48 h foram testados. Este resultado sugere que a produção de exometabólitos 

pelo L. rhamnosus, capaz de interferir na formação do biofilme de Candida, seria 

associado às fases mais avançadas da cultura do probiótico, possivelmente 

envolvendo mecanismo quorum sensing. Nossas imagens de MVLC corroboram com 

os achados anteriores, sugerindo que os exometabólitos da fase tardia de L. 

rhamnosus, possivelmente regulados por estímulos ambientais como a densidade 

celular (256), podem ser mais potentes na supressão no crescimento do biofilme 

fúngico. Além disso, a redução no número de C. albicans viáveis e a alteração da 

arquitetura do biofilme de C. albicans após a exposição ao Lactobacillus, tanto no 

contato direto célula-célula, quanto no contato da Candida com os produtos 

secretados no sobrenadante, podem estar ligadas à regulação negativa da transcrição 

de genes envolvidos com o desenvolvimento do biofilme, genes associados com 

replicação de DNA, translação, glicólise e gluconeogênese (164, 256). 

 O maior do efeito inibitório dos Lactobacillus sobre os biofilmes de C. albicans 

observado no ensaio de co-cultura, quando comparado com o ensaio com 

sobrenadante, pode indicar a necessidade de um contato direto de células bacterianas 
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e fúngicas para garantir a inibição da maturação do biofilme de C. albicans. No 

entanto, essa observação pode ser causada por outros mecanismos. As condições de 

crescimento dos Lactobacillus podem influenciar a atividade antimicrobiana dessas 

bactérias ácido láticas (257). Além disso, a co-cultura de cepas de Lactobacillus com 

outras espécie bacteriana pode induzir ou aumentar a produção de bacteriocinas 

(258). Portanto, nossos dados podem também indicar que a liberação de 

componentes com ação inibitória pelos Lactobacillus é dependente das condições do 

ambiente, como o crescimento em biofilme multiespécie, onde os metabólitos de 

Candida ou a competição por substrato nutricional poderiam induzir a produção de 

fatores inibidores de crescimento pelos Lactobacillus.  

 A formação de hifas é um importante passo para a patogênese de candidíase 

(259). Nossa análise ultra-estrutural com imagens de MEV demonstrou que o 

sobrenadante e o contato direto com células de L. rhamnosus inibiram 

significativamente a filamentação fúngica e afetaram a arquitetura do biofilme. Sabe-

se que o pH neutro favorece a transição levedura-hifa e também contribui para a 

adesão de células de C. albicans (260). As células de Candida na fase estacionária 

formam brotamentos elipsoidais em baixo pH e hifas alongadas em alto pH (261). 

Devido ao fato de todas as cepas de Lactobacillus testadas não reduzirem 

significativamente o pH nas variadas co-culturas realizadas, a acidificação do 

ambiente pelos Lactobacillus provavelmente não interfere na inibição da transição 

levedura-hifa da C. albicans. Assim, a modulação da expressão de genes hifa-

específicos na C. albicans é a provável causa da redução da filamentação de Candida 

promovida pelas bactérias probióticas e seus produtos (228). 

A presença de brotamentos nas células do biofilme de C. albicans tratado com 

probióticos é um indicativo que o fungo estava proliferando-se em vez de formar hifas, 

uma vez que a presença de brotamentos celulares é um sinal de crescimento de 

blastosporos maduros, não estando presentes em grande número durante a 

filamentação (261). Por outro lado, um estudo in vitro recente (249), o qual testou o 

efeito de biosurfactantes produzidos por L. brevis sobre o biofilme de C. albicans, 

mostrou a ausência de diferenças fenotípicas nos blastoconídios (blatosporos), na 

morfologia da hifa e na localização dos brotamentos entre os grupos controle e teste. 

A diferença das cepas de bactérias probióticas usadas no estudo de Ceresa et al. 

(250) e no presente estudo pode explicar os resultados divergentes.  
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 Quando comparamos as duas cepas de C. albicans usadas em nosso estudo, 

a C. albicans 75 demonstrou uma menor susceptibilidade à inibição promovida pelas 

cepas de Lactobacillus em comparação com a C. albicans ATCC SC5314, uma vez 

que os efeitos dos probióticos no biofilme do isolado clínico foram significativamente 

menores (p<0,05). Este resultado indica que o potencial anti-biofilme dos probióticos 

testados foi também patógeno-específico. Além dessa variabilidade intraespécie, um 

estudo prévio observou uma variabilidade interespécie para os efeitos fungicidas e 

fungistáticos dos Lactobacillus contra espécies de Candida, sendo as cepas de 

Lactobacillus por eles testadas mais efetivas contra C. albicans, em comparação com 

outras espécies patogênicas de Candida, como L. krusei e L. parapsilosis (262). Por 

outro lado, um estudo clínico randomizado (177) verificou que a redução in vivo da 

colonização oral por Candida promovida por Lactobacillus não foi relacionada à 

espécie que colonizava o paciente, sugerindo que outros mecanismos, como a 

modulação da resposta imune induzida pelo Lactobacillus, poderiam favorecer 

também a redução das espécies mais resistentes ao efeito direto do probiótico. 

 Os resultados obtidos validam a hipótese de que os efeitos terapêuticos e 

profiláticos de Lactobacillus contra candidíase seriam atribuído às interferências nas 

interações célula-célula e célula-superfície (256) e à produção de exometabólitos que 

desestabilizam a organização e a arquitetura do biofilme. Nossos estudos envolvendo 

biofilmes revelaram que as espécies de Lactobacillus testadas interferiram no 

desenvolvimento do biofilme de C. albicans através da inibição da colonização inicial, 

remoção do biofilme maduro e supressão da formação de hifas, possivelmente por 

exometabólitos produzidos pelos Lactobacillus. O contato direto de células 

bacterianas probióticas com o biofilme fúngico foi essencial para o efeito anti-biofilme 

durante o estágio de maturação do mesmo.  

 Apesar das novas informações trazidas pela nossa pesquisa, os mecanismos 

moleculares da ação dos probióticos contra C. albicans ainda não foram esclarecidos 

e devem ser investigados a fundo. Fazem-se necessários estudos com o isolamento 

e identificação dos componentes efetivos dos exometabólitos produzidos pelos 

Lactobacillus, usando espectrometria de massa - cromatografia líquida e 

espectroscopia de ressonância magnética nuclear, por exemplo. Além disso, as 

frações de exometabólitos isolados precisam ser avaliadas em relação ao seu impacto 

no desenvolvimento do biofilme de Candida e na expressão de genes associados à 

filamentação fúngica.  
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7 CONCLUSÃO 
 
 

O presente estudo sugeriu que Lactobacillus probióticos modulam a resposta 

inflamatória mediada por macrófagos ativados com LPS e/ou C. albicans, por sua 

capacidade de: 

- Alterar o reconhecimento de C. albicans por macrófagos pela regulação 

negativa da transcrição do gene cle7a, o qual codifica o receptor Dectina-1; 

- Alterar o perfil de citocinas pró-inflamatórias, induzindo o aumento da produção 

de IL-10 e redução da produção de IL-12.  

 

Os resultados também revelaram que espécies de Lactobacillus são capazes de 

inibir o desenvolvimento do biofilme de C. albicans por:  

- Inibir a colonização inicial, tanto pela produção de exometabólitos como pelo 

contato célula-célula; 

- Inibir a maturação dos biofilmes pelo contato célula-célula; 

- Reduzir a formação de hifas possivelmente pela produção de exometabólitos.  

 

Como a inflamação favorece a transição levedura-hifa e a forma filamentosa é 

necessária para a patogenicidade, o efeito dos probióticos sobre a modulação da 

resposta imune pode estar quebrando o ciclo vicioso envolvendo inflamação, 

diferenciação levedura-hifa e o desenvolvimento de candidíase. Além disso, a ação 

anti-Candida dos Lactobacillus pode envolver mecanismos inibitórios diretos, 

interferindo diretamente na capacidade da C. albicans de formar biofilme e de se 

diferenciar em hifas. 
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