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RESUMO 

 

Muitos estudos vêm sendo desenvolvidos com o objetivo de avaliar os efeitos que 
determinados microrganismos probióticos exercem sobre a saúde humana. Os 
avanços mais atuais de estudos in vivo, utilizam dietas contendo probióticos em 
animais e humanos e se baseiam na captação de grandes volumes de sequências 
de DNA para estudos genômicos ou na identificação de metabólitos oriundos de 
sangue, urina ou fezes para estudos do metaboloma ou de metabólitos específicos.  
O Lactobacillus plantarum é um microrganismo probiótico e tem sido relacionado a 
muitos efeitos benéficos na saúde humana, o que o torna alvo de investigações.  
Neste estudo avaliou-se o perfil metabólico de amostras fecais obtidas de 15 
voluntários saudáveis, cuja dieta foi suplementada durante 90 dias com a ingestão 
diária de um leite fermentado probiótico contendo Lactobacillus plantarum. O perfil 
metabólico foi avaliado em amostras fecais obtidas no tempo zero, com 90 dias de 
consumo e 15 dias após a interrupção do tratamento visando observar a ocorrência 
de variabilidade entre os períodos de avaliação. As amostras foram descongeladas e 
homogeneizadas. Uma alíquota de 50mg de cada amostra foi ressuspendida em 
água deuterada (D2O) a pH 7,4 contendo trimetil-silil propionato de sódio (TSP) 
como padrão interno. O material foi centrifugado, e o sobrenadante analisado 
através de Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio 
(RMN). Além disso, uma mistura das mesmas amostras foi analisada em triplicata 
para verificação da reprodutibilidade da metodologia. Os espectros de RMN tanto 
para as amostras da mistura quanto a média dos 15 indivíduos são similares, um 
indicativo de que a metodologia é adequada para utilização em ambos os casos. Foi 
possível avaliar redução nos níveis de etanol e α-aminoisobutirato durante o período 
de consumo do leite fermentado com relação ao tempo zero. A redução na 
intensidade dos sinais destes metabólitos sugere que L. plantarum – LP115 pode 
ocasionar efeitos positivos na saúde da população em estudo, já que são 
relacionados à distúrbios decorrentes de doenças hepáticas e com a oxidação de 
ácidos graxos. 
 

Palavras-chave: Metaboloma. Trato Gastrointestinal. Probiótico. Ressonância 

Magnética Nuclear. 
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ABSTRACT 

Many studies have been conducted in order to evaluate the effects that certain 
probiotic microorganisms have on human health. The most recent advances in vivo 
studies, using diets containing probiotics in animals and humans are based on the 
capturing of large amounts of DNA sequences for genomic studies or identifying 
metabolites derived from blood, urine or feces for metabolome studies or specific 
metabolites. Lactobacillus plantarum is a probiotic micro-organism and has been 
linked to many beneficial effects on human health, which makes it the subject of 
investigations. In this study we assessed the metabolic profile of fecal samples from 
15 healthy volunteers whose diet was supplemented for 90 days with a daily intake of 
a fermented milk containing the probiotic Lactobacillus plantarum. The metabolic 
profile was assessed in fecal samples obtained at time zero, with 90 days of 
consumption and 15 days after cessation of treatment to observe the occurrence of 
variability among the evaluation periods. Samples were thawed and homogenized. 
An aliquot of 50mg of each sample was resuspended in deuterated water (D2O) at 
pH 7.4 containing trimethylsilyl sodium propionate (TSP) as an internal standard. The 
material was centrifuged and the supernatant analyzed by Nuclear Magnetic 
Resonance Spectroscopy (H¹ NMR). Furthermore, a mixture of the same sample was 
analyzed in triplicate to verify the reproducibility of the method. NMR spectra for both 
the samples of the mixture as the average of the 15 individuals are similar, an 
indication that the methodology is suitable for use in both cases. We noticed a 
reduction in the levels of ethanol and α-aminoisobutyrate during the the fermented 
milk consumption compared to time zero. The reduction in the intensity of the signals 
of these metabolites suggests that L. plantarum - LP115 can cause positive effects 
on health of the population under study, as they are related to disorders resulting 
from liver disease and the oxidation of fatty acids. 
 
Key-words: Metabolome. Gastrointestinal Tract. Probiotic. Nuclear Magnetic 
Resonance. 
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INTRODUÇÃO 

 

A crescente conscientização dos consumidores sobre a saúde tem 

desempenhado um papel fundamental no crescimento do mercado de alimentos 

probióticos, cujas expectativas são de um aumento de consumo de 6,8% ao ano até 

2018 (STARLING, 2013), o que mantém o mercado de alimentos funcionais em alta 

e, por consequência, gera constante interesse dos setores de pesquisas e 

desenvolvimento tanto no meio acadêmico como nas indústrias de alimentos.  

A ingestão de produtos probióticos tem sido relacionada a muitos efeitos 

positivos na saúde do consumidor, dentre estes efeitos a estabilização da microbiota 

intestinal após o uso de antibióticos; diminuição da população de patógenos pela 

produção de compostos bioativos, competição por nutrientes e/ou sítios de adesão; 

aumento da absorção de certos nutrientes, bem como à estímulos da função 

imunomoduladora, promovendo a saúde de maneira geral através do reforço e/ou 

modificação da microbiota intestinal (SAAD, 2006; WGO, 2011; KECHAGIA et al., 

2013). 

Muitas espécies e linhagens consideradas probióticas têm sido utilizadas para 

consumo humano. O Lactobacillus plantarum tem sido alvo de muitos estudos, tanto 

em humanos como em animais. É um microrganismo pertencente ao grupo das 

bactérias ácido láticas (BAL), caracterizado por ser uma espécie altamente versátil, 

sendo encontrado em uma grande variedade de ambientes. Além disso, é um 

habitante natural do trato gastrointestinal e muitas linhagens desta espécie conferem 

diversos efeitos benéficos ao consumidor (KLEEREBEZEM et al., 2003). 

O estudo do perfil metabólico tem um grande potencial para a compreensão 

das complexas interações entre a microbiota e o hospedeiro. A detecção de 

metabólitos em diferentes fluidos corporais possibilita seu uso como biomarcador de 

susceptibilidade à doenças devido à sua influência na saúde do hospedeiro 

(VERNOCCHI et al., 2012; LAMPE et al., 2013). 

Neste contexto, utilizar o metaboloma, conjunto de todas as pequenas 

moléculas que são produzidas e/ou modificadas por um organismo, são de extrema 

importância para a compreensão das informações biológicas em estudo (VILLAS-

BÔAS; GOMBERT, 2006; ABDELNUR, 2011). 

Visando avaliar as possíveis alterações no metaboloma de indivíduos em 

dieta com consumo de L. plantarum, nosso grupo de pesquisas se propôs a avaliar 



 

 

as possíveis alterações do perfil de metabólitos em amostras fecais de 15 indivíduos 

que consumiram um leite fermentado contendo Lactobacillus plantarum LP115.  As 

alterações observadas poderão permitir a compreensão de efeitos e modo de ação 

deste probiótico na população em análise. 
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CAPÍTULO 1 

 

1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 MICROBIOTA INTESTINAL 

 

1.1.1 Estabelecimento e desenvolvimento da microbiota intestinal 

 

Antes do nascimento, o ser humano se desenvolve no ambiente estéril do 

útero enquanto imerso no fluido amniótico. Entretanto, após o nascimento e a 

exposição do bebê ao ambiente externo, este entra em contato com uma grande 

variedade de microrganismos (TIIHONEN; OUWEHAND; RAUTONEN, 2010). Neste 

primeiro momento, a via de parto (normal ou cesárea), o perfil de microbiota da mãe, 

o ambiente de nascimento e a alimentação através da amamentação ou fórmulas 

infantis são extremamente importantes para o desenvolvimento da microbiota inicial 

do bebê (ISOLAURI; SALMINEN; OUWEHAND, 2004; MUNYAKA; KHAFIPOUR; 

GHIA, 2014). 

As mudanças mais drásticas na composição da microbiota ocorrem ainda na 

infância enquanto esta ainda é instável, adquirindo certa estabilidade com a 

introdução de alimentos sólidos (FAVIER et al., 2002; TIIHONEN; OUWEHAND; 

RAUTONEN; 2010). O processo de estabelecimento da população microbiana é 

contínuo e complexo, tendo início no momento do parto e perdura por vários anos 

através de sucessivos estágios, sob a influência de fatores internos e externos 

(GUARALDI; SALVATORI, 2012; RODRÍGUEZ et al., 2015).  

A partir disto, a composição e desenvolvimento da microbiota sofrem 

alterações que variam de indivíduo para indivíduo, que incluem fatores do próprio 

hospedeiro (idade, genética, secreções digestivas, fisiologia digestiva, dieta, 

doenças, uso de medicamentos e antibióticos), fatores microbiológicos (competição 

por nutrientes e sítios de adesão, antagonismo bacteriano) e fatores ambientais 

(disponibilidade de substrato, pH local, potencial redox) (MACFARLANE; 

MACFARLANE, 2012; JANDHYALA et al., 2015). 

Em particular, o Trato Gastrointestinal (TGI) é um órgão colonizado por uma 

grande variedade de microrganismos em toda a sua extensão. Uma grande 
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variedade de espécies bacterianas compõem a microbiota humana, desempenhando 

um papel fundamental na saúde (GILL et al., 2006; JANDHYALA et al., 2015). 

Fazem parte das funções metabólicas da microbiota o catabolismo de toxinas e 

agentes carcinógenos, síntese de micronutrientes, fermentação de substâncias 

alimentícias não-digeríveis e absorção de eletrólitos e minerais (DEVARAJ; 

HEMARAJATA; VERSALOVIC, 2013). 

A interação entre microbiota-hospedeiro ainda não é totalmente conhecida e 

muitos estudos vem sendo desenvolvidos com o intuito de elucidar esta relação 

através da identificação e quantificação de microrganismos presentes no TGI 

humano, relacionando estes com o seu papel na saúde e bem estar (ZILBERSTEIN, 

2007; JACOBS et al., 2008; NDAGIJIMANA et al., 2009; VITALI et al., 2010; 

FRANCAVILLA et al., 2012; WEIR et al., 2013; BARRETO et al., 2014; CALVANI et 

al., 2014a; GORENJAK et al., 2014). 

Sabe-se, portanto, que a concentração de células viáveis encontradas nas 

diferentes regiões ao longo do TGI varia de acordo com diversos fatores. Devido às 

condições desfavoráveis para crescimento, o número de células microbianas que 

chegam através da alimentação até o esôfago encontra-se em torno de 104 – 106 

UFC/mL.  No estômago, o pH ácido faz com que essa carga inicial de células viáveis 

diminua para aproximadamente 101 – 103 UFC/mL,  porém atinge o seu ápice no 

cólon (1010 – 1012 UFC/mL) (TIIHONEN; OUWEHAND; RAUTONEN, 2010; 

MACFARLANE; MACFARLANE, 2012; JANDHYALA et al., 2015). 

O cólon é um complexo ecossistema microbiano, no qual as bactérias 

residentes (também chamadas de autóctones) ocupam diferentes regiões e nichos 

metabólicos. Através da alimentação, água e componentes ambientais alguns 

microrganismos denominados alóctones (ou transientes) podem ser consumidos e 

alterar a microbiota autóctone enquanto passam pelo organismo (LEY; PETERSON; 

GORDON, 2006). 

Além da variação na quantidade de células ao longo do TGI, algumas 

espécies também são encontradas mais frequentemente em certas regiões em 

detrimento de outras conforme as condições impostas pelo próprio meio (Figura 1). 
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Figura 1 – Distribuição de microbiota intestinal humana normal. 

 

Fonte: Adaptado de Jandhyala et al. (2015). 

 

As espécies encontradas no trato gastrointestinal humano são 

predominantemente dos grupos: Bacteroides, Clostridium, Lactobacillus, 

Eubacterium, Faecalibacterium e Bifidobacterium. Esta microbiota providencia ao 

hospedeiro geração de carboidratos de fácil digestão, ácidos graxos de cadeia curta 

(AGCC), aminoácidos e vitaminas, além de proteção contra doenças infecciosas 

(MARTIN et al., 2010; MACFARLANE; MACFARLANE, 2012; VERNOCCHI et al., 

2012). 

Por possuir uma característica relativamente flexível, a microbiota pode ser 

facilmente alterada por alguns fatores, dentre os quais a alimentação é fundamental 

(MACFARLANE; MACFARLANE, 2012; URSELL et al., 2014; JANDHYALA et al., 

2015). Isso se deve aos alimentos possuírem em sua composição centenas de 

substâncias que, mediante o metabolismo, dão origem a reações fisiológicas e 

possíveis alterações no perfil da microbiota intestinal (FRANCAVILLA et al., 2012; 

VERNOCCHI et al., 2012; TAIRA et al., 2015; ZHANG et al., 2015; CHUNG et al., 

2016).  

As pesquisas são consensuais quando relacionam as alterações na 

microbiota intestinal ao melhor desempenho no estado de saúde do hospedeiro 

(MARTIN, 2010; ROBLES-ALONSO; GUARNER, 2014). Portanto, a modulação da 

microbiota através da alimentação adequada pode favorecer a multiplicação de 

Esôfago pH < 4.0 

Bacteroides, Gemella, Megasphaera, 

Pseudomonas, Prevotella, Rothia spp., 

Streptococcus, Veillonella 

Cólon pH 5 – 5.7 

Bacteroides, Clostridium, Porphyromonas, 

Eubacterium, Ruminococcus, 

Enterobacterium, Enterococcus, 

Lactobacillus, Streptococcus, 

Peptostreptococcus, Fusobacteria, 

Prevotella, Lachnospira, Roseburia, 

Butyrivibrio, Fecalibacterium 

Estômago pH 2 

Streptococcus, Lactobacillus, 

Prevotella, Enterococcus, 

Helicobacter pylori 

 

Intestino Delgado pH 5 - 7 

Bacteroides, Clostridium, 

Streptococcus, Lactobacillus, 

Proteobacteria, Enterococcus 
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determinados microrganismos em detrimento de outros, estimulando a saúde do 

hospedeiro (GUINANE; COTTER, 2013; JANDHYALA et al., 2015). 

Os produtos gerados pelo metabolismo das bactérias que compõem a 

microbiota e seu papel na manutenção da saúde e tratamento de doenças crônicas, 

utilizando como mecanismo a alteração da dieta, são os principais alvos de 

pesquisas mais recentes, principalmente no que se refere ao impacto do uso de 

cepas probióticas na alimentação (MARTIN et al., 2010; TIIHONEN; OUWEHAND; 

RAUTOEN, 2010; GUINANE; COTTER, 2013).  

 

1.2 PROBIÓTICOS 

 

1.2.1 História e conceito de probióticos 

 

A descoberta da associação de microrganismos probióticos ao bem estar 

possui uma história que teve início há aproximadamente um século, quando Henry 

Tissier observou que a microbiota de crianças saudáveis apresentava 

microrganismos em forma de bastões (bifidobactérias) e que não eram encontrados 

em crianças que sofriam de diarreia, correlacionando isto com o seu papel na 

manutenção da saúde (WGO, 2011; KECHAGIA, 2013). 

No ano de 1990, Elie Metchnikoff (Professor do Instituto Pasteur em Paris, 

Prêmio Nobel e Microbiologista) foi o primeiro a postular o benefício das bactérias 

ácido láticas (BAL) à saúde associando-os à longevidade. Ele relacionou o fato de 

que a população búlgara possuía uma expectativa de vida maior comparada aos 

americanos graças ao consumo regular de leite fermentado, sugerindo então que 

nem todos os microrganismos eram nocivos à saúde (METCHNIKOFF, 1905; WGO, 

2011). 

O termo probiótico foi utilizado pela primeira vez por Lilly e Stillwell e definido 

como um fator de origem microbiológica que estimula o crescimento de outros 

microrganismos (LILLY; STILLWELL, 1965). 

Nos últimos anos, diversas definições para microrganismos probióticos já 

foram publicadas. Entretanto, a definição mais comum atualmente utilizada é dada 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que os caracteriza como “organismos 

vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios à 

saúde do hospedeiro” (FAO/WHO, 2006). 



16 

 

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) mantém este 

conceito (BRASIL, 2008). Além disso, a Anvisa divulga quais são os microrganismos 

considerados probióticos no país.  

Embora o número de espécies probióticas no Brasil seja relativamente 

restrito, há, no cenário internacional, uma grande variedade de espécies e linhagens 

comercializadas (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Microrganismos com alegações probióticas utilizados mundialmente. 

Espécies Lactobacillus Espécies Bifidobacterium 

L. acidophilus* B. adolescentes 
L. casei** B. animalis* 
L. crispatus B. bifidum* 
L. gallinarum¹ B. breve 
L. gasseri B. infantis 
L. johnsonii B. lactis² 
L. paracasei* B. longum* 
L. plantarum  
L. reuteri  
L. rhamnosus  

Outras Bactérias Ácido Láticas Microrganismos Não Ácido Láticos 

Enterococcus faecalis¹ Bacillus cereus variedade toyoi¹ 
E. faecium* Escherichia coli cepa nissle 
Lactococcus lactis³* Propionibacterium freudenreichii 
Leuconostoc mesenteroides Saccharomyces cerevisiae 
Pediococcus acidilactici³ S. boulardii 
Sporolactobacillus inulinus¹  
Streptococcus thermophilus³  

¹ Principalmente utilizado em animais. 
² Reclassificado como B. animalis subsp. lactis. 
³ Pouco se sabe sobre suas propriedades probióticas. 
*Microrganismos aceitos pela Legislação Brasileira por suas características probióticas (BRASIL, 
2008). 
**Estão inclusos nesse grupo e são aceitos pela ANVISA: Lactobacillus casei shirota, Lactobacillus 
casei variedade rhamnosus e Lactobacillus casei variedade defensis. 

Fonte: Adaptado de Kechagia et al. (2013). 
 

 

1.2.2 Características gerais dos probióticos 

 

De maneira geral, para que um microrganismo seja considerado probiótico, 

este necessita atender algumas exigências, tais como: sobrevivência nas condições 

ambientais do hospedeiro pretendido; capacidade de adesão à mucosa intestinal; 

produção de substâncias antimicrobianas; antagonismo contra bactérias 
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patogênicas; não patogênico; apresentar efeitos desejáveis sobre a saúde 

(ROBINSON, 2002; SAAD, 2006). 

Sabe-se que microrganismos probióticos possuem a capacidade de 

influenciar beneficamente o equilíbrio da microbiota intestinal através de diversos 

mecanismos de ação, como por exemplo: aumentando o número de bactérias 

aeróbicas benéficas e diminuindo a população de microrganismos potencialmente 

patogênicos pela disputa por nutrientes e sítios de adesão; estabilizando a 

microbiota intestinal após o uso de antibióticos; alterando o pH intestinal pela 

produção de ácidos acético e lático de modo a desfavorecer o desenvolvimento de 

patógenos; promovendo a digestão da lactose em indivíduos intolerantes à lactose; 

produzindo compostos antimicrobianos e outras substâncias que ajudam na inibição 

desses microrganismos patogênicos; estimulando o sistema imunológico; e aliviando 

sintomas de constipação (WGO, 2011; KECHAGIA, 2013). 

Outros efeitos probióticos têm sido estudados, como sua atuação na 

prevenção de câncer de cólon (DENIPOTE; TRINDADE; BURINI, 2010; GUINANE; 

COTTER, 2013), na modulação de reações alérgicas (SOUZA et al., 2010; 

FRANCAVILLA et al., 2012) e modulação dos níveis sanguíneos de lipídios 

(FUENTES et al., 2013; HU et al., 2013; GORENJAK et al., 2014). 

 

1.2.3 Bactérias ácido-láticas (BAL) 

 

Muitos dos microrganismos a que atribuímos efeitos probióticos são aqueles 

que têm origem em produtos lácteos e fermentados (DONOHUE, 2006). Dentre 

esses microrganismos, os mais conhecidos são as bactérias ácido-láticas (BAL) e 

desempenham um papel extremamente importante em processos fermentativos 

(FERNÁNDEZ et al, 2015). As BALs são amplamente utilizadas na indústria de 

alimentos por sua capacidade de acidificação e preservação de alimentos, além de 

suas implicações na textura, sabor e odor de produtos fermentados (SUSKOVIC et 

al., 2001; HUERTAS, 2010). 

Neste grupo estão inclusas bactérias não patogênicas, não toxigênicas, Gram 

positivas, e caracterizam-se pela fermentação de carboidratos tendo como principal 

produto final a produção de ácido lático (WGO, 2011). Além disso, também 

produzem substâncias tais como ácidos orgânicos, compostos diacetil e peróxido de 



18 

 

hidrogênio durante a fermentação lática (SUSKOVIC et al., 2001; AFFHAN et al., 

2015; FERNÁNDEZ et al., 2015). 

As bactérias ácido-láticas incluem microrganismos nativos que residem no 

TGI dos mais diversos animais. Fazem parte deste grupo os gêneros Lactococcus, 

Enterococcus, Streptococcus, Leuconostoc, Pediococcus e Lactobacillus, sendo que 

este último é um dos maiores e mais importantes representantes (HUERTAS, 2010). 

 

1.3 GÊNERO LACTOBACILLUS 

 

Dentre os gêneros que compõem o grupo das bactérias ácido-láticas, o 

gênero Lactobacillus é o maior deles, com aproximadamente 150 espécies descritas 

Este grupo caracteriza-se por compreender espécies Gram-positivas, não 

esporuladas, anaeróbicas ou aerotolerantes, acidodúricas, homo ou 

heterofermentativas e que possuem uma complexa necessidade nutricional 

(SUSKOVIC et al., 2001; LEE et al., 2009). 

Devido às suas propriedades de promoção à saúde, que incluem competição 

por sítios de adesão com microrganismos patógenos e produção de compostos 

antimicrobianos tais como ácidos orgânicos e bacteriocinas, as espécies de 

Lactobacillus tem recebido grande atenção por parte dos pesquisadores (ZAVISIC et 

al., 2012). 

Vários estudos revelam resultados favoráveis do uso de cepas de 

Lactobacillus no alívio de sintomas de desordens e patologias intestinais (VENTURI 

et al., 1999; GIONCHETTI et al. 2000; DUCROTTÉ; SAWANT; JAYANTHI, 2012), 

sua atuação no sistema imune (RASK et al., 2012; AKTAS et al., 2015; CARASI et 

al., 2015), redução nos níveis de colesterol (FUENTES et al., 2013; SONG et al., 

2015), tratamento de condições alérgicas (NAGATA et al., 2010; YANG et al., 2015), 

capacidade de sobrevivência e adesão à mucosa intestinal (TROPCHEVA; 

GEORGIEVA; DANOVA, 2011; SKRZYPCZAK; GUSTAW; WASKO, 2015), dentre 

outras atividades que comprovam seu uso seguro na alimentação humana. 

Em particular, a espécie Lactobacillus plantarum tem se destacado e vem 

sendo alvo de diversos estudos clínicos para avaliação dos seus efeitos na saúde de 

seres humanos (BRON et al., 2004; DUCROTTÉ; SAWANT; JAYANTHI, 2012; CHIU 

et al., 2013; FUENTES et al., 2013; COSTA et al., 2014). 
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1.3.1 Lactobacillus plantarum 

 

A espécie Lactobacillus plantarum é classificada como uma bactéria Gram-

positiva que pode ser encontrada nos mais diversos ambientes (SIEZEN et al., 

2006). Devido à sua versatilidade e flexibilidade, é encontrada em produtos lácteos, 

carnes e em vegetais em conserva, sendo a primeira bactéria do gênero 

Lactobacillus a ter seu genoma sequenciado (KLEEREBEZEM et al., 2003). 

L. plantarum também é encontrado no trato gastrointestinal de humanos e 

animais (AHRNÉ et al., 1998), e por esse motivo muitos estudos vêm sendo 

realizados sobre seu impacto na saúde humana como probiótico (DUCROTTÉ; 

SAWANT; JAYANTHI, 2012; BELICOVA; MILUSASOVA; DUSINKSKY, 2013; CHIU 

et al., 2013; BARRETO et al., 2014; SONG et al., 2015). Embora a legislação 

brasileira, através da Resolução RDC nº 278 de 22 de Setembro de 2005 da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2008) não o considere como 

microrganismo probiótico, outros países utilizam essa espécie como tal 

(KLEEREBEZEM et al., 2003). 

Estudos mostram que cepas de L. plantarum são capazes de sobreviver ao 

trânsito gástrico (TROPCHEVA; GEORGIEVA; DANOVA, 2011; COSTA et al., 

2014), possuem atividade imunomoduladora (REMUS et al., 2013; ZVANYCH et al., 

2014), aliviam os sintomas de desordens intestinais (DUCROTTÉ; SAWANT; 

JAYANTHI, 2012), diminuem os níveis de colesterol sanguíneo (HU et al., 2013; 

GORENJAK et al., 2014), possuem atividade antimicrobiana pela produção de 

bacteriocinas (TODOROV, 2009), agem de forma antagônica contra patógenos 

como Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes e Escherichia coli e são 

resistentes à bile (RAMOS et al., 2013).  

A linhagem LP 115, em particular, mostrou resultados favoráveis na redução 

de riscos de doenças cardiovasculares em mulheres no período pós-menopausa, 

principalmente no que se refere à diminuição nos níveis de colesterol total, 

sobretudo no LDL (Low Density Lipoproteins) sanguíneo (BARRETO et al., 2014). 

Outro estudo realizado por Paineau et al (2008) verificou que L. plantarum 

LP115 foi capaz de sobreviver à passagem pelo TGI e tem efeitos positivos nos 

consumidores pelo estímulo do sistema imune. Além disso, dados sugerem que esta 

linhagem pode ter efeito antagônico contra patógenos como Enterobacteriaceae, 
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Shigella, Clostridium perfringens, Escherichia coli, e Staphylococcus aureus 

(HENRIQUE, 2014). 

Embora alguns produtos resultantes do metabolismo de bactérias do gênero 

Lactobacillus sejam conhecidos (NDAGIJIMANA et al., 2009; MACFARLANE; 

MACFARLANE, 2012; ZAVISIC et al., 2012), não há estudos de metabólitos 

produzidos por linhagens específicas e suas relações com o hospedeiro. Bactérias 

pertencentes ao mesmo gênero podem possuir propriedades diferentes, o que 

aumenta a necessidade de pesquisas voltadas à linhagens específicas (DANIEL et 

al., 2006; RASK et al., 2012). 

 

1.3 ABORDAGEM METABOLÔMICA 

 

1.3.2 Surgimento das tecnologias ômicas 

 

Durante a década de 90, foi investido muito tempo e esforço no 

sequenciamento do genoma de diversos organismos, com o objetivo de se elucidar 

o mecanismo de funcionamento celular em nível molecular. No entanto, ficou 

evidente que o conhecimento dos genes de um organismo não é suficiente para a 

compreensão de todos os mecanismos moleculares de uma célula (VILLAS-BÔAS, 

2006). 

Como consequência, surgiu uma nova área nas ciências biológicas, a 

Genômica Funcional, cujo objetivo principal é determinar função para os diversos 

genes sequenciados, já que a função de um gene é determinada quando são 

identificados seus respectivos produtos gênicos, ou seja, RNAm, proteínas e 

metabólitos. Similar à nomenclatura utilizada para a palavra genoma, que designa o 

conjunto de todos os genes de um organismo. Analogamente, o conjunto de todos 

os RNAm transcritos por um organismo recebeu a designação de transcriptoma, e o 

conjunto de todas as proteínas de proteoma (VILLAS-BÔAS, 2006). 

O termo metaboloma consiste no estudo do conjunto de metabólitos de baixa 

massa molecular de uma célula (ABDELNUR, 2011; DEVLIN, 2011; NELSON; COX, 

2011). Estão inclusos nesse grupo substâncias como pequenos peptídeos, ácidos 

orgânicos, ácidos biliares,  compostos sulfurados, álcoois, poliaminas, aminoácidos e 

açúcares (MARCFARLANE; MACFARLANE, 2012; VERNOCCHI et al., 2012) 
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Sabe-se que a informação codificada no DNA é transcrita em uma molécula 

de RNA mensageiro que é traduzida em uma molécula de proteína que, quando não 

exerce uma função estrutural, irá catalisar uma ou mais reações químicas dentro 

e/ou fora da célula, sendo responsável pela transformação de pequenas moléculas 

químicas chamadas de metabólitos. Os metabólitos, por sua vez, regulam a 

atividade das proteínas, o processo de transcrição e tradução, além de servirem de 

substratos para modificação e síntese das proteínas e lipídeos, e síntese de DNA e 

RNA como ilustrado na Figura 2 (VILLAS-BÔAS, 2006).  Portanto, os metabólitos 

são os produtos finais do metabolismo celular e alvos de estudos metabolômicos. 

 
 
Figura 2 – O funcionamento celular em nível molecular 

 

 

Fonte: Adaptado de Villas Boas (2006). 

 

Estudos utilizando estas abordagens requerem ferramentas analíticas que 

permitam o processamento e exploração de um grande volume de dados que devem 

ser simplificados sem, no entanto, perderem a robustez do seu conteúdo. Assim, a 

RMN (Ressonância Magnética Nuclear), CG (Cromatografia Gasosa), HPLC (High 

performance liquid chromatography ou Cromatografia liquida de alta eficiência), MS 

(Espectrometria de massas), além de ferramentas estatísticas e de bioinfomática, 

são fundamentais para interpretação dos dados (ARANÍBAR et al., 2006; DUNN et 

al., 2011; RATERINK, et al., 2014; PENG; LI; PENG, 2015). 

Dentro de células vivas ocorrem uma série de reações enzimáticas 

relacionadas, chamadas de vias metabólicas, que geram produtos específicos. Os 

reagentes, os intermediários e os produtos dessas reações são denominados 

metabólitos. Os tipos de enzimas e metabólitos presentes em uma determinada 

Ribozimas 
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célula variam conforme a natureza do organismo, o tipo de célula, o estado 

nutricional e estágio de desenvolvimento da célula (VOET; VOET; PRATT, 2008). 

Os metabólitos compreendem moléculas com peso de até 1kDa, podendo ter 

origem orgânica ou inorgânica, sendo que a maioria destes é de origem orgânica. 

Como existe uma grande variedade de metabólitos e diversidade na sua 

composição, tem-se um grande número de propriedades físico-químicas, tais como 

peso molecular, caráter hidrofóbico ou hidrofílico, acidez ou basicidade, ponto de 

ebulição, entre outras (DUNN et al., 2011). É possível classificá-los de acordo com 

sua polaridade (polar ou apolar), estrutura, ou também de acordo com a origem 

intracelular e/ou extracelular, através da análise de plasma, urina, líquido céfalo-

raquidiano, lágrimas, saliva, fezes e até mesmo tecidos e epitélios variados (DUNN 

et al., 2011).  

Sabe-se, portanto, que uma importante fonte de metabólitos intestinais é 

oriunda das transformações de nutrientes da dieta tanto do hospedeiro quanto por 

sua microbiota (VERNOCCHI et al., 2012),  como mostra a Figura 3.   

De maneira geral, a microbiota intestinal metaboliza entradas de substrato a 

partir do hospedeiro, incluindo dieta e xenobióticos, em metabólitos que podem 

entrar na corrente sanguínea do hospedeiro e afetá-lo em sua saúde. Por exemplo, 

fármacos terapêuticos podem ser inativados ou convertidos em outros derivados 

com possíveis efeitos tóxicos. Portanto, mudanças nesses substratos que entram no 

organismo mudam o reservatório de substratos microbianos disponíveis e alteram o 

perfil metabolômico do intestino, produzindo efeitos variáveis sobre o hospedeiro. O 

novo fenótipo do hospedeiro pode por sua vez, ter um efeito de feedback sobre a 

comunidade microbiana (URSELL et al., 2014). 
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Figura 3 – Interações entre hospedeiro, microbiota e metabólitos. 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Ursell et al., 2014.  

 

A análise dos extratos de amostras fecais são os materiais mais comuns e 

não invasivos utilizados em estudos de interação metabólica entre mamíferos e sua 

microbiota intestinal. Os perfis relacionados com o metabolismo de AGCC (Ácidos 

Graxos de Cadeia Curta), aminoácidos, ácidos orgânicos, nucleotídeos, poliaminas, 

compostos fenólicos, ácidos biliares e componentes lipídicos podem trazer 

informações sobre uma variedade de doenças intestinais (VERNOCCHI et al., 2012). 
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1.4.2. Uso de RMN em estudos metabolômicos 
 

Dentre os métodos mais conhecidos e comumente utilizados para a 

identificação e quantificação de metabólitos, estão a Espectrometria de Massas (EM) 

e a Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) (ABDELNUR, 2011; 

VERNOCCHI et al., 2012). 

A metabolômica baseada em RMN tem sido uma valiosa ferramenta na 

investigação da microbiota humana e sua relação com a saúde do hospedeiro 

(CALVANI et al., 2014a). Esta técnica permite o monitoramento de algumas classes 

de metabólitos com alta reprodutibilidade e menos variação inter-laboratorial. 

Também permite uma análise rápida, não destrutiva de extratos brutos, e a detecção 

quantitativa de diferentes grupos de metabólitos (PENG; LI; PENG, 2015). 

Devido à grande complexidade da composição de metabólitos presentes nas 

amostras, a informação metabólica completa para qualquer amostra é difícil de ser 

decifrada por completo (DEVARAJ; HEMARAJATA; VERSALOVIC, 2013). A busca 

pela identificação de biomarcadores tem norteado pesquisas envolvendo a 

microbiota intestinal, já que os produtos resultantes da fermentação podem ser um 

sinal de intestino saudável (LE GALL et al., 2011). 

Estudos recentes mostram que a análise metabolômica de extratos fecais 

baseada em RMN de ¹H revelam que a suplementação com probióticos afeta 

significativamente a interação microbiota/hospedeiro, o que pode gerar informações 

de diagnóstico para doenças (MARTIN et al., 2010; FRANCAVILLA et al., 2012; 

CALVANI et al., 2014a; CALVANI et al., 2014b; ZHANG et al., 2015). 

Um estudo realizado por Le Gall et al (2011) identificou alterações no perfil 

metabólico de extratos fecais de indivíduos com Síndrome do Intestino Irritável (IBS) 

e Colite Ulcerativa em comparação com pacientes saudáveis, correlacionando os 

níveis de metabólitos encontrados com possíveis alterações na composição da 

microbiota desses indivíduos. 

Outro estudo utilizando a RMN identificou e quantificou cerca de 150 

moléculas pertencentes aos grupos de ácidos graxos de cadeia curta, ácidos 

orgânicos, ésteres, álcoois e aminoácidos em amostras fecais de indivíduos que 

foram suplementados com um alimento simbiótico, indicando variação no 

metabolismo do hospedeiro após a ingestão do produto (NDAGIJIMANA et al., 

2009). 
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Vitali et al (2010) avaliaram a variação de cerca de 130 diferentes metabólitos 

que compunham uma matriz metabólica de dados identificados em amostras fecais 

de indivíduos que consumiram um alimento simbiótico composto por Lactobacillus 

helveticus, Bifidobacterium longum e frutooligossacarídeos. Com esse estudo, os 

pesquisadores notaram que a ingestão deste alimento resultou em mudanças 

significativas na atividade metabólica intestinal, principalmente quanto a compostos 

orgânicos voláteis. 

Deste modo, utilizar o L. plantarum Lp115 para avaliar possíveis alterações 

metabólicas em uma população cuja dieta foi previamente suplementada com um 

leite fermentado por esta linhagem pode ser uma abordagem interessante, uma vez 

que o nosso grupo de estudos já disponibiliza de dados relativos à quantificação 

desta espécie (COSTA et al., 2014) bem como um estudo preliminar da alteração da 

microbiota fecal frente ao consumo do Lp115 (HENRIQUE, 2014) e outro estudo 

com alguns efeitos da linhagem em humanos (BARRETO et al., 2014).  

 

 

2 OBJETIVOS 

 

 Identificar a distribuição dos principais metabólitos em amostras fecais de 15 

voluntários que ingeriram leite fermentado contendo Lactobacillus plantarum Lp-115 

em diferentes períodos de tratamento, utilizando a Espectroscopia de Ressonância 

Magnética Nuclear; 

 Comparar a distribuição de metabólitos entre as amostras de pool e amostras 

individuais; 

 Associar as variações dos metabólitos aos efeitos fisiológicos no organismo 

dos consumidores. 
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RESUMO 

O Lactobacillus plantarum é um microrganismo largamente utilizado em produtos 
fermentados pela indústria de alimentos e suas características e efeitos benéficos 
vem sendo alvo de estudos. A abordagem metabolômica tem como foco a 
identificação de compostos resultantes do metabolismo celular e, portanto, a 
compreensão da relação entre microbiota e hospedeiro. Neste estudo, utilizou-se a 
RMN de H¹ para avaliar a variação no perfil de metabólitos em amostras fecais de 15 
indivíduos saudáveis, cuja dieta foi suplementada pela ingestão diária de um leite 
fermentado contendo L. plantarum – LP115 contendo 10¹¹ UFC/80mL durante um 
período de 90 dias. Adicionalmente, foram avaliadas amostras antes do início do 
tratamento (T0) e 15 dias após o consumo. Para a análise do perfil de metabólitos, 
foram feitos amostras individuais, bem como triplicatas de misturas de todas as 
amostras nos períodos avaliados. Os espectros de RMN de H¹ da mistura de 
amostras bem como a média dos espectros individuais evidenciam a ocorrência de 
mais de 20 metabólitos, dos quais dois mostraram variação significativa nos tempos 
T0 e T90. Os níveis de butirato, acetato, succinato, propionato, piruvato, glicina, 
lactato e β-glicose não mostraram alteração durante o consumo. Entretanto, houve 
uma redução nos níveis de α-aminoisobutirato e etanol, o que sugere uma relação 
importante do L. plantarum – LP115 no combate à microrganismos que 
desempenham papel de doenças relacionadas ao fígado pela diminuição de etanol 
de origem endógena nas fezes. 
 

Palavras-chave: Probiótico. Metabolômica. Ressonância Magnética Nuclear. 
Microbiota Intestinal. 
 

ABSTRACT 

Lactobacillus plantarum is a microorganism widely used in fermented products by 
food industry and its features and benefits are being studied. The metabolomic 
approach focuses on identifying compounds resulting from cellular metabolism and, 
therefore, understanding the relationship between microbiota and host. In this study, 
we used the ¹H NMR to assess the variation in the metabolite profile in fecal samples 
from 15 healthy individuals whose diets were supplemented by daily ingestion of a 
fermented milk containing L. plantarum - LP115 with 10¹¹ UFC /80 mL for 90 days. 
Additionally, samples were evaluated before the beginning of treatment (T0) and 
after 15 days of consumption. For analysis of metabolites profile, individual samples 
were made, as well as mixtures of triplicate samples in all periods. ¹H NMR spectra of 
the pooled samples and the average individual spectra showed the occurrence of 
more than 20 metabolites identified, of which two showed significant variation in the 
times T0 and T90. The levels of butyrate, acetate, succinate, propionate, pyruvate, 
glycine, β-lactate and glucose showed no change during consumption. However, 
there was a reduction in levels of α-aminoisobutyrate and ethanol, which suggests an 
important relationship L. plantarum - LP115 in combating microorganisms which play 
a role in liver-related diseases by decreasing endogenous ethanol in the stool. 
 

Key-words: Probiotic. Metabolomic. Nuclear Magnetic Resonance. Gut Microbiota. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A metabolômica é a uma área da Genômica Funcional que tem como objetivo 

o estudo do conjunto de metabólitos de baixa massa molecular de uma célula 

(VILLAS-BÔAS, 2006; DUNN et al., 2011). Os estudos de metaboloma têm sido 

aplicados principalmente para compreensão das complexas interações entre 

microbiota/hospedeiro e identificação de possíveis biomarcadores do estado de 

saúde de uma população (MARTIN et al., 2010; CAO et al., 2011; LE GALL et al., 

2011; FRANCAVILLA et al., 2012; WEIR et al., 2013; ZHANG et al., 2015). A análise 

de amostras fecais são os materiais mais comuns e não invasivos utilizados para 

compreensão do metabolismo de metabólitos intestinais, oriundos das 

transformações de nutrientes da dieta tanto do hospedeiro quanto por sua microbiota 

(VERNOCCHI et al., 2012; URSELL et al., 2014). Para isso, a Ressonância 

Magnética Nuclear (RMN) tem se mostrado uma ferramenta poderosa para o estudo 

de análises metabolômicas (PENG; LI; PENG, 2015). 

 O trato gastrointestinal é um ecossistema complexo, composto por uma 

microbiota diversa que desempenha um papel de grande relevância na saúde 

humana (RODRÍGUEZ et al., 2015). Durante o processo de estabelecimento da 

microbiota ainda na infância, esta pode ser sofrer alterações na sua composição 

devido a diversos fatores intrínsecos e extrínsecos (MUNYAKA; KHAFIPOUR; GHIA, 

2014; RODRÍGUEZ et al., 2015), atingindo uma estabilidade na fase adulta 

(TIIHONEN; OUWEHAND; RAUTONEN, 2010). Entretanto, esta microbiota pode ser 

modulada principalmente devido à mudanças na dieta, uso de medicamentos, 

probióticos e metabólitos, afetando diretamente a saúde (URSELL et al., 2014). 

Portanto, a ingestão de probióticos tem sido uma ferramenta importante nos estudos 

da modulação da microbiota e seus efeitos, de modo a compreender o impacto 

destes microrganismos na saúde do hospedeiro (MARTIN et al., 2010; VITALI et al., 

2010; POROYKO et al., 2011; COSTA et al., 2014). 

Os produtos lácteos são um dos principais veículos de probióticos 

(RODRIGUES et al., 2011; FERNÁNDEZ et al., 2015; ZHENG et al., 2015). A 

espécie Lactobacillus plantarum pertence ao grupo das bactérias ácido-láticas (BAL) 

amplamente utilizada em produtos fermentados (BELICOVA; MIKULASOVA; 

DUSINSKY, 2013) e tem sido relacionada a muitos efeitos positivos na saúde 

humana e animal (TROPCHEVA; GEORGIA; DANOVA, 2011; RASK et al., 2012; 
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CHIU et al., 2013). É caracterizada por ser uma espécie altamente flexível e versátil, 

encontrada nos mais diversos ambientes (KLEEREBEZEM et al., 2003), além de 

fazer parte da microbiota humana saudável (AHRNÉ, 1998). Estudos utilizando a 

linhagem L. plantarum LP115 demonstraram efeitos positivos deste microrganismo 

como probiótico na saúde humana (PAINEAU et al., 2008; BARRETO et al., 2014; 

COSTA et al., 2014; HENRIQUE, 2014). 

Neste estudo, utilizou-se a RMN para a detecção da variação do perfil 

metabólico em amostras fecais de indivíduos que consumiram um leite fermentado 

contendo a espécie Lactobacillus plantarum LP115. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ESTUDOS PRELIMINARES 

 

Em estudos anteriores, Costa et al (2014) selecionou 61 voluntários adultos 

saudáveis, que receberam doses diárias (80mL) de um leite fermentado contendo 

2x109 UFC/mL de L. plantarum Lp115 durante 90 dias. Estes indivíduos foram 

divididos em 5 grupos, com diferentes períodos de consumo (Grupo controle: antes 

do início do consumo ou T0; Grupo 1: 15 dias; Grupo 2: 30 dias; Grupo 3: 45 dias; 

Grupo 4: 60 dias; Grupo 5: 90 dias de consumo do probiótico e 15 dias após a 

interrupção do tratamento para todos os grupos), e cinco (5) g de amostras fecais 

foram coletadas em cada um destes períodos. As amostras foram homogeneizadas, 

fracionadas em triplicatas e mantidas em freezer -80ºC para análises. A espécie foi 

quantificada em amostras fecais em diferentes períodos de consumo utilizando PCR 

quantitativo em tempo real (q-PCR). 

Posteriormente, Henrique (2014) avaliou o impacto da ingestão desta 

linhagem sobre a microbiota fecal desses mesmos indivíduos, e relatou uma 

alteração da microbiota além da redução significativa de patógenos durante o 

período de ingestão do leite fermentado. 

 

2.2 ESTUDO ATUAL 

 

2.2.1 Preparo das amostras 

 

Neste estudo, 15 amostras aleatórias que compunham o Grupo 5 (indivíduos 

que consumiram L. plantarum LP115 por 90 dias) foram analisadas. Foram 

realizadas análises nas amostras referentes aos tempos T0 (antes do início do 

consumo), T90 (90 dias de consumo) e T+15 (15 dias pós consumo), sendo 

avaliadas quanto ao perfil metabólico utilizando análise de RMN de H¹. As amostras 

mantidas a -80ºC foram descongeladas, 50 mg de cada uma das amostras foram 

ressuspendidas em 500 µL de água deuterada (D2O) a pH7,4 contendo trimetil-silil 

propionato de sódio (TSP) na concentração de 1mM como padrão interno. A mistura 

foi centrifugada a 14000 rpm por 5 minutos e o sobrenadante foi transferido para 

tubos de RMN de 5 mm de espessura (NDAGIJIMANA et al., 2009). 
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Também foram preparadas misturas destas amostras nos 3 tempos avaliados 

(amostra composta ou pool). Para isto, 50 mg de cada uma delas foram misturadas. 

Em seguida, alíquota de 50 mg foi retirada, repetindo-se a metodologia utilizada para 

as amostras individuais. Este procedimento foi realizado em triplicata e teve como 

objetivo observar a repetibilidade do método de análise em amostras individuais ou 

em misturas. 

  

2.2.2 Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

 

As análises foram realizadas no Laboratório Multiusuário de Espectroscopia 

(ESPEC), da Universidade Estadual de Londrina. Os espectros dos sobrenadantes 

foram adquiridos utilizando uma sonda multinuclear de 5mm (H,X) com detecção 

inversa e gradiente em z em Espectrômetro Bruker Ascend III operando a 400,13 

MHz para H¹. Cada espectro foi adquirido a 25ºC com 256 transientes, 4 segundos 

de tempo de aquisição, 5208,33 Hz de largura espectral, 32768 pontos e 30º de 

pulso de excitação com largura de 6,5 µs. O sinal de água residual foi suprimido 

utilizando pressaturação. Os deslocamentos químicos foram comparados com 

trimetilsilil propionato de sódio (TSP) como padrão interno de referência (δ 0,00). 

 

2.2.3 Análise dos espectros de RMN 

 

Para viabilizar a interpretação dos espectros de RMN da população em 

estudo, foram utilizadas médias dos sinais utilizando o programa TopSpin versão 3.1 

e ACD/NMR Edição Acadêmica versão 12.01 (2010). 

Para a identificação dos picos, utilizou-se os bancos de dados NMR 

Metabolomics Database de Linkoping, Suécia (LUNDBERG et al., 2005) e Human 

Metabolome Database – HMDB (WISHART et al., 2013). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 ANÁLISE DOS ESPECTROS 
 

As médias foram obtidas através soma dos espectros. Com isso, foi possível 

notar que os espectros obtidos através de médias individuais foram muito similares 

àqueles espectros obtidos de médias de amostras compostas (Figura 1). 

Adicionalmente, as repetições de análise foram idênticas, evidenciando a 

reprodutibilidade do método. Portanto, para análise metabolômica, optou-se por 

utilizar os espectros das misturas. 

 
 
Figura 1– Espectros obtidos por RMN referentes às amostras fecais de misturas (vermelho) e 

amostras individuais (azul) dos 15 indivíduos, ambas no tempo 0. 

 

A similaridade dos sinais indica que a reprodutibilidade permite avaliar os 

dados em amostras compostas, o que reduz custos e tempo de análise sem 

comprometimento na avaliação dos dados. 

Espectro de mistura (composta) 

Espectro médio dos indivíduos 
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Os indivíduos apresentaram um perfi metabolômico similar quanto à 

variedade de metabólitos encontrados. Níveis de butirato, acetato, succinato, 

propionato, piruvato, glicina, lactato e β-glicose não mostraram alteração entre os 

tempos T0 e T90 (Figura 2). Entretanto, foi possível observar uma leve queda nos 

níveis de etanol e α-aminoisobutirato durante consumo. 

Os principais produtos oriundos da fermentação de carboidratos e 

aminoácidos pela microbiota intestinal são os ácidos carboxílicos de cadeia curta, 

principalmente acetato, propionato e butirato (MACLARFANE; MACLARFANE, 

2003). Entretanto, outros produtos metabólicos como lactato, butirato, succinato e 

etanol, que são intermediários no processo de fermentação da microbiota, são 

utilizados no controle de efeito redox durante fermentação (MACLARFANE; 

MACLARFANE, 2012). 

A avaliação do perfil metabólico com a introdução de L. plantarum Lp115 na 

dieta desta população permitiu observar variação nos níveis de etanol e α-

aminoisobutirato entre as amostras de T0 e T90 (Figuras 3 e 4). 

Pequenos volumes de etanol são produzidos pela microbiota por meio de 

fermentação anaeróbica (REN et al., 2007; MACLARFANE; MACLARFANE, 2012). 

Quando em altas concentrações, este metabólito pode ser um indicativo de 

patogenicidade. Níveis elevados de etanol de origem endógena estão associados à 

doenças no fígado, por se uma fonte constante de stress oxidativo (MICHAIL et al., 

2015). Os dados obtidos neste estudo evidenciam uma redução no nível de etanol 

com a introdução da linha LP115 (Figura 3). 
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Figura 2 – Espectro de RMN de ¹H dos principais metabólitos identificados na amostra composta 

pelas fezes de indivíduos que consumiram o leite fermentado por 90 dias (T90). 

 

 

 

 

Fonte: da Autora. 
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Zhu et al (2013) verificaram que altas concentrações de etanol sanguíneo em 

pacientes com esteatohepatite não alcoólica (NASH) podem estar correlacionadas 

com a microbiota intestinal. Michail et al (2015) associaram através de estudos 

metagenômicos e metabolômicos que crianças obesas com doença hepática não 

gordurosa (NAFLD) apresentavam níveis de etanol nas fezes muito superiores ao 

encontrado em crianças saudáveis por apresentarem maior abundância de bactérias 

do gênero Ɣ-Proteobacteria e Prevotella. 

Outras cepas como Acetanaerobacterium, Ethanoligenens, Citrobacter, 

Megasphera, Bacteroides e Clostridium também estão relacionadas à fermentação 

de etanol (REN et al., 2007). Henrique (2014) verificou que os níveis de bactérias da 

espécie Shigella, C. perfringens e S. aureus nos indivíduos alvos apresentaram uma 

redução significativa durante consumo do leite fermentado contendo L. plantarum. 

As bactérias do gênero Shigella e Staphylococcus estão associadas à 

crianças portadoras de celíase (um transtorno autoimune do trato gastrointestinal  

causado pela ingestão de produtos contendo glúten), que também apresentam 

quantidades de etanol nas fezes significativamente maiores quando comparadas à 

crianças saudáveis (CAGNO et al., 2011). Em contraste com os resultados obtidos 

por Ren et al (2007), os níveis de Prevotella não mostraram ter relação com a 

produção de etanol endógeno (HENRIQUE, 2014; MICHAIL et al., 2015). 

Também foi observada uma redução nos níveis de α-aminoisobutirato (AIB) 

(Figura 4), um aminoácido não proteinogênico e produto final do metabolismo da 

piramidina (WISHART et al., 2013). Seu isômero, ácido β-aminoisobutírico (BAIB) 

está relacionado com regulação do gasto de energia corporal. O aumento nos níveis 

de N-metilnicotinamida e diminuição de ácido β-aminoisobutírico na urina podem 

indicar uma adaptação do metabolismo como forma de reduzir o gasto de energia 

em crianças subnutridas e que possuem uma microbiota diferenciada de pessoas 

saudáveis (MAYNERIS-PERXACHS et al., 2016). Ele também desempenha um 

papel metabólico chave no aumento da oxidação do tecido adiposo (ROBERTS et 

al., 2014). Begriche et al (2008) relatou sua atuação na prevenção do ganho de 

gordura corporal e esteatose aumentando os níveis de oxidação de gordura 

presente no fígado, surgindo como uma opção interessante na administração de 

obesidade e desordens metabólicas como resistência à insulina e esteatoepatite não 

alcoólica (VIOLLET et al, 2006).  
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Figura 3 – Diferenças entre os tempos T0 e T90 quanto à concentração de etanol.  

 

 Fonte: da Autora.  
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Figura 4 - Diferenças entre os tempos T0 e T90 quanto à concentração de α-aminoisobutirato. 

 

 

Fonte: da Autora. 
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caso do indivíduo Y002, foi avaliado o impacto do consumo do L. plantarum LP115 

que apresentou variações interessantes nas intensidades dos picos encontrados 

após os 90 dias de consumo de leite fermentado (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Variação dos principais metabólitos encontrados na amostra fecal referente ao indivíduo 

Y002 após 90 dias de consumo de leite fermentado. 

Metabólito 
Deslocamento 

Químico 
 (δ) 

Multiplicidade 
Variação na 

Concentração 

Butirato 0.90 t 

+ + 

 

1.55 sext 

 

2.14 t 

X1 1.10 d - - 

Etanol 1.19 t 
- - 

 

3.66 q 

X2 1.25 d - - 

Lactato 1.33 d 
- - 

 

4.10 q 

α-aminoisobutirato 1.49 s - 

Acetato 1.92 s + + 

X3 2.06 s - - 

X4 2.36 ni + 

Succinato 2.41 s - - 

X5 2.60 s + + 

X6 2.65 t + 

X7 2.70 d + 

Dimetilamina 2.76 s + 

Dimetilglicina 2.89 s + + 

X8 3.36 s - - 

X9 4.50 d - - 

X10 4.59 d - - 

X11 7.93 s + + 

X12 8.20 d + + 

Picos nomeados com a letra X não foram identificados. 
Legenda: (+) ligeiro aumento durante consumo; (+ +) grande aumento durante consumo; (-) ligeira 
queda durante consumo; (- -) grande queda durante consumo; (s) singleto; (d) dupleto; (t) tripleto, (q) 
quadrupliqueto; (sext) sextupliqueto. 
Fonte: da Autora. 

 

Entre os picos atribuídos em comparação com a literatura foi possível 

identificar um aumento nas concentrações de butirato e acetato, e de outros 

compostos como diimetilglicina e dimetilamina. 
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Figura 5 – Espectros de RMN ¹H obtidos da amostra fecal do indivíduo Y002 após 90 dias (verde) de 

consumo de leite fermentado contendo L. plantarum em comparação com o tempo 0 (azul). 

Fonte: da Autora. 

 Propionato, butirato e o acetato são os principais ácidos carboxílicos de 

cadeia curta oriundos da fermentação de carboidratos pela microbiota humana 

(FULLER; PERDIGÓN, 2003). Butirato está associado à aderência de probióticos à 

mucosa intestinal (JUNG et al., 2015), protege contra resistência à insulina, e 

juntamente com o acetato foi relatado por prevenir obesidade induzida pela dieta 

sem causar a redução de ingestão de calorias (LIN et al., 2012). 

O acetato é um ácido orgânico produzido por várias bactérias, dentre elas 

algumas pertencentes ao gênero Lactobacillus (MACLARFANE; MACLARFANE, 

2012). Certas linhagens de L. plantarum produzem significantes quantidades de 

acetato em produtos fermentados durante estocagem (FILANNINO et al., 2014). 

Algumas enzimas que estão envolvidas com o metabolismo da dimetilamina 

podem ser possíveis alvos terapêuticos para nefropatia diabética (WEI et al., 2015). 

É o composto intermediário chave gerado a partir de dimetilformamida para síntese 

de tioamidas (moléculas de importância medicinal e alta atividade biológica) (LIU; 

CHEN; LIU, 2015), e está relacionado com o metabolismo da microbiota intestinal 

servindo como possível biomarcador de obesidade induzida pela dieta (JAMBOCUS 

et al., 2016). 
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O corpo humano produz dimetilglicina quando metaboliza colina em glicina. 

Era muito popular entre atletas russos e cosmonautas por sua habilidade de 

aumentar a resistência e reduzir fadiga (WISHART et al., 2015). 

Já os níveis de α-aminoisobutirato, lactato, succinato e etanol sofreram queda 

durante o consumo. Muitos picos obtidos no espectro de RMN de ¹H também 

sofreram alterações ao longo dos 90 dias de tratamento, mas não foram 

encontrados dados na literatura que permitem sua identificação. 

A espécie Lactobacillus plantarum foi caracterizada como não produtora de 

etanol; outras duas espécies pertencentes ao gênero Lactobacillus (L. acidophilus e 

L. fermentum) demonstraram efeitos positivos na redução dos níveis deste 

metabólito em fezes de adultos obesos (ELSHAGHABEE et al., 2016). A alta 

concentração de etanol nas fezes pode ser um indício de doenças relacionadas ao 

fígado como NASH (ZHU et al., 2013) e NAFLD (MICHAIL et al., 2015), além de 

outras doenças como celíase (CAGNO et al., 2011), sugerindo fortes relações entre 

os sintomas observados e o desbalanço na microbiota destes indivíduos. 

O lactato é geralmente encontrado em baixas concentrações nas fezes de 

humanos saudáveis, exceto em condições em que a pessoa sofra de alguma 

doença intestinal, como colite ulcerativa (HOVE; NORDGAARD-ANDERSEN; 

MORTENSEN, 1994). Sua baixa concentração no intestino se deve ao fato de 

algumas bactérias serem capazes de utilizar o lactato para a produção de butirato 

(DUNCAN; LOUIS; FLINT, 2004), por isso o acúmulo deste metabólito no organismo 

não é substancial (MACLARFANE; MACLARFANE, 2003a). 

A fermentação é regulada pela necessidade de manter o equilíbrio redox.  A 

síntese de produtos como lactato, succinato e etanol está relacionada ao equilíbrio 

deste balanço, enquanto a produção de outros produtos, como acetato, está 

associado à produção de ATP (MACLARFANE; MACLARFANE, 2003b). 
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4 CONCLUSÃO 

 

O consumo de leite fermentado contendo L. plantarum LP115 alterou o perfil 

metabólico dos indivíduos durante a ingestão deste produto, principalmente no que 

se refere à diminuição dos níveis α-aminoisobutirato e etanol, o que pode ser um 

resultado promissor em futuros estudos correlacionando estes metabólitos com 

doenças hepáticas e distúrbios metabólicos. Além da redução destes dois 

metabólitos, o indivíduo Y002 apresentou queda nos níveis de lactato e succinato e 

aumento nos níveis de butirato, acetato, dimetilamina e dimetilglicina durante 

consumo. Utilizar amostras compostas para avaliação de variação do perfil 

metabólico pode ser uma ferramenta interessante e prática para análise de grandes 

populações. 
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