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Resumo 

As espécies Bacteroides fragilis e B. thetaiotaomicron compõem a microbiota 

humana, a qual é regulada por diversos fatores do hospedeiro, incluindo proteínas com 

atividades antimicrobianas como a lactoferrina (Lf). Essa glicoproteína está presente em 

diversas secreções e sua principal atividade é quelar íons de ferro. Quando atinge o trato 

digestivo a Lf é digerida por pepsinas gástricas gerando um peptídeo bactericida 

denominado lactoferricina. Este estudo teve como objetivo avaliar alterações no 

crescimento das espécies B. fragilis e B. thetaiotaomicron, na presença de apo e holo-

lactoferrina e lactoferricina em meio semi-definido para Bacteroides spp. suplementado 

com diferentes fontes de ferro; a influência da Lf na adesão bacteriana à laminina-1; o 

efeito da Lf sobre a formação do biofilme e o efeito sinérgico ou antagônico da associação 

de Lf com os antimicrobianos cefoxitina e cloranfenicol. As cepas foram cultivadas 

anaerobicamente em caldo Brucella ou Brain Heart Infusion e incubadas por 24 horas a 

37 ºC. Todos os experimentos foram realizados em câmara de anaerobiose (80% N2, 10% 

CO2 e 10% H2). O crescimento das espécies B. fragilis e B. thetaiotaomicron foi avaliado 

em ensaios de microdiluição em caldo, na presença de apo e holo-lactoferrina e 

lactoferricina. Os ensaios de adesão à laminina-1 foram realizados em lamínulas 

depositadas em placas de polietileno, visualizadas através de microscopia de 

fluorescência e quantificadas pelo software Image J. A formação do biofilme foi avaliada 

em ensaios de microdiluição em placas. A avaliação do sinergismo entre apo e holo-

lactoferrina e os antimicrobianos foi realizada através de microdiluição em caldo. O 

crescimento bacteriano não foi inibido pela presença da apo, holo-lactoferrina e 

lactoferricina. A Lf inibiu a adesão de B. fragilis à laminina-1. A capacidade de formação 

de biofilme foi fortemente inibida na presença de Lf e não houve sinergismo ou 

antagonismo entre a associação da Lf com os antimicrobianos. A atividade biológica da 

Lf sobre as espécies analisadas parece estar restrita aos mecanismos de adesão bacteriana. 

Palavras-chave: Bacteroides fragilis, Bacteroides thetaiotaomicron, biofilme, 

lactoferrina, lactoferricina, laminina-1. 
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Abstract 

The species Bacteroides fragilis and Bacteroides thetaiotaomicron make up the 

human microbiota, which is regulated by several host factors, including proteins with 

antimicrobial activities such as lactoferrin (Lf). This glycoprotein is present on several 

secretions, and its main activity is chelating iron ions. When it reaches the digestive tract, 

Lf is digested by gastric pepsins generating a bactericidal peptide called lactoferricin 

(Lfcin). This study aimed to evaluate growth alterations of B. thetaiotaomicron and B. 

fragilis in the presence of apo and holo-lactoferrin and Lfcin in semi-defined medium for 

Bacteroides spp. supplemented with different iron sources; the influence of Lf on 

bacterial adhesion to laminin-1; the effect of Lf on biofilm formation and the synergistic 

or antagonistic effect of Lf in association with antimicrobials cefoxitin and 

chloramphenicol. The strains were cultivated anaerobically in Brucella or Brain Heart 

Infusion broth and incubated for 24 hours at 37 ºC. All experiments were performed in 

an anaerobic chamber (80% N2, 10% CO2 and 10% H2). Growth of B. fragilis and B. 

thetaiotaomicron was evaluated in broth microdilution assays in the presence of apo and 

holo-lactoferrin and lactoferricin. Laminin-1 adhesion assays were performed on 

coverslips deposited on polyethylene plates, visualized by fluorescence microscopy and 

quantified by Image J software. Biofilm formation was investigated using a microtiter 

plate assay. The synergism between apo and holo-lactoferrin and antimicrobials was 

evaluated by broth microdilution. The presence of apo, holo-lactoferrin and Lfcin did not 

inhibit bacterial growth. Lf inhibited adhesion of B. fragilis to laminin-1. The Lf strongly 

inhibited biofilm formation capacity and there was no synergism or antagonism between 

the associations of Lf with antimicrobials. The biological activity of Lf on the analyzed 

species seems to be restricted to bacterial adhesion mechanisms. 

Keywords: Bacteroides fragilis, Bacteroides thetaiotaomicron, biofilm, laminin-1, 

lactoferrin and lactoferricin.
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1. Introdução: 

O gênero Bacteroides é composto por diversas espécies que estão presentes em 

grande número na microbiota intestinal humana. Dentre essas, Bacteroides fragilis e 

Bacteroides thetaiotaomicron se destacam pela capacidade de manipular as defesas 

imunológicas e por importantes funções metabólicas relacionadas ao organismo do 

hospedeiro (MAZMANIAN; ROUND; KASPER, 2008; TROY; KASPER, 2010). Esses 

microrganismos possuem a capacidade de modular a expressão de genes relacionados ao 

metabolismo de carboidratos, o que lhes confere uma grande versatilidade na degradação de 

substratos complexos no trato gastrointestinal (TGI). Por outro lado, dentre os 

microrganismos anaeróbios estritos, as espécies pertencentes ao gênero Bacteroides são as 

mais isoladas de infecções em humanos (WEXLER, 2007). A maneira pela qual esses 

organismos se adaptam e prosperam no intestino é devido a um sistema de detecção e 

adaptação para metabolizar os nutrientes, além de sistemas de bombas de efluxo para 

eliminar as substâncias tóxicas e também a capacidade de interagir com o sistema imune do 

hospedeiro sem que este o elimine do intestino (WEXLER, 2007). A prevalência dessas 

espécies na microbiota humana está relacionada com a proteção das células epiteliais 

(RAKOFF-NAHOUM et al, 2004), com a regulação do armazenamento de gordura do 

hospedeiro (BACKHED et al, 2005) e com a estimulação da angiogênese intestinal 

(STAPPENBEK; HOOPER; GORDON et al,  2002). Além disso, a microbiota intestinal 

desempenha um papel importante na saúde do hospedeiro ao moldar o desenvolvimento do 

sistema imunológico, sintetizar nutrientes dietéticos (como ácidos graxos, glicose e ácidos 

biliares) e drogas, digerindo polissacarídeos complexos, sintetizando vitaminas e produzindo 

moléculas bioativas (ORIACH et al, 2016). 

O sistema imune é composto por vários mecanismos que são responsáveis pela rápida 

defesa do organismo hospedeiro contra invasores. A ação antimicrobiana na imunidade inata 

é mediada por vários peptídeos e proteínas antimicrobianas, como a lactoferrina (Lf) 

(IWASAKI; MEDZHITOV, 2010). O hospedeiro saudável possui um sistema de defesa de 

retenção de ferro, com o objetivo de evitar o acúmulo de ferro, pois esse acúmulo contribui 

para o desenvolvimento de várias doenças. Além disso, o ferro pode servir como nutriente 

essencial para microrganismos patogênicos (WEINBERG, 2007, 2009). A Lf possui 

importante atividade antibacteriana, primeiro por sequestrar ferro inorgânico presente no 

organismo impossibilitando o acesso dos microrganismos a esse nutriente essencial, segundo 
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por interagir diretamente com a membrana da célula bacteriana (LEGRAND et al,  2008; 

YEN et al,  2011), além de atuar como a primeira linha de defesa contra invasão microbiana 

(WEINBERG, 2007). Nuijens, Berkel, Schanbacher (1996) propuseram que a bacteriostase 

era resultante do sequestro de ferro, já a atividade bactericida era relacionada à ligação da Lf 

a componentes bacterianos, como lipopolissacarídeos, que pertubam a função e a integridade 

celular. 

Os mecanismos pelos quais a Lf inibe o crescimento bacteriano ainda não estão 

completamente elucidados. Acredita-se que perturbações no envelope celular seja o principal 

fator, porém um alvo citoplasmático não é descartado.  A proteína Lf quando atinge o trato 

digestivo é digerida por pepsinas gástricas gerando um peptídeo bactericida denominado 

lactoferricina (Lfcin). Diversos autores já demonstraram que várias bactérias patogênicas, 

tanto Gram negativas quanto Gram positivas, são inibidas pela atividade da Lf, como 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Listeria 

monocytogenes, dentre outras. Por outro lado, algumas espécies não só apresentam 

resistência a essa proteína, como também apresentam mecanismos para subverter a função 

da Lf, extraindo o ferro dessa molécula e revertendo seu potencial antibacteriano, como a 

Neisseria gonorrhoeae (BEDDEK; SCHRYVERS, 2010).  

A Lf é uma glicoproteína de peso molecular de 80 KDa, da família das transferrinas 

(moléculas carreadoras de ferro), presentes no colostro, leite, muco cervical, plasma seminal, 

na saliva, lágrimas e fluido vaginal (MASSON; HEREMANS JF; SCHONNE , 1969; 

BIRGENS, 1985; LEVAY; VILJOEN, 1995; PARK et al, 2001; FARNAUD; EVANS, 

2003). Tem poder antimicrobiano (EMBLETON et al, 2013), antiviral (BERLUTTI  et al, 

2011), imunomoduladora (SIQUEIROS-CENDÓN et al, 2014), antifúngica, antiparasitária 

(LEBOFFE; GIANSANTI; ANTONINI, 2009), antioxidante (BROCK, 2012; KANWAR et 

al, 2015), estimula o sistema imunológico e age impedindo a sepse em prematuros 

(MARSHALL, 2004; ADLEROVA;  BARTOSKOVA;  FALDYNA, 2008). O seu papel no 

leite materno está relacionado à ligação ao ferro, sequestrando esse nutriente e 

consequentemente impedindo o crescimento bacteriano (YAMAUCHI et al, 1993). A Lf 

presente no leite humano pode exercer funções fisiológicas importantes no intestino, 

podendo atuar positivamente na proliferação celular e em atividades anti-inflamatórias e de 

defesa do hospedeiro, principalmente nos primeiros anos de vida (MAZURIER et al, 1989; 

LONNERDAL; IYER, 1995; BROCK, 2002; WARD; PAZ;  CONNEELY, 2005; 

KAHURA et al, 2006). 
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Além da Lf, o leite materno contém diversas substâncias como, citocinas, 

lizoenzimas e imunoglobulinas. Alguns trabalhos indicam também a presença de 

microrganismos dos gêneros Bacteroides, Bifidobacterium e Lactobacillus que ajudam no 

amadurecimento do sistema imune, na formação da microbiota intestinal e proteção contra 

patógenos (MASTROMARINO et al, 2014).  

 

2. Fundamentação Teórica:  

2.1. Microbiota do trato gastrointestinal (TGI) 

As bactérias anaeróbias são componentes importantes da microbiota tanto de animais 

quanto de humanos e estão presentes em grande número no TGI. Elas também estão presentes 

em outros sítios como a cavidade oral, o trato respiratório superior, trato urogenital e a pele 

(FINEGOLD, 1989; HUMAN MICROBIOME CONSORTIUM, 2012). Estima-se que em 

torno de 1014 células bacterianas totais façam parte da microbiota humana, sendo o intestino 

o sítio mais densamente colonizado e que cerca de 1011-1012 células por grama de fezes no 

cólon (O’HARA; SHANAHAN, 2006).  

As principais bactérias anaeróbias encontradas em amostras clínicas pertencem aos 

gêneros Bacteroides spp, Prevotella spp e Porphyromonas spp; Fusobacterium spp; 

Peptostreptococcus spp; Clostridium spp e Actinomyces spp (TURRONI et al, 2012). 

Algumas dessas bactérias anaeróbicas, quando têm o seu ecossistema perturbado, podem 

romper o relacionamento harmonioso com o hospedeiro, passando a atuar como patógenos 

oportunistas levando a uma série de infecções endógenas podendo provocar a morte do 

hospedeiro (WEXLER, 2007). Essas infecções em geral são caracterizadas pela presença de 

necrose tecidual, odor fétido, produção de gás e secreção com pus (NAGY, 2010).  

O TGI é composto por uma microbiota muito vasta, e muitas dessas bactérias são 

benéficas ao hospedeiro. Essa microbiota tem funções digestivas, antimicrobianas, 

nutricional/metabólicas e imunomodulatórias. Além disso, sintetizam vitaminas, oferecem 

fontes energéticas a partir da degradação de carboidratos complexos, são responsáveis pela 

conversão de glicídios que não são digeríveis em ácidos graxos de cadeia curta, 

proporcionando assim melhor aproveitamento dos nutrientes provenientes da dieta para o 

corpo humano (BRANDT; SAMPAIO; MIUKI, 2006; MORRISON; PRESTON, 2016). 

Nos primeiros dias de vida, a colonização das superfícies do hospedeiro por diversas 

bactérias se inicia, e parte desses microrganismos passa a fazer parte da microbiota normal, 
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enquanto outras são adquiridas no decorrer da vida, quando somos expostos a diversos 

microrganismos através do contato com animais, ambiente e outros seres humanos (LEVAY; 

VILJOEN, 2006). 

O trato gastrointestinal antes do nascimento é estéril, porém é essencial que haja uma 

rápida colonização para que suas funções sejam realizadas. Alguns fatores maternos são 

fundamentais para a colonização e implantação da microbiota intestinal dos bebês, como o 

tempo e o tipo de parto, idade materna, dieta, aleitamento materno, utilização de 

antimicrobianos, tabagismo e fatores ambientais (ROBERTS et al, 2011). As primeiras 

fontes de transmissão desses microrganismos para a colonização ocorrem durante o parto. O 

modo de parto tem sido associado a diferenças na colonização por Bacteroides, sendo que 

neonatos nascidos por cesáreas apresentavam níveis mais baixos e um padrão tardio de 

colonização por espécies desse gênero quando comparado aos que nasceram por via vaginal, 

pois a microbiota intestinal dessas crianças é  composta por bactérias presentes na pele da 

mãe, da equipe médica e do ambiente hospitalar (WEXLER, 2007; BIASUCCI et al, 2008; 

JAKOBSSON et al, 2014). Outra fonte de formação da microbiota é o aleitamento materno, 

há evidencias que as bactérias são transmitidas ao bebê via leite. Estudos realizados em 

banco de leite sobre características microbiológicas desse alimento, apontam a transmissão 

de patógenos ou organismos comensais, originadas da pele materna ou da boca da criança 

(PEREZ et al, 2007). Durante a amamentação o mamilo e a região areolar entra em contato 

direto com a cavidade oral da criança, com isso há a inserção de bactérias da pele materna 

para a boca do bebê e TGI (HOLMES, 2013). 

A relação de mutualismo e simbiose dos seres humanos com os microrganismos 

comensais, contribuem de maneira importante para o metabolismo e a eficiência digestiva 

do hospedeiro (HOOPER, 2009). Um ponto importante desse mutualismo é a capacidade de 

utilizar recursos metabólicos que permitem que ambos se beneficiem de um substrato. 

Existem dois mecanismos complementares que funcionam simultaneamente. Inicialmente, 

o metabolismo microbiano tem por objetivo fazer a conversão de substâncias alimentares 

em moléculas que possam ser absorvidas e utilizadas pelo hospedeiro. O segundo 

mecanismo é alterar o aparato metabólico do hospedeiro, levando a uma melhor eficiência 

da absorção e utilização desses nutrientes (HOOPER; MODTVEDT; GORDON, 2002; XU 

et al, 2003; CANTAREL; LOMBARDO; HENRISSAT, 2012).   

A microbiota intestinal possui participação em algumas vias metabólicas, como a 

síntese de vitaminas essenciais, principalmente vitamina K e as do grupo B (HILL, 1997), 
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contribuem também para a homeostase de aminoácidos (ZOCCO et al, 2007) e está 

envolvida na digestão e absorção de nutrientes (KRAIMALNIK-BROWN  et al, 2012; 

ROWLAND et al, 2018). 

2.2. Gênero Bacteroides 

Os microrganismos do gênero Bacteroides são membros importantes da microbiota 

intestinal humana, são encontrados em grande número no intestino grosso dos seres humanos 

e de outros vertebrados, além disso colonizam vários sítios como trato genital feminino, 

cavidade oral e TGI. No TGI, participam do metabolismo de carboidratos, aminoácidos, 

produção de vitaminas essenciais, cofatores e ácidos graxos (BLAUT; CLAVEL, 2007). São 

anaeróbios estritos, bacilos Gram-negativos, não formadores de esporos, resistente à bile 

(FERREIRA et al, 2003; WEXLER, 2007). Os  microrganismos do gênero Bacteroides 

exercem funções geralmente benéficas na saúde dos humanos e outros animais, porém 

quando essas bactérias atingem outros sítios anatômicos elas podem atuar como patógenos, 

possibilitando o escape de bactérias desse gênero para o ambiente estéril do tecido do 

hospedeiro, onde assim, estas bactérias passam a agir como patógenos oportunistas 

ocasionando patologias como abscessos, bacteremias, doenças periodontais e infecções de 

pele (WEXLER, 2007; WICK; SEARS, 2011). Alterações nos sítios anatômicos 

ocasionados por cirurgias, traumas ou uso de antimicrobianos, interferem no equilíbrio da 

microbiota, levando a doenças infecciosas causadas por espécies desse gênero (WEXLER, 

2007; FERREIRA et al, 2003). Devido à sensibilidade das bactérias anaeróbias frente ao 

oxigênio, o isolamento e cultivo de espécimes clínicos apresentam dificuldades e 

necessidades de técnicas e mão de obra especializada. O uso inadequado das técnicas de 

coleta, transporte e identificação faz com que haja uma maior dificuldade em relacionar esse 

microrganismo a processos infecciosos (STROBEL, 2009; GARG et al, 2014).  

Diferentes espécies do gênero Bacteroides estão presentes na microbiota intestinal 

humana. O gênero Bacteroides contém pelo menos 20 espécies que já foram relacionadas ao 

desenvolvimento de infecções clínicas (BARIE, 2017). Os componentes deste gênero mais 

isolados de infecções e amostras fecais são: Bacteroides fragilis, Bacteroides 

thetaiotaomicron, Bacteroides distasonis, Bacteroides ovatus e Bacteroides vulgatus 

(BROOK, 2016; WEXLER, 2007). Dentre as bactérias anaeróbias, a espécie B. fragilis é o 

patógeno anaeróbio mais isolado, devido em parte aos seus potentes fatores de virulência, 
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mesmo representando apenas 1% desse gênero em amostras fecais humanas (WEXLER, 

2007; ZOCCO et al, 2007; SUND et al, 2008). 

Devido à variabilidade do B. fragilis no relacionamento com o hospedeiro, ora agindo 

como componente da microbiota em um relacionamento harmonioso, ora agindo como 

patógeno expressando fatores de virulência, este é um dos principais patógenos anaeróbios 

(SÓKI et al, 2006).  

2.3. Bacteroides fragilis 

A ocorrência de infecções mistas por bactérias aeróbias e anaeróbias são muito 

comuns. No primeiro estágio da infecção os aeróbios como E. coli, são os predominantes da 

infecção assim reduzem o potencial de oxi-redução do tecido. Porém com a remoção do 

oxigênio, bactérias anaeróbias como B. fragilis prevalecem (PUMBWE; SKILBECK; 

WEXLER, 2006). 

B. fragilis também tem a capacidade de modular o sistema imune hospedeiro, assim 

como outros membros da microbiota. Esta espécie  representa cerca de 50-70% dos 

anaeróbios isolados de infecções humanas e é responsável por vários processos infecciosos, 

como por exemplo, infecções, abscessos cerebrais, hepáticos, pulmonares (PATRICK; 

LUTTON; CROCKARD, 1995), cutâneos (BROOK; FINEGOLD, 1981), endocardite 

(BROOK, 2008), pericardite (BROOK, 2009), infecções do trato genital feminino e 

bacteremias (GOLDSTEIN; CITRON, 1988) as quais representam uma das maiores taxa de 

mortalidade de 16 a 45%, principalmente quando o tratamento não é eficaz (CHENG et al, 

2009; PARK et al, 2009; WEXLER, 2012). Atualmente, o desenvolvimento do câncer de 

colón, vem sendo associado a cepas toxigênicas de B. fragilis (WILSON;  ANDERSON; 

BERNSTEIN, 2015). Não se sabe exatamente por que B. fragilis apresenta esse potencial de 

patogenicidade destacado dentro do gênero Bacteroides, mas diversos fatores de virulência 

já foram descritos para essa espécie, que podem ser responsáveis pela sua sobrevivência e 

disseminação no hospedeiro (WEXLER, 2007). 

O B. fragilis produz enzimas como as neuraminidases, lipases e proteases, que podem 

atuar na patogenicidade. A neuraminidase tem função de manutenção e disseminação do 

microrganismo no tecido do hospedeiro, podendo atuar no processo de adesão e colonização, 

bem como na nutrição dessa bactéria (WEXLER, 2007).  

A cápsula polissacarídica auxilia B. fragilis na formação de abscessos e protege 

contra resposta imune, além disso, também desempenha um importante papel na adesão às 
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células mesoteliais e isso é devido ao fato de ter propriedades antifagocíticas (PRUZZO et 

al, 1989; PATRICK et al, 1996; KRINOS et al, 2001; WEXLER, 2007). 

A cápsula também chamada de complexo capsular polissacarídico (CPC) é um dos 

fatores mais estudados na espécie B. fragilis, pois tem a capacidade de induzir abscessos 

intra-abdominais. O CPC possui oito componentes polissacarídicos capsulares distintos que 

ajudam B. fragilis a modular seus antígenos de superfície, sendo o polissacarídeo A (PSA) 

o mais bem caracterizado e o mais estudado. O PSA através do reconhecimento por células 

dendríticas, induz a produção de interleucinas anti-inflamatórias que ao serem estimuladas 

produzem sinais que irão levar a diferenciação e proliferação de células T regulatórias 

(Treg). Além disso, PSA também demonstra proteção anti-inflamatória em sítios extra 

intestinais (MAZMANIAN et al, 2008). Os polissacarídeos têm como principal 

característica a presença de grupos de cargas negativas e positivas em cada unidade 

repetitiva. Esses domínios específicos carregados são chamados de “zwitterions’’ e são 

importantes para a atividade biológica da molécula, interagindo com o sistema imune do 

hospedeiro levando a formação de abscessos (TZIANABOS et al, 1993; MAZMANIAN; 

ROUND; KASPER, 2008). Essas características dos polissacarídeos podem ter tanto efeito 

benéfico quanto maléfico ao hospedeiro e isso irá depender do sítio na qual a bactéria se 

encontra. Os polissacarídeos zwitteriônicos induzem a expressão clonal de células T CD4+ 

(JOHNSON; JONES; COBB, 2015) tornando assim importante a presença de B. fragilis no 

ambiente intestinal e assim auxiliando no desenvolvimento do sistema imune do hospedeiro. 

Contudo quando esses mesmos polissacarídeos extravasam do TGI para outros tecidos, eles 

ativam uma resposta específica de célula T, que acaba induzindo a formação de abscessos 

(TZIANABOS et al, 1993).  

Os principais constituintes da membrana externa de bactérias Gram-negativas, são os 

lipopolissacarídeos (LPS), sendo comumente conhecidas como endotoxinas, devido a sua 

capacidade de desencadear uma resposta imune durante os eventos infeciosos. No entanto, 

o LPS de B.fragilis, não é considerado uma endotoxina, embora ele apresente certa 

toxicidade, a mesma é consideravelmente baixa, sendo menos tóxicos quando comparado ao 

LPS de Escherichia coli (LINDBERG et al, 1990; DELAHOOKE; BARCLAY; POXTON, 

1995; WEXLER, 2007). 

Uma importante característica dessa bactéria e que contribui para sua patogênese é a 

capacidade de algumas cepas da espécie produzir toxinas. Assim, o B. fragilis pode ser 

classificado em não toxigênico (NTBF) ou enterotoxigênico (ETBF) 

(ZAKHARZHEVSKAY et al, 2017). As cepas ETBF são capazes de produzir uma 
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enterotoxina, comumente chamada de BFT (Bacteroides fragilis toxin). Essa toxina é uma 

metaloprotease dependente de zinco que induz uma resposta secretora no TGI. Ela é 

codificada pelo gene bft em um elemento de transposição que está localizado em uma ilha 

de patogenicidade (CHUNG et al, 1999; FRANCO et al, 1999; CASTERLINE et al, 2017).  

B. fragilis é uma das espécies anaeróbias mais tolerante ao oxigênio e essa tolerância 

é devido à presença de enzimas com ação antioxidante frente as espécies reativas do 

oxigênio, como a superóxido dismutase, fazendo com que algumas dessas bactérias 

permaneçam viáveis ao serem exportas ao oxigênio por longos períodos. A virulência das 

bactérias anaeróbicas, vem sendo atribuída as suas características aero tolerante. A alta 

tolerância ao estresse oxidativo observada nesta espécie é considerada uma grande vantagem 

ao invadir tecidos hospedeiros oxigenados, como a cavidade peritoneal (ROCHA et al, 

2003). Como forma de garantir sua sobrevivência, ele deve ser capaz de montar uma eficaz 

linha de defesa contra quaisquer danos gerados por essas espécies reativas de oxigênio 

(ROS) (BETTEKEN; ROCHA; SMITH, 2015). 

Um outro fator de virulência presente no B. fragilis é a capacidade de formar 

biofilme. Esse mecanismo proporciona a troca do material genético entre as bactérias, 

proteção contra o sistema inume do hospedeiro e a agentes antibacterianos. Assim sendo um 

dos fatores para a persistência na infecção (HALL-STOODLEY; COSTERTON; 

STOODLEY, 2004).  

A resistência aos antimicrobianos aumenta a persistência do microrganismo na 

infecção. As espécies do gênero Bacteroides estão entre os patógenos anaeróbios que 

possuem uma maior taxa de resistência a antibióticos, em especial aos −lactâmicos (SÓKI 

et al, 2006; GARCÍA et al, 2008). A resistência ao agente antimicrobiano se dá a partir de 

três mecanismos: presença de enzima inativada, alteração no sítio alvo e perda de 

permeabilidade, diminuindo assim a penetração do antibiótico (WEXLER, 2007). O gênero 

Bacteroides é naturalmente resistente aos aminoglicosídeos e podem adquirir resistência a -

lactâmicos, tetraciclinas, macrolídeos-licosamina-estreptogramina B e quinilonas 

(VEDANTAM, 2009).  

O tratamento das infecções ocasionadas por esse microrganismo é resultante do uso 

de antimicrobianos como clindamicina, carbapenemas, ampicilina/sulbactram e 

metronidazol. O metronidazol e as carbapenemas são as drogas de primeira escolha, por 

possuírem baixos níveis de resistência dentro do gênero Bacteroides (LEITSCH et al, 2014). 

O metronidazol por exemplo, é a principal escolha profilática em cirurgias colorretais. A 

resistência a este antimicrobiano dentro do gênero Bacteroides mantém-se  relativamente 
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baixa, porém já é observado um  gradativo aumento, devido ao fato de utilizarem este 

composto para o tratamento de outros tipos de infecções como, infecções causadas por 

Helicobacter pylori e alguns protozoários (VEERANAGOUDA et al, 2014). 

2.4. Bacteroides thetaiotaomicron 

 B. thetaiotaomicron é um dos membros mais bem estudados e mais abundantes na 

microbiota intestinal humana, além disso, é uma das espécies mais frequentes isoladas em 

amostras fecais e faz parte de diversas funções metabólicas no organismo do hospedeiro (XU 

et al, 2003). B. thetaiotaomicron é responsável por algumas funções no hospedeiro, como 

por exemplo, modular a expressão gênica relacionada ao metabolismo de carboidratos, 

modula funções do sistema imune intestinal, auxilia no desenvolvimento da camada da 

mucosa intestinal, além disso, possui um papel importante na degradação da dieta e dos 

polissacarídeos derivados do hospedeiro (HOOPER et al, 2001, 2003; XU et al, 2003; 

ZOCCO et al, 2007; MARTENS et al, 2009).  

B. thetaiotaomicron possui uma capacidade de codificar um número de hidrolases de 

glicosídeos e polissacarídeos que aumentam a disponibilidade de nutrientes no intestino 

(SONNENBURD et al, 2005). A fonte de nutrientes fundamental para B. thetaiotaomicron 

e outras espécies bacterianas são os açúcares que são proporcionados pelo hospedeiro. As 

espécies bacterianas que não possuem o conjunto enzimático (glicosilhidrolases) para a 

utilização do açúcar, são beneficiadas com a presença de B. thetaiotaomicron 

(SONNENBURG; ANGENENT; GORDON, 2004) já que de outro modo seriam incapazes 

de utilizar. A capacidade de utilizar o glicano como fonte de nutrientes gera várias vantagens: 

estão constantemente disponíveis e ao serem degradadas são fermentadas para a obtenção de 

carbono e energia (ZOCCO et al, 2007).  

A utilização do amido por B. thetaiotaomicron é um dos exemplos da degradação de 

carboidratos por componentes da microbiota humana mais bem estudados. O genoma de B. 

thetaiotaomicron contém além dos genes envolvidos no metabolismo do amido (susA – 

susG), um fator de transição que é regulado positivamente na presença de oligômeros de 

glicose acarretando um nível elevado de transcrição dos genes dessas vias metabólicas (XU 

et al, 2003; XU e GORDON, 2003; BJURSEL; MARTENS; GORDON, 2006). Essa espécie 

do gênero Bacteroides parece ser capaz de quebrar a maior parte das ligações glicosídicas 

da natureza (XU et al, 2004; MARTENS et al, 2011). Esta eficiência em utilizar diferentes 

fontes nutritivas, contribui para que a espécie predomine no ambiente intestinal por meio da 
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fixação ao muco intestinal (WEXLER, 2007). As proteínas que se ligam ao amido estão 

localizadas na superfície celular, já as enzimas que fazem a degradação do amido estão no 

interior do periplasma (ANDERSON et al, 1989). 

 B. thetaiotaomicron tem uma importante função relacionada ao metabolismo de 

carboidratos, diferentemente do que ocorre com os mamíferos que possuem uma capacidade 

limitada de utilizar e hidrolisar açúcares complexos, que formam a grande maioria dos 

polissacarídeos adquiridos a partir da dieta. Esse microrganismo é capaz de hidrolisar e 

utilizar esses polissacarídeos além disso fornecer metabólitos que podem ser utilizados como 

fonte de energia por células humanas. Os seres humanos por hospedarem esse 

microrganismo, não tiveram a necessidade de expressar genes, a glicosil hidrolase associado 

a estas vias metabólicas, demonstrando assim uma situação de mutualismo e simbiose 

(ZOCCO et al, 2007). 

A análise genômica de B. thetaiotaomicron demonstrou uma série de glicosil 

hidrolases (−galactose; − galactose; − glucosidase; −glucosidase; −glucuronidase; 

−frutofuranosidase; –manosidade; amilase; 1,2-−xilanase, além de outras quatorze 

atividades). Presume-se que 61% destas glicosil hidrolases sejam extracelulares ou estejam 

no periplasma ou na membrana externa e podem ser importantes na formação da 

disponibilidade de nutrientes no ambiente intestinal (XU et al, 2003). 

Essa espécie atua nas funções imunes e regula o ambiente intestinal a nível genético. 

Um dos exemplos é a capacidade de aumentar a expressão de receptores poliméricos de 

imunoglobilina (pIgR), que é responsável pelo transporte de IgA através do epitélio 

intestinal, levando a um aumento da produção desse anticorpo (HOOPER et al, 2001; 

ZOCCO et al, 2007). 

As infecções causadas por B. thetaiotaomicron em humanos são bastante raras, 

porém existem casos relatados sobre esse patógeno sendo encontrado principalmente em 

bacteremias e meningites (BROOK I, 1989; FUNADA et al, 1996; MATSUKAWA et al, 

2003; FEUILLET et al, 2005; MIRAGLIOTTA et al, 2006).  
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2.5. Lactoferrina 

Proteínas e peptídeos antimicrobianos são sintetizados por vários organismos, 

atuando como a primeira linha de defesa contra infecções. Dentre elas podemos citar a Lf e 

a lisozima (JENSSEN; HANCOCK, 2009). 

A Lf possui uma única cadeia polipeptídica com 689 aminoácidos. Cada molécula 

possui dois lóbulos e cada um deles é dividido em dois domínios (MOORE et al, 1997; 

GONZÁLEZ-CHÁVEZ; ARÉVALO-GALLEGO; RASCÓN-CRUZ, 2009) e em cada 

lóbulo liga-se íon ferro (BAKER E.N; BAKER HM; KIDD, 2002). Esta proteína tem 

capacidade de interação com vários compostos como glicosaminoglicanos e 

lipopolissacarídeos (MAJKA et al, 2013). A Lf pode ser encontrada também nos grânulos 

de neutrófilos, que são liberados durante uma infecção bacteriana, levando a um aumento da 

função das células NK (Natural Killer cells) (DAIRY COUNCIL DIGEST, 2004; 

JENSSEN; HANCOCK, 2009). A Lf promove a integridade epitelial, regulando 

componentes da resposta inflamatórias humorais e imunes, incluindo as citocinas como fator 

de necrose tumoral (TNF) e interleucina-1- (IL) (KIMBER et al, 2002).  A Lf é conhecida 

por suprimir a produção de TNF- IL-1, IL-6 e IL-8 em células mononucleares humanas 

(in vitro) (HAVERSEN et al, 2002) e aumenta a produção de IL-10 e IL-4 (in vivo) 

(SUGIYAMA et al, 2010), o que explica a capacidade de redução da destruição de células 

  

O efeito mais conhecido da Lf é a ligação ao ferro, que é um micronutriente 

importante para o crescimento bacteriano. A limitação desse composto leva uma inibição do 

crescimento das bactérias (PAN et al, 2007). Os fluidos corporais dos vertebrados contêm 

uma concentração muito baixa de ferro livre (10-18M), aproximadamente 4-5 g de ferro 

corporal total. Essa baixa concentração de ferro evita a multiplicação microbiana e impede 

a formação de  espécie reativa de oxigênio (ROS), no entanto, concentrações altas favorecem 

a replicação microbiana, levando a formação de biofilme (SING et al, 2002; BERLUTTI et 

al, 2005) e a persistência do microrganismo naquele ambiente (VALENTI; ANTONINI, 

2005). 

A Lf pode exercer funções fisiológicas importantes no intestino, podendo atuar 

positivamente na proliferação celular, em atividades anti-inflamatórias, defesa do 

hospedeiro, funções imunológicas associadas ao intestino e assim executar um importante 

papel na imunocompetência nos primeiros anos de vida (KAHURA et al, 2006).  
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A Lf apresenta diferentes níveis de saturação férrica, a holo-lactoferrina é a Lf 

saturada com ferro e a apo-lactoferrina é a forma livre de ferro (BAKER HM; BAKER EN, 

2012). A holo-lactoferrina possui conformação mais fechada e é mais resistente a enzimas 

proteolíticas do que a forma livre de ferro (apo-lactoferrina), que tem sua conformação aberta 

(BAKER EN; BAKER HM, 2005). Estudos in vitro mostraram que a apo-lactoferrina possui 

atividades antimicrobianas e que havia uma redução dessa atividade quando a Lf se 

encontrava saturada de ferro (YAMAUCHI et al, 1993). A holo-lactoferrina é mais rígida 

conformacionalmente e mais resistente a desnaturação do que a apo-lactoferrina, porém a 

apo-lactoferrina geralmente é mais eficaz contra bactérias, quando comparado a holo-

lactoferrina (ARNOLD et al, 1982; YAMAUCHI et al, 1993; SALAMAH; AL-OBAIDI, 

1995; JENSSEN; HANCROCK, 2009; MIRZA et al, 2016). 

Quando a proteína Lf alcança o trato digestivo, ela é digerida pela pepsina gástrica e 

o hidrolisado proteico contém um peptídeo chamado lactoferricina (Lfcin) (KUWATA et al, 

1998, TOMITA et al, 2009). Os peptídeos ativos de Lf humana (nomeado lactoferricina H) 

e Lf bovina (nomeado lactoferricina B) foram isolados e sequenciados e mostraram ser 

derivadas da região N-terminal da molécula (BELLAMY et al, 1992). A Lfcin possui efeitos 

bactericidas que está relacionada a sua capacidade de ligar-se ao LPS de bactérias Gram-

negativas e estabilizar a membrana célula, além de possuírem características semelhantes ao 

seu percursor, os seus efeitos ativos são mais potentes (ULVATNE et al, 2001; STROM et 

al, 2002).  

A característica que diferencia a Lf da transferrina é a sua capacidade de reter o ferro 

em um pH baixo (SHIMAZAKI et al, 1993). Além do seu potencial de ligação ao ferro, a Lf 

também é capaz de fazer ligações com metais como gálio+3 (Ga3+), alumínio +3 (Al3+), 

manganês +3(Mn3+), cobre +2 (Cu2+) e zinco (Zn2+) (BAKER et al, 1994). A ausência ou 

presença da ligação do ferro causa uma diferenciação na forma da Lf. Na ligação do ferro há 

um bloqueio nos dois domínios em conjunto, levando a uma conformação mais compacta, 

porém na ausência do ferro os dois domínios podem se afastar gerando uma conformação 

mais aberta (BAKER et al, 1994). A estrutura terciária dessa proteína consiste em uma 

porção N-terminal e C-terminal, cada lóbulo possui dois subdomínios globulares, que são 

N1/N2 e C1/C2, respectivamente (Figura 1). O sub-domínio N1 ou domínio Lfcin torna claro 

as propriedades antibacterianas da Lf, que não dependem do efeito quelante de ferro, como 

por exemplo, sua capacidade de ligação ao LPS (FARNAUD; ENANS, 2003; LEGRAND 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baker%20HM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22292559
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baker%20EN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22292559
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baker%20EN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16261257
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baker%20HM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16261257
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et al, 2005). No entanto as porções N-terminais e C-terminais possuem diferentes afinidades 

com o ferro (ANDERSON et al, 1989). 

 

Fonte: Adaptado de DRAGO SERRANO, 2012. 

Figura 1- Estrutura tridimensional da molécula de Lf.  

 

2.6 Adesão bacteriana 

 A adesão bacteriana representa uma etapa essencial para o estabelecimento de uma 

infecção, visto que uma vez aderida essas bactérias não são eliminadas por mecanismos 

fisiológicos de limpeza, como movimento ciliar, peristaltismo, tosses, fluxo de urina 

(RINGOT-DESTREZ et al, 2007). Essa capacidade de aderir a superfície do hospedeiro traz 

vantagens, possibilitando permanência no ambiente extracelular, além disso, utilizam esse 

evento para estabelecer uma ponte de ligação com a superfície em questão, podem alterar a 

morfologia da célula, facilitando o escape de mecanismos de defesa do hospedeiro e da ação 

de antibióticos (GRZESKOWIAK et al, 2011; OFECK; HASTY; DOYLE, 2003).  

O reconhecimento de receptores na superfície hospedeira é dada por várias estruturas 

presente na bactéria, entre elas podemos destacar as fímbrias, fibrilas, polissacarídeos 

capsulares, proteínas de membrana externa (PME), LPS, sistema de secreção tipo III, todas 

já foram descritas como adesinas (KLEMM; SCHEMBR, 2000; IELASI et al, 2016;  

RINGOT-DESTREZ et al, 2017). Alguns destes receptores podem ser componentes da 

matriz extracelular (MEC) que muitas vezes são os primeiros alvos para desencadear as 
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interações específicas. A MEC pode possuir formas variadas e isso pode ser devido à grande 

diversidade de macromoléculas que a compõem e pela forma como estão construídas 

(ALBERTS et al, 2010). As integrinas são proteínas transmembranas e são intermediadores 

na comunicação entre o citoesqueleto celular e proteínas plasmáticas da MEC, por meio da 

adesão célula a célula (DERRIBERE et al, 2000; CLEGG et al., 2003; JIN; VARNER, 

2003). A MEC é composta de glicosaminoglicanas (GAGs) e proteínas fibrosas. A 

composição da MEC pode variar conforme os organismos, porém existem alguns 

componentes que são mais predominantes, como colágeno do tipo I a XV, laminina e a 

fibronectina (KREIS; VALE, 1993; AHMED; FFRENCH-CONSTANT, 2016). Para reduzir 

a capacidade das bactérias de causar ou iniciar um processo infeccioso é importante impedir 

a aderência bacteriana a um tecido e isso se dá através da inibição do reconhecimento de 

receptores mediados por adesinas. 

Mediante a um trauma como o rompimento do epitélio, a membrana basal fica exposta 

e diante disso algumas bactérias oportunistas vão se aderir e causar futuras infecções. Um 

tipo de adesão bacteriana já descrita em variadas espécies é com relação à adesão à molécula 

de laminina, que é uma molécula relevante para invasão do hospedeiro. A laminina tem 

função de interação, ela interage com receptores ancorados na membrana plasmática das 

células adjacentes, regulando vias de sinalização e atividades celulares (AUMAILLEY, 

2013), além disso, auxiliam na migração, diferenciação celular e principalmente na adesão 

celular (ROGERS; NISHIMUNE, 2016). A capacidade de se ligar a MEC é importante, pois 

assim o patógeno consegue ultrapassar a barreira e a com isso chegar aos tecidos mais 

profundos e corrente sanguínea. Inúmeras bactérias possuem receptores de superfície que se 

aderem a laminina, como Streptococcus agalactiae com a adesina Lmb (SPELLERBERG et 

al, 1999), Yersinia enterocolitica e Yersinia pestis (a partir da PME) (YAMASHITA et al, 

2011). Estudos demostraram que as cepas de B. fragilis também conseguem aderir a 

laminina, porém essa espécie se adere mais eficiente do que outras espécies de relevância 

clínica, como B. thetaiotaomicron e B. ovatus (EIRING et al, 1995).  

Alguns estudos têm demonstrado a capacidade das bactérias anaeróbias de aderirem 

a componentes da MEC (SEKIROV et al, 2010). Salzillo e colaboratores (2007), 

demostraram que Lactobacillus plantarum, uma bactéria não patogênica, apresenta 

capacidade de aderir a fibronectina e colágeno tipo 1, por meio da subunidade B do piruvato 

desidrogenase (PDHB) e enolase (EnoA1). O Clostridium perfringens sua adesão ao 

colágeno tipo I pode ocorrer através da proteína de ligação ao colágeno, CpCna, embora 
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também possa ser mediada através da fibronectina (Hitsumoto et al., 2014). Já foi também 

demostrado que as cepas de B. fragilis 1081 e MC2 se aderem a laminina do tipo 1 

(FERREIRA et al, 2006). Além disso, B. fragilis e B. vulgatus são capazes de aderir à 

fibronectina e vitronectina e isso tem sido considerado um mecanismo de patogenicidade 

(NAGY; MANNCKE; WERNER, 1994).  

 

2.7. Biofilme 

Diversos patógenos bacterianos possuem a capacidade de formar biofilme e isso tem 

sido associado a várias infecções (MOORMEIER; BAYLES, 2017). O biofilme trata-se de 

uma comunidade complexa de microrganismos unidos a uma superfície ou podem formar 

agregados aderindo a uma superfície abiótica ou natural, envoltos por uma matriz polimérica 

extracelular (EPS), que é habitualmente composta de polissacarídeos, lipídios, proteína de 

ligação a carboidratos, DNA extracelular (eDNA), pili, flagelos e outras fibras adesivas, que 

auxiliam na aderência dos microrganismos à superfície (HALL-STOODLEY; 

COSTERTON; STOODLEY, 2004; ROMLING; BALSALOBRE, 2012; KOSTAKIOTI; 

HADJFRANGISKOU; HULTGREN, 2013; FLEMMING et al, 2016; GABRILSKA; 

RUMBAUGH, 2015). A matriz atua como um sistema de proteção contra condições de 

estresse, ataque de células do sistema imune, exposição a antimicrobianos, além disso ela 

atua retendo sais minerais e nutrientes essenciais (CARPENTIER; CERF, 1993; JEFF et al, 

2000; DONLAN; COSTERTON, 2002). O biofilme permite que as bactérias, sobrevivam 

em ambientes hostis, como dessecação, compartilhem recursos limitados, colonizem novos 

nichos e persistem a longo prazo. A capacidade de formação de biofilme é considerada um 

importante fator associado a infeções hospitalares persistentes e outras doenças infecciosas 

crônicas (SING et al, 2000; DAVIES, 2003; HALL-STOODLEY; COSTERTON; 

STOODLEY, 2004; MAJUMDAR; PAL, 2017).  

A formação do biofilme é dada em quatro etapas: inicialmente ocorre a adesão de um 

pequeno número de células bacterianas a uma superfície a ser colonizada, em seguida há o 

acúmulo em múltiplas camadas de células bacterianas, após isso, ocorre o amadurecimento, 

o desenvolvimento da arquitetura do biofilme e por último, ocorre o desprendimento, 

dispersão das células bacterianas presentes no biofilme (COSTERTON, 1999; STOODLEY 

et al, 2002; ROHDE et al, 2010; MOORMEIER; BAYLES, 2017).  
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Acredita-se que há uma extensa diversidade fenotípica e genotípica da população 

bacteriana dentro do biofilme e que essas diferenças ajudem a ampliar a resistência daquela 

comunidade, tornando-os mais aptos a sobreviverem às condições diversas que possam vir 

a ocorrer. A diversidade fenotípica pode surgir desde a expressão gênica alterada de células 

genotípicamente idênticas, quanto de células genotípicamente distintas (EHRLICH et al, 

2005). 

A formação de biofilme por anaeróbios intestinais é pouco compreendida, mas 

estudos tem mostrado que a capacidade de patogenicidade e formação de abscessos por B. 

fragilis está associada ao biofilme e a adesão ao epitélio peritoneal (GIBSON et al 1998; et 

al 2003). A formação de biofilme por B. thetaiotaomicron, pode estar envolvida em vários 

aspectos incluindo colonização intestinal, interações inter e intra-espécies e virulência em 

locais extra-intestinais (VILJANEN; LINKO; LEHTONEN, 1988; FEUILLET et al, 2005). 

No entanto B. thetaiotaomicron que normalmente se comporta como bactéria intestinal não 

patogênica e pode ser encontrada associada as infecções abdominais, representando até 14% 

das bactérias encontradas nesses locais (BROOK I, 1989). 

 

 

2.8. Justificativa 

A precoce colonização do TGI humano durante a infância está vigorosamente 

associada a nutrientes, peptídeos antimicrobianos e imunoglobolinas presentes no leite 

materno e o tipo de parto com a inserção de bactérias maternas e ambientais. Algumas 

bactérias intestinais benéficas, como Bifidobacterium spp. e Lactobacillus spp., são 

encontradas na microbiota de recém-nascido. Além disso, bactérias anaeróbicas são 

componentes importantes dessa microbiota e possuem ação benéfica ao hospedeiro, como 

os Bacteroides spp., porém devido a perturbações no seu ecossistema passam a agir como 

patógenos oportunistas, podendo levar a infecções endógenas. A presença dessas espécies 

no TGI são importantes para o desenvolvimento do sistema imunológico, além disso, no TGI 

são encontradas abundantemente tanto o heme quanto a protoporfirina que são fontes de 

ferro, um micronutriente importante para o crescimento dos Bacteroides. As espécies 

pertencentes ao gênero Bacteroides são os anaeróbios mais comumente isolados de infecções 

humanas. O processo de adesão bacteriana é um passo crucial para o estabelecimento de uma 

infecção, além disso, patógenos possuem a capacidade de formar biofilme sendo associado 

a várias infecções. Os antimicrobianos surgem na tentativa de tratar infecções bacterianas, 
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porém atualmente devido ao uso indiscriminado desses medicamentos e a falta de 

desenvolvimento de novos medicamentos pela indústria, houve um grande crescimento de 

cepas bacterianas resistentes ao antimicrobianos, colocando em risco a eficácia desses 

antibióticos. Estudos epidemiológicos já descreveram a relação ente o uso indiscriminado 

do antimicrobiano e o surgimento de cepas resistentes. A resistência aos antimicrobianos 

entre as bactérias anaeróbicas vem aumentando constantemente, o mais frequente isolado é 

o B. fragilis.  Diante disso, novas moléculas surgem com o objetivo de tratar infecções 

bacterianas e tentar impedir sua colonização no hospedeiro. A Lf é uma glicoproteína, 

possuem atividades antimicrobianas, antiviral, absorção do ferro, estimula o sistema 

imunológico, estão presentes em diversas secreções como no leite humano, podendo exercer 

funções fisiológicas relevantes no intestino, atuando na defesa do hospedeiro por exemplo. 

A Lf após ser digerida por pepsinas gástricas ao atingirem o TGI gera um peptídeo com 

atividade bactericida com ativos superiores ao seu percursor, caracterizado como Lfcin. 

Mediante a isso, a Lf emerge como um promissor agente na prevenção e tratamento de 

doenças bacteriana. Há poucos relatos na literatura sobre a molécula de Lf, seu potencial 

antimicrobiano, suas funções e efeitos sobre bactérias, principalmente em bactérias 

anaeróbicas estritas que são componentes da microbiota humana. Devido a isso, nosso 

estudo surgiu com objetivo de nos auxiliar a entender os fatores do hospedeiro que ditam e 

selecionam as populações bacterianas que habitam o TGI humano, podendo nos ajudar a 

prever o surgimento de infecções oportunistas decorrentes de disbioses e determinar novas 

abordagens para o tratamento a doenças oportunistas do TGI. No caso do B. fragilis um 

patógeno oportunista conhecido, pode ser de interesse para o organismo recém-nascido 

controlar seus números no intestino no caso de uma infecção. Isso pode ser alcançado pela 

capacidade da Lf em inibir o processo de adesão e biofilme, limitando o acesso da bactéria 

à mucosa.  Além disso, estudos já foram descritos demonstrando um efeito sinérgico entre a 

atividade dessa molécula e drogas antimicrobianas, porém não há relatos sobre a associação 

com antimicrobianos de uso clínico para o tratamento de infecções por Bacteroides e diante 

disso, demonstramos em nosso estudo o efeito dessa associação, pois assim a Lf poderia vir 

a surgir como um promissor agente na prevenção do surgimento de cepas multirresistente à 

antimicrobianos.  
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3. Objetivo: 

O objetivo geral deste estudo foi avaliar a atividade biológica da lactoferrina e seu 

peptídeo derivado a lactoferricina, quanto ao seu crescimento, inibição da adesão bacteriana, 

inibição da formação de biofilme e sinergismo com antimicrobianos frente a cepas de B. 

fragilis e B. thetaiotaomicron. 

Os objetivos específicos deste estudo foram: 

1. Avaliar a capacidade de crescimento in vitro de B. fragilis e B. 

thetaiotaomicron na presença de Lf e Lfcin; 

2.  Avaliar o efeito da Lf na adesão de B. fragilis e B. thetaiotaomicron a 

laminina (LMN-1); 

3. Verificar o efeito da Lf sobre a formação de biofilme; 

4.  Analisar a presença do efeito sinérgico entre a associação da Lf e 

antimicrobianos. 
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4. Materiais e Métodos: 

4.1. Cepas Bacterianas e cultivos 

 

As cepas bacterianas de B. fragilis 638R e B. thetaiotaomicron ATCC 29741, 

referidas no estudo como 638R e 29741 respectivamente, fazem parte da coleção de culturas 

do laboratório de Biologia de Anaeróbios do IMPPG/UFRJ (Instituto de Microbiologia 

Paulo de Góes).  As cepas foram cultivadas em meio ágar sangue suplementado (ASS) com 

hemina (0,5mg/mL- Sigma) e menadione (10g/mL- Sigma), pré-reduzido e esterilizado 

anaerobicamente (PRAS). As colônias crescidas foram cultivadas anaerobicamente em caldo 

Brucella ou Brain Heart Infusion (BHI-Oxoid Cambridgue, UK), PRAS, suplementado com 

hemina (0,5mg/mL- Sigma) e menadione (10g/mL-Sigma) e incubadas em uma estufa a 

37°C por 48 horas em anaerobiose (JOUSIMIES-SOMER et al, 2002). 

Todos os experimentos foram realizados na câmara de anaerobiose contendo uma 

atmosfera definida (80% N2, 10% CO2 e 10% H2) (FERREIRA et al, 2003; JOUSIMIES-

SOMER et al, 2002).  

 

4.2.  Preparo do meio semi-definido para Bacteroides spp. 

Nesse estudo foram preparados quatro meios semi-definidos (ROCHA; SMITH, 

2004), sendo que três desses meios foram suplementados separadamente com diferentes 

fontes de ferro, Hemina (0,5mg/mL), Protoporfirina (0,5mg/mL), Protoporfirina com adição 

de sulfato ferroso e somente um desses meios não foi adicionado fonte de ferro. Os 

componentes do meio semi-definido estão descritos no quadro 1. 
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Componentes Quantidades 

por litro 

KH2PO4 (FOSFATO DE POTÁSSIO 

DIBÁSICO) 

0,9 g 

NH4SO4 (SULFATO DE AMÔNIO) 0,4 g 

NaCl (CLORETO DE SÓDIO) 0,9 g 

L-METIONINA 75 mg 

L-CISTEÍNA 500 mg 

MgCl2. 6 H2O (CLORETO DE 

MAGNÉSIO) 

25 mg 

CaCl2. 2 H2O (CLORETO DE CÁLCIO) 26 mg 

MnCl2. 4 H2O (CLORETO DE 

MANGANÊS) 

1 mg 

CoCl2. 6 H2O (CLORETO DE 

COBALTO) 

1 mg 

GLICOSE (D-GLUCOSE) 5 g 

Triptona 0,5 g 

H2O destilada 980 mL 

PROTOPORFIRINA (0,5 mg/mL – 

Sigma®)* 

10 mL 

HEMINA (0,5 mg/mL – Sigma®) * 10 mL 

FeSo4 
* 5 g 

*Hemina, Protoporfirina e FeSo4 foram adicionados 

separadamente em seus devidos meios quando forem 

suplementados com ferro. 

Quadro 1: Formulação do meio semi-definido para Bacteroides spp. 
   Fonte: ROCHA, 2004. 

 

 

4.3. Produção de apo, holo-lactoferrina e lactoferricina 

A Lf saturada de ferro foi solubilizada em água destilada de acordo com a 

recomendação do fabricante (Sigma-aldrich). A produção da apo-lactoferrina foi realizada 

por meio de diálise em tampão de citrato (ácido cítrico 0,1 M; citrato de sódio tribásico 0,1 

M) para promover a dissociação do ferro. Uma solução de 100 mg/mL de Lf dissolvida em 

água destilada foi dialisada em membrana de diálise (THOMAS SCIENTIFIC®, USA) 

contra um litro de tampão citrato pH 4.1, durante 48 horas a temperatura de 4 ºC. 

O fragmento Lfcin B (lactoferrina bovina) foi solubilizado em água destilada e 

posteriormente filtrado, sendo realizada de acordo com o fabricante (Sigma-aldrich Co., St 

Louis, MO). 
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4.4. Avaliação do crescimento bacteriano na presença de lactoferrina com diferentes 

suplementações de fonte de ferro. 

 As cepas bacterianas foram cultivadas como descrito no item 4.1. A partir desse 

crescimento, foram diluídas em tampão Blanks-PRAS (0,1 g/L de sulfato de magnésio; 0,2 

g/L de fosfato de potássio, monobásico; 3 g/L de cloreto de sódio; 1,15 g/L de fosfato de 

sódio, dibásico; 0,2 g/L de cloreto de potássio; 1 g/L de tioglicolato de sódio; 2 mL/L de 

resazurina e 0,5 g/L de cisteína, ajustado para pH 7,4) com densidade equivalente 

DO600nm=0,8-1. Posteriormente essas suspensões foram centrifugadas a 4.000 x g por 10 

minutos e a partir dessa precipitação uma nova suspensão equivalente a DO600nm= 0,2 (108 

UFC/mL), foi preparada em tampão Blanks-PRAS. 

O crescimento das cepas B. fragilis e B. thetaiotaomicron foram testados frente à holo-

lactoferrina, apo-lactoferrina na presença e ausência de diferentes fontes de ferro. Cento e 

oitenta microlitros dos diferentes meios suplementado com hemina, protoporfirina e o meio 

sem adição de ferro, foram distribuídos em poços de microplacas (96 poços). Em seguida, 

foi realizada uma diluição seriada do estoque a 100 mg/mL, tanto da holo-lactoferrina quanto 

da apo-lactoferrina e 32 L de cada diluição foram adicionados para se obter concentrações 

decrescentes em cada poço (8 mg/mL; 4 mg/mL; 2 mg/mL; 1 mg/mL; 0,5 mg/mL). A seguir 

foram adicionados 20 L das respectivas suspensões bacterianas em cada poço. Todos os 

ensaios foram realizados em duplicatas e repetidos duas vezes. Como controle positivo do 

crescimento bacteriano foram utilizados os meios de cultura sem adição da solução de holo-

lactoferrina ou apo-lactoferrina. Controles sem inóculo bacteriano foram utilizados para 

verificação da esterilidade do meio e da Lf (apo e holo-lactoferrina). As microplacas foram 

incubadas a 37 °C em anaerobiose e submetidas à leitura no leitor de microplaca a 600 nm a 

cada 1 hora por 10 horas. 

 

4.5. Avaliação do crescimento bacteriano na presença da lactoferricina nos diferentes 

meios suplementados de ferro. 

As cepas bacterianas foram cultivadas como descrito no item 4.1. As referidas cepas 

foram inoculadas em 5 mL de meio sem suplemento e foram incubadas por 37 ºC em 

anaerobiose. Após esse período as culturas foram ajustadas para um DO600nm= 0,5 (1,5 x 108 

UFC/mL) para o início do experimento. As concentrações decrescentes (1 mg/mL; 0,5 

mg/mL; 0,25 mg/mL; 0,125 mg/mL; 0,0625 mg/mL; 0,0312 mg/mL)  de Lfcin e  150 l dos 

três meios semi-definido (meio sem suplemento, com hemina e  protoporfirina com adição 
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de FeSo4) foram adicionados aos poços e por fim 20 l das referidas suspensões bacterianas 

foram inoculadas em casa poço. A placa foi incubada em anaerobiose a 37 ºC por 24 horas. 

Após esse período foi realizado uma leitura em endpoint no leitor de microplaca (Tecan 

Infinite® F50) e em seguida foram incubadas novamente por mais 24 horas e lidas 

novamente após esse tempo. 

 

4.6. Ensaio de aderência do B. fragilis e B. thetaiotaomicron à laminina-1 na presença 

da lactoferrina 

 

O ensaio da adesão à laminina-1 (Natural, Mouse, Life Technologies™) foi realizado 

em placa de poliestireno de 24 poços contendo lamínulas de vidro (Knittel; 12 mm) 

previamente lavadas com Extran e em seguida água destilada e deixadas imersas em etanol 

70% por 18 horas ou até o uso. Uma suspensão de laminina foi preparada em tampão Tris-

HCL (10 mM, pH 6,6) na concentração de 0,02 mg/mL e foi empregada para fixar a 

lamínula. Para o controle negativo foi usado albumina do Soro Bovino (BSA) diluído em 

tampão PBS (0,01 M, pH 7,2) na concentração de 1% (WSTERLUND et al, 1989). Um 

volume de 100 µL da diluição da laminina ou BSA 1% foram adicionadas as lamínulas 

presentes na microplaca de 24 poços. Em seguida, a microplaca foi mantida a temperatura 

ambiente por 18 horas para que a adsorção ocorresse. Posteriormente, os poços foram 

lavados três vezes com solução de PBS (0,01 M, pH 7,2) com Tween-20 (0,01%). A lamínula 

foi bloqueada com 200 µL de uma solução de BSA (0,1%) e Tween-20 (0,01%) em PBS 

(0,01 M, pH 7,2) e mantida por uma hora a temperatura ambiente. Em seguida foi realizada 

uma segunda lavagem dos poços com solução de PBS (0,01 M, pH 7,2) com Tween-20 

(0,01%). As bactérias foram crescidas em caldo BHI PRAS e cultivadas em anaerobiose por 

24 horas e posteriormente foram centrifugadas a 4.000 x g por 10 minutos. Os precipitados 

foram suspensos em tampão BLANKS-PRAS e ajustados para densidade óptica (DO)550nm 

= 0,4 (108 UFC/mL) e a partir disso, diluídas em tampão BLANKS-PRAS para concentração 

de 5 x 107 UFC/mL. Duzentos e cinquenta microlitros das suspensões bacterianas e 

cinquenta microlitros de Lf foram adicionados aos poços e a microplaca incubada por 1 hora 

a 37 ºC em anaerobiose. Em seguida, a placa foi retirada da câmara de anaerobiose e os 

poços foram lavados duas vezes com a solução de PBS (0,01 M) e Tween 20 (0,01%), com 

o objetivo de retirar as bactérias que não aderiram a laminina. Para que houvesse a fixação 

das bactérias aderidas foram adicionados nos poços 300 μL de formaldeído (3,7%) e 

incubadas a temperatura ambiente por 30 minutos. Após esse tempo de incubação os poços 
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foram lavados duas vezes com água estéril. Para coloração e contagem foram utilizados o 

corante BacLight™ Green Bacterial Stain (Invitrogen™) em uma proporção de 1 L do 

corante para 1 mL de água e em cada poço foram adicionados 250 μL da solução com 

corante. Em seguida, a placa foi incubada no escuro por 15 minutos e após isso as lamínulas 

foram lavadas com água estéril para retirar o excesso de corante. Para a montagem das 

lâminas foram colocados 10 µL do reagente ProLong® Gold antifade reagent (Life 

Technologies™) em seguida foi colocada as lamínulas retiradas dos poços e fixadas nessas 

lâminas (WESTERLIND et al, 1989). 

Finalmente as lâminas foram visualizadas em microscópio de fluorescência, com 

uma objetiva de 100 x e comprimento de onda de 485 a 500 nm (fluoresceína) 

(WESTERLIND et al, 1989). Foram capturados 20 campos aleatórios de cada lamínula. As 

análises da aderência das bactérias foram determinadas após a contagem no software Image 

J (NHI, EUA) e as médias foram calculadas pelo programa Graphpad Prism 8. 

 

4.7. Biofilme 

As cepas de B. fragilis e B. thetaiotaomicron foram cultivadas conforme descrito no 

item 4.1. Após o crescimento os inóculos bacterianos foram ajustados para DO600nm=0,5 (1,5 

x 108 UFC/mL). O experimento foi realizado em triplicata, em microplaca de cultura de 96 

poços, na qual foram adicionados 180 L de BHI PRAS suplementado com 1% de glicose e 

foram empregadas as diferentes concentrações de apo e holo-lactoferrina (50 mg/mL, 25 

mg/mL e 12 mg/mL) e por último foram adicionados 20 L das respectivas suspensões 

bacterianas em cada poço. Como controle positivo foi usado um poço com BHI 

suplementado com 1% de glicose e as respectivas bactérias, sem adição de apo ou holo-

lactoferrina. A placa então foi incubada anaerobicamente por 48 horas a 37 ºC. Após essa 

incubação o conteúdo de cada poço foi removido e lavado três vezes com 200 L de PBS e 

posteriormente a placa foi incubada no forno a 60 ºC durante 1 hora. Em seguida foram 

adicionados 150 L de cristal violeta a 2% e após 5 minutos a placa foi lavada com água 

destilada estéril e novamente submetido ao forno a 60 ºC por 10 minutos para secagem. 

Posteriormente foram adicionados 150 L de ácido acético glacial 33% por poço. A 

densidade óptica de cada poço foi medida a 570 nm, utilizando um espectrofotômetro de 

microplacas (Tecan Infinite® F50) (DONELLI et al, 2012). 
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4.8. Avaliação do efeito sinérgico da lactoferrina com antibióticos 

A técnica de checkerboard foi realizada para verificar o possível efeitos sinérgico 

entre a Lf e antimicrobianos contra o B. fragilis e B. thetaiotaomicron (MOHAMED EL-

AZIZI, 2016). Os antimicrobianos utilizados foram o cloranfenicol (100 mg/mL) e 

cefoxitina (100 mg/mL). A solução estoque de cada antibiótico foi preparada segundo as 

recomendações da Clinical and Laboratory Standards Institule (CLSI, 2018). 

 O teste de checkerboard foi feito através de microdiluição em caldo em placas de 96 

poços. O crescimento bacteriano foi avaliado na presença de diferentes concentrações de 

antibióticos e Lf. Os antibióticos foram adicionados aos poços com concentração ascendente. 

As concentrações crescentes de Lf foram distribuídas perpendicularmente aos antibióticos 

(Figura 2). 

 

 

 

Figura 2 – Esquema de análise do checkerboard. As diferentes concentrações de Lf 

foram distribuídas perpendicularmente as diferentes concentrações de cada antibiótico 

testado frente aos B.fragilis e B.thetaiotaomicron. Lf + são as diferentes concentrações da 

Lf (apo ou holo) com adição do inóculo bacteriano e ATB+ são os antimicrobianos com 

adição do inóculo bacteriano.  
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O crescimento bacteriano foi realizado conforme o item 4.1. Após o crescimento os 

inóculos bacterianos foram ajustados em caldo Brucella PRAS para DO600nm=0,5. (1,5 x 108) 

No sentido vertical da placa cada poço contém uma concentração diferente da diluição do 

antibiótico testado, de forma decrescente (poços identificados de A-E). No sentido horizontal 

da placa a Lf (apo ou holo) foi adicionado a cada poço da placa da esquerda para direita, de 

forma crescente (poços identificados de 1-12) (LORIAN, 2006). Após isso, 20 L das 

respectivas bactérias foram inoculadas em cada poço. Além disso poços controles (poços F-

G) da Lf e do antibiótico foram realizados. Em seguida, a placa foi incubada a 37 ºC por 24 

horas em anaerobiose. A leitura foi realizada através do leitor de microplaca (Tecan 

Infinite® F50) após 24 horas de incubação (ORHAN et al, 2005; PRINSLOO et al, 2008).  

 

4.9. Análise estatística 

Os dados referentes avaliação do crescimento bacteriano frente a Lf e Lfcin e a 

capacidade de formação ou inibição do biofilme foram analisados utilizando o One-Way 

Anova (P<0,05). Os testes foram feitos em duplicatas, na qual as médias foram calculadas 

para se obter um desvio padrão e intervalo de confiança. Os resultados referentes a adesão 

bacteriana, foram avaliados utilizando Test t (P<0,05). 
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5. Resultados  

 

5.1.  Avaliação do crescimento bacteriano frente a lactoferrina  

 

O crescimento da cepa de B. fragilis foi avaliado na presença de diferentes 

concentrações de apo-lactoferrina. No meio contendo hemina (Figura 3 a) foi observado 

crescimento bacteriano nas diferentes concentrações de apo-lactoferrina, porém não houve 

diferença significativas entre o crescimento nas diferentes concentrações da apo-lactoferrina 

(p=0,7217). No meio sem suplemento (Figura 3b) foi observado o crescimento bacteriano 

nas diferentes concentrações de apo-lactoferrina, no entanto, não foi significativo o 

crescimento entre as diferentes concentrações da apo-lactoferrina (p=0,5037). No meio 

contendo protoporfirina (Figura 3 c) foi observado crescimento nas diferentes concentrações 

de apo-lactoferrina, contudo, não houve diferença significativa do crescimento entre as 

diferentes concentrações de apo-lactoferrina (p=0,8910). 
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Figura 3- Avaliação do crescimento da espécie Bacteroides fragilis (638R) por um período 

de 10 h a 37 ºC em anaerobiose na presença de diferentes concentrações de apo-lactoferrina 

com diferentes suplementos. Hemina (a), sem suplemento (b), protoporfirina (c). O controle 

semi-definido sem suplementação da apo-lactoferrina foi identificado em cada gráfico 

(controle +). 
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Em seguida foi observado o crescimento bacteriano da cepa de B. fragilis nas 

diferentes concentrações de holo-lactoferrina nos meios com e sem suplementação de ferro. 

No meio contendo hemina (Figura 4 a) houve crescimento bacteriano nas diferentes 

concentrações de holo-lactoferrina, porém não ocorreu diferença significativas entre os 

crescimentos bacterianos nas diferentes concentrações de holo-lactoferrina (p=0,639). No 

meio sem suplementação (Figura 4 b) foi notado um crescimento bacteriano em todas as 

concentrações de holo-lactoferrina, no entanto não foi observado diferenças significativas 

do crescimento nas diferentes concentrações da holo-lactoferrina (p= 0,7566). Foi observado 

um crescimento bacteriano em todas as concentrações de holo-lactoferrina no meio contendo 

protoporfirina (Figura 4 c) e não houve diferença significativas entre o crescimento nas 

diferentes concentrações de holo-lactoferrina (p=0,6815).  
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Figura 4- Avaliação do crescimento da espécie Bacteroides fragilis (638R) por um 

período de 10 h a 37 ºC em anaerobiose na presença de diferentes concentrações de holo-

lactoferrina com diferentes suplementos. Hemina (a), sem suplemento (b), protoporfirina (c). 

O controle semi-definido sem suplementação da apo-lactoferrina foi identificado em cada 

gráfico (controle +). 
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O crescimento da cepa de B. thetaiotaomicron também foi analisado em todas as 

diferentes concentrações de apo-lactoferrina nos diferentes meios semi-definidos. No meio 

contendo hemina (Figura 5 a) foi observado crescimento bacteriano em todas as 

concentrações testadas da apo-lactoferrina, no entanto não houve diferenças significativas 

entre os crescimentos bacterianos nas diferentes concentrações de apo-lactoferrina 

(p=0,9429). No meio sem suplementação (Figura 5 b) também foi notado o crescimento 

bacteriano nas diferentes concentrações de apo-lactoferrina, porém não foi observado 

diferenças significativas entre os crescimentos (p=0,8000). Foi observado um crescimento 

bacteriano no meio contendo protoporfirina (Figura 5 c) em todas as diferentes 

concentrações de apo-lactoferrina e não houve diferença significativa entre os crescimentos 

bacteriano (p=0,7291). 
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Figura 5- Avaliação do crescimento da espécie B. thetaiotaomicron (29741) por um 

período de 10 h a 37 ºC em anaerobiose na presença de diferentes concentrações de apo-

lactoferrina com diferentes suplementos. Hemina (a), sem suplemento (b), protoporfirina (c). 

O controle semi-definido sem suplementação da apo-lactoferrina foi identificado em cada 

gráfico (controle+). 
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O crescimento da cepa de B. thetaiotaomicron (29741) nas diferentes concentrações 

de holo-lactoferrina também foram observados. No meio contendo hemina (Figura 6 a) foi 

observado crescimento bacteriano em todas as concentrações de holo-lactoferrina, no 

entanto o crescimento bacteriano entre as diferentes concentrações da holo-lactoferrina não 

foram significativos (p=0,9915). No meio sem suplementação (Figura 6 b) também foi 

observado um crescimento em todas as concentrações de holo-lactoferrina e novamente não 

foi observado crescimento significativo entre os crescimentos (p=0,7566). Foi observado 

crescimento bacteriano em todas as concentrações de holo-lactoferrina no meio contendo 

protoporfirina (Figura 6 c) e não houve diferenças significativas entre os crescimentos 

bacterianos (p=0,7132). 
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Figura 6- Avaliação do crescimento da espécie B. thetaiotaomicron (29741) por um período 

de 10 h a 37 ºC em anaerobiose na presença de diferentes concentrações de holo-lactoferrina 

com diferentes suplementos. Hemina (a), sem suplemento (b), protoporfirina (c). O controle 

semi-definido sem suplementação da apo-lactoferrina foi identificado em cada gráfico 

(controle +). 
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5.2.  Avaliação do crescimento bacteriano frente a lactoferricina 

Na avaliação do crescimento da cepa do B. fragilis na presença da Lfcin no intervalo 

de tempo de 24 horas, observou-se um crescimento bacteriano conforme o aumento da 

concentração de Lfcin nos diferentes meios semi-definidos (Figura 7 a). Houve diferença 

significativa entre os diferentes meios semi-definidos (p=0,0001), mas não houve entre as 

diferentes concentrações de Lfcin (p=0,9873). Em 48 horas observou-se um crescimento 

bacteriano em todos os meios semi-definidos conforme a concentração da Lfcin aumenta 

(Figura 7 b). Houve diferença significativa entre os diferentes meios semi-definidos 

(p<0,0001), no entanto não foi observado diferença significativa entre as diferentes 

concentrações da Lfcin (p=0,9166). 
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Figura 7- Crescimento do B. fragilis nas diferentes concentrações de Lfcin em seus 

diferentes meios semi-definidos no período de 24 horas (a) e 48 horas (b) a 37 ºC. Foram 

considerados significativos os resultados onde p<0,05. 
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Para a espécie B. thetaiotaomicron foi possível notar crescimento bacteriano 

conforme aumentava as concentrações da Lfcin nos diferentes meios semi-definidos (Figura 

8 a). Houve diferença significativa entre os diferentes meios semi-definidos (p<0,0001), 

porém não houve diferenças significativas entre as diferentes concentrações da Lfcin 

(p=0,8316). Após 48 horas foi possível observar uma redução do crescimento comparado ao 

de 24 horas. Observa-se um leve crescimento nos diferentes meios semi-definidos com 

exceção do meio sem suplemento, conforme o aumento das concentrações de Lfcin (Figura 

8 b). Houve diferença significativa entre os diferentes meios semi-definidos (p=0,0007), 

porém não houve significância entre as diferentes concentrações da Lfcin (p=0,9590).  
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Figura 8- Crescimento do B. thetaiotaomicron em diferentes concentrações de Lfcin 

em seus diferentes meios semi-definidos no tempo de 24 horas (a) e 48 horas (b) a 37 ºC. 

Foram considerados significativos os resultados onde p<0,05. 
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5.3. Ensaio de Aderência 

A cepa de B. fragilis aderiu significativamente (p<0,0001) a LMN-1 (Figura 9). Além 

disso, foi observado que ao adicionar holo-lactoferrina (Figura 9 a) houve uma diminuição 

significativa (p<0,0001) da adesão a LMN-1. Ao adicionar apo-lactoferrina (Figura 9 b) 

também foi observada uma redução da capacidade de adesão a LMN-1 (p<0,0001). 
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Figura 9- Ensaio comparativo da adesão da cepa de B. fragilis a LMN-1 na presença 

ou ausência de holo (a) e apo-lactoferrina (b). 
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A seguir foi observado a capacidade da cepa de B.thetaiotaomicron de aderir ou não 

à LMN-1 na presença e ausência de holo (Figura 10 a) e apo-lactoferrina (Figura 10 b). Não 

foi observada a capacidade de aderência a LMN-1 da cepa de B.thetaiotaomicron. Ao 

adicionar holo-lactoferrina, foi observada uma pequena redução da contagem do número de 

bactérias (p=0,0476). Ao adicionar apo-lactoferrina observa-se um aumento significativo da 

contagem do número de bactérias (p<0,0001). 
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Figura 10- Ensaio comparativo da adesão da cepa B. thetaiotaomicron a LMN-1 na 

presença ou ausência de holo (a) e apo-lactoferrina (b). 
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5.4. Formação de Biofilme 

Foi avaliada a capacidade de formação ou inibição do biofilme das cepas B. fragilis 

(Figura 11 a) e B. thetaiotaomicron (Figura 11 b) na presença de diferentes concentrações 

de apo e holo-lactoferrina após 24 horas. Foi observado que em ambas as cepas e em todas 

as concentrações de apo e holo-lactoferrina a formação do biofilme foi inibida. Na presença 

da cepa B. fragilis foi observado que ao adicionar diferentes concentrações da apo-

lactoferrina, houve uma redução significativa da formação do biofilme (p=0,0229) 

comparada ao controle, porém essa redução não foi significativa entre as diferentes 

concentrações de apo-lactoferrina (p=0,8058). Ao adicionar diferentes concentrações de 

holo-lactoferrina foi observada uma redução da formação do biofilme (p=0,0002) comparada 

ao controle, no entanto não houve diferença significativa entre as diferentes concentrações 

de holo-lactoferrina (p=0,5101). Na cepa de B. thetaiotaomicron também foi observada uma 

redução da formação do biofilme ao adicionar diferentes concentrações de apo-lactoferrina 

(p<0,0001), no entanto não houve diferença significativa na redução da formação de 

biofilme entre as diferentes concentrações de apo-lactoferrina (p=0,3247). Ao adicionar 

holo-lactoferrina também foi possível observar uma redução significativa (p<0,0001) da 

formação do biofilme, porém não houve significância entre as diferentes concentrações de 

holo-lactoferrina (p=0,8941). No entanto é notável que a inibição da formação do biofilme 

no B. thetaiotaomicron foi ainda maior que a do B. fragilis. 
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Figura 11- Avaliação da potencial inibição da formação do biofilme. B. fragilis (a) 

e B. thetaiotaomicron (b) na presença de diferentes concentrações de apo e holo-lactoferrina. 
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5.5. Avaliação do efeito sinérgico 

O efeito sinérgico entre a associação da apo-lactoferrina e holo-lactoferrina e os 

antimicrobianos foram testados na presença do B. fragilis. Analisamos diferentes 

concentrações do antibiótico cefoxitina na presença de diferentes concentrações de apo e 

holo-lactoferrina. Na Figura 12 A e B podemos observar que não houve efeito sinérgico ou 

antagônico entre a associação das diferentes concentrações de apo e holo-lactoferrina e o 

antimicrobiano cefoxitina, uma vez que a MIC (1,5 g/mL) não foi alterada nas diferentes 

concentrações de apo e holo-lactoferrina. 

A 

Concentrações 

de apo-Lf 
  1 2 3 4 5 6 7 

4 A n s S s s s NR  

2 B n s N s s s  NR 

1 C n n N s s s  NR 

0,5 D n n N s s s  NR 

0,25 E n n S s s s  NR 

Lf+ F s s S s s NR   NR 

ATB+ G n n N s s s  NR 

CP H NR  NR  NR  NR  NR  NR  s 

 Concentrações 

da cefoxitina 
  4 2 1,5 1 0,5 0,25 0 

 

B 

Concentrações    

da holo-Lf 
  1 2 3 4 5 6 7 

4 A n n N s s s NR  

2 B n n N s s s  NR 

1 C n n N s s s  NR 

0,5 D n S N s s s  NR 

0,25 E n n N s s s  NR 

Lf + F s S S s s  NR  NR 

ATB+ G n n N s s s  NR 

CP H NR NR NR  NR  NR  NR  s 

 Concentrações 

da cefoxitina 
  4 2 1,5 1 0,5 0,25 0  

 

Figura 12- Análise do efeito sinérgico entre as diferentes concentrações da cefoxitina 

e de apo (a) e holo-lactoferrina (b) na cepa de B. fragilis. s: crescimento bacteriano; n: sem 

crescimento bacteriano; MIC (verde); NR: não realizado. 
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O efeito sinérgico entre a associação da apo, holo-lactoferrina e o antimicrobiano 

cloranfenicol foi testado para as espécies B. fragilis e B. thetaiotaomicron. Para B. fragilis 

nas Figuras 13 A e B podemos observar que não houve efeito sinérgico ou antagônico entre 

a associação das diferentes concentrações de apo e holo-lactoferrina e o antimicrobiano 

cloranfenicol, visto que a MIC (8 g/mL) não foi alterada nas diferentes concentrações de 

apo e holo-lactoferrina. Para o B. thetaiotaomicron nas Figuras 13 C e D podemos observar 

que também não houve efeito sinérgico ou antagônico entre a associação das diferentes 

concentrações de apo e holo-lactoferrina ao cloranfenicol, visto que o valor de MIC (16 

g/mL) não sofreu alteração nas diferentes concentrações de apo e holo-lactoferrina. 

A 

 Concentrações 

da apo-Lf 
  1 2 3 4 5 6 

4 A s n n S s NR  

2 B n n n S s  NR 

1 C s n n S s  NR 

0,5 D n n n S s  NR 

0,25 E n n n S s  NR 

Lf + F s s s S s  NR 

ATB+ G n n n S s  NR 

CP H NR  NR  NR  NR   NR s 

 Concentrações 

do cloranfenicol 
  32 16 8 4 2 0  

B 

 Concentrações 

da holo-Lf 
  1 2 3 4 5 6 

4 A s n n s s  NR 

2 B n n n n s  NR 

1 C n n n s s  NR 

0,5 D n n n s s  NR 

0,25 E n n n s s  NR 

Lf + F s s s s s  NR 

ATB+ G n n n s s  NR 

CP H  NR NR  NR  NR   NR s 

 Concentrações 

do cloranfenicol 
  32 16 8 4 2  0 

 

 

 



43 
 

C 

 Concentrações 

da apo- Lf 
  1 2 3 4 5 6 

4 A n n s s s NR  

2 B n n s s s  NR 

1 C n n s s s  NR 

0,5 D n n s s s  NR 

0,25 E n n s s s  NR 

Lf + F s s s s s  NR 

ATB+ G n n s s s  NR 

CP H NR   NR  NR  NR NR s 

 Concentrações 

do cloranfenicol 
  32 16 8 4 2  0 

D 

 Concentrações 

da holo-Lf 
  1 2 3 4 5 6 

4 A n n n s s NR  

2 B n n s s s  NR 

1 C n n s s s  NR 

0,5 D n n n s s  NR 

0,25 E n n s s s  NR 

Lf + F s s s s s  NR 

ATB+ G n N s s s  NR 

CP H NR NR NR  NR  NR  s 

Concentrações 

do cloranfenicol  
  32 16 8 4 2 0  

 

Figura 13- Análise do efeito sinérgico entre as diferentes concentrações do 

cloranfenicol e de apo (a) e holo-lactoferrina (b) na cepa de B. fragilis e de apo (c) e holo-

lactoferrina (d) na cepa B. thetaiotaomicron. s: crescimento bacteriano, n: sem crescimento 

bacteriano; MIC (verde); NR: não realizado. 
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6. Discussão 

Os B. fragilis e B. thetaiotaomicron são bactérias anaeróbicas, bacilos gram-

negativo, componentes importantes da microbiota intestinal humana. Essas bactérias e 

destacam por manipular as defesas imunológicas podendo levar a infecções endógenas e são 

responsáveis por importantes funções metabólicas do organismo do hospedeiro (XU et al, 

2003; WEXLER, 2007; MAZMANIAN; ROUND; KASPER, 2008; TROY; KASPER, 

2010). A microbiota intestinal humana é regulada por diversos fatores do hospedeiro, 

incluindo proteínas com atividades antimicrobianas como a Lf, que possui efeitos 

antimicrobianos em bactérias, fungos, vírus e parasitas. O mecanismo pelo qual a Lf exerce 

sua atividade antimicrobiana é devido em grande parte a sua capacidade de ligar-se ao ferro 

e assim permitindo que a Lf sequestre ferro necessário para o crescimento bacteriano 

(BULLEN; ROGER; LEIGH, 1975; VALENTI; ANTONINI, 2005). O ferro é um 

micronutriente importante para a sobrevivência das bactérias e a maior parte desse ferro 

presente no corpo humano é armazenado na hemoglobina como heme. A molécula de heme 

é um complexo formado por quatro subunidades de protoporfirina XI ligadas a um íon de 

ferro (BERI; CHANDRA, 1993) e é essencial para o crescimento de muitas espécies, 

incluindo o gênero Bacteroides. Além disso a Lf é capaz de ligar-se aos glicosaminoglicanos 

das células epiteliais da mucosa, ocasionando uma inibição da adesão microbiana, na 

colonização e no desenvolvimento de infecções (DI BIASE et al, 2004; VALENTI; 

ANTONINI, 2005). 

No atual estudo, o crescimento bacteriano foi observado nas diferentes concentrações 

de apo e holo-lactoferrina nos diferentes meios semi-definidos e isso pode ser explicado pois 

Bacteroides possuem capacidade de utilizar a maioria dos glicanos derivados do hospedeiro. 

Essa capacidade de utilização desses açucares presentes em glicoproteínas é uma 

característica vantajosa para o crescimento bacteriano e já foi observada em relação à 

transferrina, cuja Lf faz parte da sua família. Ambas as bactérias possuem um sistema de 

utilização de captura de glicanos de glicoproteína (PUL/DON) para a obtenção de 

carbono/energia (ZOCO et al, 2007; CAO; ROCHA; SMITH, 2014). Além disso, há estudos 

que relatam que os receptores de Lf poderiam auxiliar à aquisição de ferro por certos tipos 

de bactérias (SCHRYVERS; MORRIS, 1988; SCHRYVERS, 1989). Isso pode explicar o 

crescimento de ambas as cepas na presença da Lf (Figuras 3-6).  
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Vários estudos relataram que a Lf atua como um antimicrobiano seletivo inibindo o 

crescimento de patógenos e estimulando o crescimento de microrganismos benéficos como 

por exemplo, Bifidobacterium e Lactobacillus (PETSCHOW; TALBOTT, 1990; GOMES; 

MALCATA; KLAVER, 1998; LIEPKE et al, 2002). Rahman e colaboradores (2009), 

realizaram um estudo com a cepa de Bifidobacterium longum e demostraram o efeito in vitro 

da Lf no crescimento dessa cepa e observaram um crescimento dose-dependente de Lf. A 

ligação da Lf às Bifidobactérias pode ser explicada de duas maneiras, uma é que a ligação 

entre a Lf e a Bifidobactéria pode ser resultado de uma interação eletrostática entre a natureza 

catiônica da Lf e a superfície celular bacteriana aniônica. E a segunda é que a presença de 

proteínas de ligação à Lf é caraterística comum nas Bifidobactérias e essa proteína pode estar 

envolvida no crescimento, transferindo íons de ferro ou informações para o interior da célula 

bacteriana. Bezkorovainy e Topouzian (1981) relataram que as Bifidobactérias requerem 

ferro para o crescimento e adquirem esse ferro da Lf. A Lf também pode liberar ferro quando 

o pH é mais baixo e o crescimento das Bifidobactérias pode ser devido ao uso desse ferro. 

Esses resultados sugerem que a atividade estimuladora do crescimento da Lf pode estar 

relacionada à presença de proteínas de ligação à Lf na superfície das células bacterianas. 

Algumas bactérias como E. coli, secretam quelantes para melhorar absorção de ferro. A Lf 

pode fornecer uma alternativa de aquisição de ferro se as bactérias tiverem receptores de 

proteínas de membrana que reconhecem a Lf com ferro, resultando na internalização dele. 

Várias espécies bacterianas têm receptores de superfície capazes de ligar especificamente à 

Lf contribuindo para a absorção de íons de ferro (OTTO; VERWEIJ-VAN; MACLAREN, 

1992; GRAY-OWEN; SCHRYVERS, 1996). 

Wakabayashi e colaboradores (2009) relatam a capacidade de suprimir o crescimento 

planctônico de Porphyromonas gingivalis e Prevotella intermedia independente da forma 

ligada ao ferro da Lf. Os resultados indicaram que P. intermedia assim como P. gingivalis, 

é suscetível à atividade inibidora de crescimento de Lf durante uma incubação de 5 horas. No 

entanto, o efeito da Lf parece ser fraco ou ausente após uma incubação mais longa (8 horas). 

Foi relatado que a Lf é degradada pelas proteases produzidas por P. gingivalis e P. 

intermedia (ALUGUPALLI; KALFAS, 1996; DE LILO et al, 1996) e isso explicaria 

o declínio na atividade antibacteriana da Lf após incubações mais longas. Conclui-se 

que tanto a apo-lactoferrina quanto a holo-lactoferrina suprimem o crescimento a curto prazo 

de P. gingivalis e P. intermedia, sugerindo que a atividade inibidora do crescimento contra 

essas bactérias é independente da retenção de ferro. 
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No nosso estudo além de observamos o crescimento bacteriano na presença da Lf, 

também observamos crescimento bacteriano nas diferentes concentrações de Lfcin nos 

diferentes meios semi-definidos. A Lfcin possui propriedades antimicrobianas que já foi 

descrita contra a maioria das bactérias Gram-positivas e Gram-negativas (BELLAMY et al, 

1992). Além disso, foi relatado que a Lfcin B pode se ligar ao lipopolissacarídeo (LPS) 

liberado da membrana externa de bactérias Gram-negativas (CHAPPLE et al, 1998) e ao 

ácido teicóico de bactérias Gram-positivas (VORLAND 1999). 

Silvia e colaboradores (2017) mostraram que a Lfcin inibiu fortemente o crescimento 

de Mycobacterium avium dentro de sua célula hospedeira natural, o macrófago. Além disso, 

muitos patógenos importantes de origem alimentar incluindo L. monocytogenes, E. coli, 

Salmonella enteritidis, Yersinia enterocolitica e agentes comuns de intoxicação alimentar, 

como Staphylococcus aureus, B. cereus e Clostridium perfringens (COOKE, 1990) parecem 

ser suscetíveis à inibição e inativação pela Lfcin. Algumas cepas como Pseudomonas 

fluorescens, Enterococcus faecalis e Bifidobacterium bifidum foram consideradas resistentes 

à Lfcin (BELLAMY et al, 1992). A atividade antibacteriana deste peptídeo foi atribuída à 

sua ação de liberação de lipopolissacarídeo de cepas bacterianas e portanto, à interrupção da 

permeabilidade da membrana citoplasmática após a ligação celular (BELLAMY et al, 1993; 

YAMAUCHI et al, 1993). Além de possuir um amplo espectro antibacteriano, a Lfcin 

mostrou ser altamente potente contra Candida albicans (BELLAMY et al, 1993; 

WAKABAYASHI et al, 1998). Além de tudo isso, Haiwen e colaboradores (2019) 

realizaram um estudo para analisar os efeitos da Lfcin na função da barreira epitelial, bem 

como na resposta inflamatória e composição da microbiota, utilizando um modelo de 

infecção de camundongo EHEC O157: H7. Como resultado, o tratamento com Lfcin reduziu 

efetivamente o nível de inflamação além dos efeitos anti-inflamatórios em si, os resultados 

mostraram também que LFcin poderia atenuar estado pró-inflamatório através da inibição 

da proliferação de E. coli e recuperar o equilíbrio da microbiota. Mediante isso, concluímos 

que o efeito inibitório da Lfcin não é universal e pode depender de características específicas 

de cada superfície bacteriana.  

Além da capacidade de estimular o crescimento bacteriano, a Lf possui capacidade 

de inibir a aderência bacteriana a célula do hospedeiro (KAWASAKI et al, 2000; KIM et al, 

2004; OCHOA et al, 2006; QUINTERO-VILLEGAS et al, 2014). Novas abordagens vêm 

surgindo como tentativas para prevenir ou diminuir as infecções bacterianas como por 

exemplo, prevenir a adesão de patógenos à superfície da célula hospedeira. Um dos 
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primeiros passos para a patogênese bacteriana é a capacidade que ele tem de reconhecer 

receptores específicos na célula do hospedeiro e assim iniciar ao processo de adesão. A MEC 

é uma estrutura que fica exposta quando a integridade do tecido é perturbada, B. fragilis que 

mesmo sendo membro da microbiota intestinal sob certas circunstâncias pode invadir 

epitélio, atingindo e cruzando a barreira formada pelos componentes da lâmina basal. A 

MEC é composta por uma variedade de glicoproteínas que pode servir como fixação dos 

microrganismos, com isso, patógenos microbianos podem usar as adesinas para se ligar a 

componentes da MEC, como fibronectina, laminina e ao colágeno. A capacidade da bactéria 

de se ligar aos componentes da MEC é importante, pois pode estar diretamente relacionado 

à virulência bacteriana de algumas espécies. Compostos com estruturas semelhantes às 

encontradas na superfície das células podem atuar como iscas moleculares que interferem os 

mecanismos de ligação do patógeno (SHARON; OFEK, 2002; SHARON, 2006; SHOAF-

SWEENEY; HUTKINS, 2008). Há evidências que a Lf seja um composto capaz de inibir a 

aderência bacteriana às superfícies das células hospedeiras. Foi descrito que a Lf diminui 

significativamente a aderência de cepas de E. coli enteroagregativo (EAEC) em células HEp-

2 e E. coli enterotoxigênica (ETEC) às células JTC-17 (KAWASAKI et al, 2000; OCHOA 

et al, 2006). Além disso, Araujo e Giugliano (2001) observaram que a Lf possuía capacidade 

de inibir a adesão de E. coli enteropatogânica (EPEC) às células HeLa, assim indicando o 

potencial desse composto em prevenir a diarreia infantil mediada por EPEC ou para atuar 

como agente terapêutico para o tratamento de infecção por EPEC. Quintero-Villegas e 

colaboradores (2014) relataram a capacidade da Lf de inibir a adesão da Cronobacter 

sakazakii. 

Existem alguns estudos realizados que analisaram a capacidade do gênero 

Bacteroides de interagir com os componentes da MEC. Um desses estudos foram realizados 

por Eiring e colaboradores (1995) analisou a capacidade do Bacteroides em interagir com a 

LMN-1. Nesse estudo foi relatado que B. fragilis se liga a LMN-1 com mais avidez, quando 

comparada a outras espécies como B. thetaiotaomicron e B. vulgatus. Nosso estudo 

demonstrou exatamente isso, B. fragilis possui uma capacidade muito maior de ligação à 

LMN-1 comparada a espécie de B. thetaiotaomicron na qual não foi observada adesão. Além 

disso, o atual estudo demostrou que B. fragilis ao entrar em contato com a molécula tanto de 

apo, quanto holo-lactoferrina apresenta diminuição da ligação à LMN-1 e consequentemente 

uma inibição do processo de adesão em todas as concentrações testadas. Com relação à 

espécie B. thetaiotaomicron na presença da holo-lactoferrina foi observada uma diminuição 
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do número de bactérias e isso não foi observado em apo-lactoferrina, na qual se nota um 

discreto aumento da contagem bacteriana. A capacidade de inibição da adesão causada pela 

Lf pode ter sido gerada pela interação direta que essa molécula tem com a superfície celular 

bacteriana e essa interação pode resultar na incapacidade bacteriana de aderir a superfície do 

hospedeiro. 

Um dos passos seguintes a adesão bacteriana ao hospedeiro é a formação do biofilme. 

Vários estudos como descritos anteriormente relacionam a capacidade da Lf de inibir a 

adesão bacteriana e devido a isso haveria uma inibição também da formação do biofilme 

bacteriano. Há na literatura relatos que indicam que a Lf também inibe a formação de 

biofilme em diversas espécies bacterianas, incluindo Pseudomonas aeruginosa, 

Burkholderia cepacia, Escherichia coli, Streptoccocus mutans, P. gingivalis e P. intermedia 

(SINGH et al, 2002; ROGAN et al, 2004; OCHOA et al, 2006; CARAHER et al, 2007; 

DASHPER et al 2012). No caso da P. aeruginosa a inibição da formação do biofilme pela 

Lf pode estar relacionada à capacidade de quelar o ferro do meio (KAMIYA et al, 2012). 

Em S. mutans foi observado que a apo-lactoferrina aumentava a formação de biofilme 

enquanto a holo-lactoferrina diminuia (ALISON et al, 2015). A inibição da formação do 

biofilme em P. gingivalis e P. intermedia foi independente da presença do ferro. E essa 

inibição do biofilme contribuiu para diminuição da população de P. gingivalis e P. 

intermedia em pacientes com periodontite crônica (WAKABAYASHI et al, 2009; 

DASHPER et al, 2012), consequentemente essa inibição é importante para prevenção, 

tratamento e terapias adjuvantes de doenças, como a periodontite (WAKABAYASHI et al, 

2010). O biofilme das cepas de Bacteroides na presença da Lf foi fortemente inibido. Com 

isso, o mecanismo mais provável da ação da Lf é que ao ligar e sequestrar o ferro no 

ambiente, a Lf priva o biofilme desse nutriente essencial, limitando assim a capacidade do 

biofilme de sobreviver. No entanto, algumas evidências sugerem que a interação da Lf com 

o biofilme pode ser mais complexa, especialmente considerando que os sideróforos 

bacterianos podem retirar o ferro da Lf (XIAO; KISAALITA, 1997). 

A participação das bactérias anaeróbicas em diversos processos infecciosos vem 

ganhando destaque, devido ao fato do seu frequente isolamento e por fazerem parte da 

microbiota residente de humanos e animais (ONDERDONK et al, 1979). Drogas geralmente 

utilizadas no tratamento de infecções anaeróbias são os −lactâmicos (como a cefoxitina, 

uma cefalosporina de segunda geração), tetraciclina, metronidazol e dentre outros. As 

bactérias anaeróbicas são naturalmente resistentes aos aminoglicosídeos e às quinolonas 
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(HEDBERG; NORD, 1996). Os −lactâmicos atuam na síntese de petideoglicanos e para 

que isso ocorra ela deve penetrar na bactéria através das porinas na membrana externa da 

parede celular da bactéria, não devem ser destruídas pelas −lactamases produzidas pelas 

bactérias pois assim ela pode inativar o antibiótico −lactâmico por hidrólise do seu anel 

−lactâmico, além disso, devem se ligar e inibir as proteínas ligantes de penicilina 

(PIDDOCK; WISE, 1987; RASMUSSEN et al, 1994). 

Analisamos em nosso estudo o efeito da associação da molécula de Lf com dois tipos 

de antibióticos, cefoxitina e cloranfenicol, com o objetivo de observar se havia um efeito 

sinérgico ou antagônico. Como já foi descrito e discutido acima há o envolvimento de 

proteínas específicas nas superfícies celulares microbianas na ligação à Lf e uma dessas 

proteínas são as porinas, que são as principais ligantes de Lf. Essas proteínas formadoras de 

poros são uma classe de moléculas bem conservadas em membros da família 

Enterobactereaceae e outras bactérias Gram-negativas (LUGTENBERG; VAN ALPHEN, 

1983; BENZ, 1988). As porinas formam canais de difusão e contribuem para a função de 

barreira da membrana externa (OM) contra certos nutrientes e antibióticos e servem como 

alvos para certas bacteriocinas e bacteriófagos (NIKAIDO; VAARA, 1985). Alteração ou 

bloqueio da difusão de antibióticos através da OM bacteriana é um dos mecanismos de 

resistência aos antibióticos (NIKAIDO, 1989). Naidu, Arnold (1994) sugerem que é a Lf ao 

se ligar às porinas pode influenciar a suscetibilidade a antibióticos de várias bactérias como 

por exemplo, Salmonella. Em 1988, Ellison e colaboradores relataram que a Lf possui 

capacidade de danificar as membranas externas das bactérias Gram-negativas e isso poderia 

levar a redução do MIC de cloranfenicol para P. aeruginosa. Além disso Fowler e 

colaboradores (1997) afirmaram em seu estudo que a Lf aumenta a sensibilidade de 

P.aeruginosa ao cloranfenicol. O cloranfenicol atua principalmente na subunidade 50 S dos 

ribossomos bacterianos e inibe a formação de ligações peptídicas, age interferindo na síntese 

proteica bacteriana e atua principalmente como agente bacteriostático. Seu espectro de ação 

é bastante próximo ao das tetraciclinas e inclui bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, 

ricketsias e clamídias. As principais indicações de uso são infecções causadas por 

Haemophilus influenzae, Salmonella sp. e B. fragilis (VAZQUEZ, 1966; PONGS, BALD, 

ERDMANN, 1973). Ao analisarmos o efeito da associação da Lf aos antibióticos testados, 

esperávamos que ela modificasse a membrana externa das bactérias e com isso os 

antibióticos exerceriam seus efeitos bactericidas. Porém em nosso estudo, não foi observado 
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efeito sinérgico ou antagônico entre a associação diferentes concentrações de Lf a diferentes 

concentrações dos antibióticos. 

A Lf destaca-se entre as linhas de defesa contra doenças, especialmente as 

gastrintestinais (CHIERICI; VIGI, 1994; LONNERDA, 2009). O nosso estudou revelou que 

a Lf estimulou o crescimento bacteriano nas duas cepas testadas, possui uma alta capacidade 

de inibir a adesão a LMN-1 em B.fragilis independente dos níveis de saturação férrica, 

demonstrou capacidade de inibir a formação de biofilme para as cepas de B.fragilis e 

B.thetaiotaomicron, além disso, ao associa-la com os antimicrobianos cefoxitina e 

cloranfenicol não foi observado efeito sinérgico ou antagônico entre eles. Esses resultados 

são de grande importância, pois a molécula de Lf surge como uma nova abordagem, com o 

objetivo de tentar prevenir ou diminuir as infecções bacterianas, impedindo a adesão do 

patógeno à superfície da célula hospedeira e formação de biofilme. Mediante a isso, a Lf 

pode ser uma molécula importante para prevenção, tratamento e terapias adjuvantes de várias 

doenças como a periodontite (WAKABAYASHI et al, 2010). 
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7. Conclusões: 

 

1- Independentemente do nível de saturação da Lf e da disponibilidade de fontes 

de ferro no meio semi-definido, o crescimento bacteriano foi observado nas duas espécies 

de Bacteroides; 

2- O crescimento bacteriano foi observado nas cepas de B. fragilis e B. 

thetaiotaomicron, nas diferentes concentrações de Lfcin nos diferentes meios semi-

definidos. 

3- A holo e apo-lactoferrina inibiram significativamente a capacidade de adesão 

do B. fragilis a  LMN-1. O B. thetaiotaomicron não aderiu a LMN-1independente do nível 

de saturação férrica da Lf; 

4- A formação do biofilme foi inibida em todas as concentrações testadas tanto 

de holo quanto apo-lactoferrina nas cepas de ambas as espécies; 

5- Não foi observado efeito sinérgico nem antagônico entre a molécula de Lf e os 

antimicrobianos cefoxitina e cloranfenicol. 
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