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Resumo 

O uso de probióticos tem sido apontado como estratégia terapêutica promissora na 

disbiose intestinal presente nos pacientes com doença renal crônica (DRC). Os 

probióticos emergiram em um contexto no qual a microbiota intestinal se tornou  fator 

importante  envolvido  na progressão e nas complicações da DRC. Assim, o objetivo 

deste estudo foi avaliar os efeitos da suplementação com probióticos sobre o perfil da 

microbiota intestinal e inflamação em pacientes renais crônicos em hemodiálise (HD). 

Neste estudo radomizado, duplo cego, placebo controlado, 46 pacientes foram 

recrutados na clínica Renal Vida/RJ para receberem probiótico (n=23; Streptococcus 

thermophilus, Lactobacillus  acidophilus e Bifidobacteria longum - 90 bilhões de 

Unidades Formadoras de Colônias (UFC) por dia, ou placebo (n=23). Amostras de 

sangue e fezes foram coletadas no momento inicial e após 3 meses de intervenção. 

Marcadores inflamatórios plasmáticos como Proteína C-Reativa  (PCR) e Interleucina-6 

(IL-6),bem como os níveis plasmáticos de lipopolissacarídeos (LPS) foram analisados 

por ensaio imunoenzimático (ELISA). Os níveis plasmáticos das toxinas urêmicas 

indoxil sulfato (IS), p-cresil sulfato (p-CS), ácido indol-3-acético (AIA) e trimetilamina 

n-oxidase (TMAO), além dos compostos colina e betaína, foram obtidos por 

Cromatografia Líquida de Fase Reversa (RP-HPLC) e o perfil da comunidade 

microbiana das amostras fecais foi determinado através da Reação em Cadeia da 

Polimerase (PCR) e Eletroforese em Gel com Gradiente Desnaturante (DGGE). Foi 

realizada  avaliação antropométrica e análise da ingestão alimentar através do 

recordatório de 24h de 3 dias. A análise estatística foi realizada através do programa 

SPSS 19.0. Permaneceram no estudo até o momento final da intervenção, 16 pacientes 

do grupo probiótico [11 homens, 53,6 ±11,0 anos, 25,3± 4,6 kg/m2, tempo em HD de 

75,1± 53,9 meses] e 17 do grupo placebo [10 homens, 50,3 ±8,5 anos, 25,2 ±5,7 kg/m2, 

tempo em HD de 52,0 ± 44,7 meses]. Após a intervenção, o número médio de bandas 

avaliado pelo DGGE não se modificou (de 21,2 ± 4,9 para 22,4 ± 6,7, p=0,62). 

Observou-se aumento significativo, após suplementação com probiótico, nos níveis 

plasmáticos de ureia pré-diálise [de 149,6 ±34,2 mg/dL para 172,6 ±45,0 mg/dL 

(p=0,02)], potássio [de 4,4 ± 0,41 mg/dL para 4,8 ± 0,47 mg/dL (p=0,02)] e IS [de 31,2 

± 15,9mg/dL para 36,5 ± 15,0mg/dL (p=0,02)] e redução significativa do pH fecal [de 

7,2 ± 0,8 para 6,5 ± 0,5 (p=0,01)]. Não houve alteração significativa dos níveis de PCR 

e IL-6.O número médio de bandas apresentou associação negativa com o pH fecal (r= -

0,504; p= 0,02). Os níveis de ureia foram preditores independente do número médio de 

bandas (β= -0,25; p= 0,02). A toxina AIA correlacionou-se negativamente com 

hematócrito (r= - 0,416; p= 0,043) e foi preditora independente para os níveis de 

hemoglobina (β= -0,49; p= 0,05). Em conclusão, não se observou mudança no perfil 

micobiano intestinal e nos níveis de marcadores inflamatórios tradicionais com o uso de 

probióticos, no entanto, alterações observadas em parâmetros bioquímicos como ureia e 

IS sugerem que essa terapia pode ser contra-indicada em pacientes com DRC em HD. 

Além disso, as correlações encontradas reforçam o link entre microbiota intestinal e 

DRC. 

 

Palavras-Chave: Doença Renal Crônica, Hemodiálise, Inflamação, Microbiota 

intestinal, Probióticos. 
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Abstract 

Probiotics have been suggested as a promising alternativetherapeutic in treatment of 

Chronic Kidney Disease (CKD) due to their various health-promoting effects. They 

emerged in a context in which the intestinal microbiota has become an important factor 

involved in the progression and complications of CKD. Thus, the aim of this study was 

to evaluate the effects of oral probiotic supplementation onintestinal microbiota profile 

and inflammation in CKD patients on hemodialysis (HD). In this randomized, double-

blind, placebo-controlled study, 46 patients were recruited from Renal Vida/RJ clinic, to 

receive probiotic (n= 23; Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus e 

Bifidobacteria longum- 90 billion CFU per day or placebo (n = 23). Blood and feces 

were collected at baseline and after 3 months. The inflammatory markers C - reactive 

protein (CRP)and interleukin-6 (IL-6), and plasma levels of lipopolysaccharides (LPS) 

were analyzed by Immunoenzymatic Assay (ELISA). Plasma levels of uremic toxins 

indoxyl sulfate (IS), p-cresil sulfate (p-CS), indole-3-acetic acid (IAA) and 

trimethylamine n-oxidase (TMAO), and choline and betaine compounds, were obtained 

by Reverse Phase High Performance Liquid Chromatography (RP-HPLC) and, the 

profile of the microbial community of fecal samples was determined by Polymerase 

Chain Reaction (PCR) and Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE). The feces 

pH was measured by colorimetric method. Anthropometric assessment was carried out, 

analysis of food intake was assessment by 24-hour recall for 3 days. Statistical analysis 

was performed using the SPSS 19.0 program.Until the end of the intervention, 16 

patients remained in probiotic group [11 men, 53.6 ± 11.0 years, 25.3 ± 4.6 kg/m2, HD 

times of 75.1± 53.9  months] and 17 in placebo group [10 men, 50.3 ± 8.5  years, 25.2 ± 

5.7 kg/m2, HD time of 52.0 ± 44.7  months]. The number of bands was not different 

after intervention (21.2 ± 4.9 to 22.4 ± 6.7, p=0.62).After probiotic supplementation 

there was a significant increase on urea plasma levels (from 149.6 ± 34.2 mg/dL to 

172.6 ± 45.0 mg/dL, p = 0.02), potassium (from 4.4 ± 0.41 mg/dL to 4.8 ± 0.47 mg/dL, 

p = 0.02) and IS (from 31.2 ± 15.9 to 36.5 ± 15.0 mg/dL, p = 0.02). Thefecal pH was 

reduced from 7.2 ± 0.8 to 6.5 ± 0.5 (p = 0.01).There was no significant change in CRP 

and IL-6 levels. Predialysis urea was an independent predictor of the average number of 

bands (β = -0.25; p = 0.02). The average number of bands was negatively associated 

with fecal pH (r = -0.504; p = 0.02). IAA levels were negatively correlated with 

hematocrit (r = - 0.416, p = 0.043) and were an independent predictor for hemoglobin (β 

= -0.49; p = 0.05). In conclusion, there was no observed change the intestinal microbial 

profile and levels of traditional inflammatory markers after probiotics supplementation, 

however, changes were observed in biochemical parameters and IS plasma lvels, 

suggesting that this therapy may be contraindicated in CKD patients on HD. In addition, 

this study showed that there is a strong correlation between gut microbiota and CKD. 

 

 

 

Key-words: Chronic Kidney Disease, Dialysis, Intestinal Microbiota, Inflammation, 

Probiotics. 
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1.0 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A microbiota intestinal desempenha relevante papel em diversos aspectos, tais 

como regulação da imunidade, proteção do hospedeiro contra microrganismos 

patogênicos, produção de vitaminas e outros nutrientes e, além disso, é essencial na 

regulação da função normal da barreira intestinal (Koppe et al., 2015). Pesquisadores 

tem observado que tais microrganismos estão envolvidos não apenas com a fisiologia e 

homeostase do intestino, mas também desempenham diversas funções metabólicas, 

tendo importantes repercussões sistêmicas (Karlsson et al., 2013). Assim, recentemente 

tem emergido o interesse em compreender os impactos do desequilíbrio da microbiota 

intestinal na fisiopatologia de diversas doenças (Rossi, et al., 2015). Alterações na 

microbiota podem contribuir para o desenvolvimento do diabetes, dislipidemias, doença 

inflamatória intestinal, doenças cardiovasculares, neoplasias e obesidade (Vaziri et al., 

1013). 

 Nos últimos anos, pesquisadores tem investigado o papel metabólico da 

microbiota intestinal em pacientes com doença renal crônica (DRC) (Vaziri et al., 2013; 

Montemurno et al.,  2014; Rossi et al., 2015). Tem sido apontado que o desequilíbrio da 

comunidade de microrganismos que vivem no intestino é um dos fatores relacionados à 

inflamação e estresse oxidativo, condições fortemente associadas com a patogênese da 

DRC e comorbidade cardiovascular, principal fator de mortalidade na população com 

DRC (Mafra et al., 2014; Barros et al., 2015). 

 Alterações na composição da microbiota intestinal tem sido encontradas em 

pacientes com DRC, caracterizadas pela expansão de espécies bacterianas que levam à 
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produção aumentada de gases tóxicos; toxinas urêmicas comoindoxil-sulfato (IS), p-

cresil sulfato (p-CS), ácido indol-3-acético (AIA) e trimetilamina n-oxidase (TMAO); 

aminas, amônia e maior concentração de substâncias denominadas padrões moleculares 

associados à patógenos (PMAP), como os lipopolissacarídeos (LPS) (Wong et al., 

2014). Além disso, o desequilíbrio da microbiota intestinal também compromete a 

função da barreira intestinal, tornando-a mais permeável (Vaziri et al., 2012b).  

 Somando-se a isso, pacientes com DRC estão constantemente expostos a 

diversos fatores como desnutrição, edemas, estresse emocional, patológico, psicológico 

ou farmacológico, constipação intestinal e azotemia, comprometendo ainda mais a 

integridade dessa barreira. Esse conjunto de fatores torna tais pacientes extremamente 

susceptíveis a maior absorção de substâncias pró-oxidantes e pró-inflamatórias, 

instalando um quadro importante de estresse oxidativo e inflamação sistêmica (Mafra & 

Fouque 2015). 

O desbalanço da microbiota intestinal, que vem sendo observado nos pacientes 

com DRC, traz à tona a possibilidade do uso de probióticos como medida terapêutica 

adjuvante para promover o equilíbrio da microbiota intestinal e, através dessa 

modulação, contribuir para o controle metabólico dos pacientes. Os mecanismos através 

dos quais os probióticos exercem seus efeitos envolvem modificações no pH intestinal, 

antagonismo de patógenos através de produção de componentes antibacterianos, 

exclusão competitiva de patógenos, competição por nutrientes disponíveis, ligação com 

agentes mutagênicos e carcinógenos impedindo sua ação e, melhora da função da 

barreira intestinal (O’Hara & Shanahan 2006; Seth et al., 2008).  

Assim, a suplementação com probióticos passou a ser considerada boa estratégia 

na busca de medidas que visam o reestabelecimento da simbiose intestinal de pacientes 

com DRC (Hida et al., 1996; Takayama et al., 2003; Ranganathan et al., 2006; 
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Ramezani & Raj, 2014). Apesar da crescente relevância que a microbiota intestinal tem 

ganhado no contexto da DRC, o campo da nefrologia carece de estudos clínicos com 

métodos precisos e resultados consistentes a respeito do uso de probióticos como terapia 

adjuvante no tratamento da DRC. 
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2.0 REVISÃO DA LITERATURA 

 2.1. DOENÇA RENAL CRÔNICA (DRC) 

 A DRC foi descrita inicialmente como "enfermidade que reunia sinais e 

sintomas variados e potencialmente letais" (Zatz, 2000). Na atualidade, o 

desenvolvimento da medicina e a identificação de diversos achados clínicos nos 

permitem caracterizar claramente as funções renais e o curso da DRC, bem como suas 

consequências (Meyer et al., 2007). 

Segundo a National Kidney Foundation (NKF-KDIGO, 2013), a DRC é definida 

como anormalidades na estrutura ou função renal, presentes por mais de 3 meses, com 

implicações para a saúde, de acordo com os critérios descritos no Quadro 1. 

Quadro 1. Critérios para a DRC (uma das seguintes opções presentes por mais de 3 

meses). 

Critérios para doença renal crônica (pelo menos um dos fatores abaixo por mais de 3 meses) 

Marcador de lesão renal 

Albuminúria 

Anormalidades no sedimento urinário 

Distúrbios eletrolíticos e outras desordens devido a doença dos 

túbulos renais 

Anormalidades detectadas por biópsia renal 

Anormalidades detectadas por exames de imagem 

Antecedente de transplante renal 

Redução da taxa de filtração 

glomerular (TFG) 

TFG menor que 60 ml/min 

TFG: taxa de filtração glomerular.  

Fonte: Adaptado de NKF-KDIGO (2013). 

 

A classificação da DRC é baseada em sua causa, na taxa de filtração glomerular 

(TFG) e albuminúria (Quadro 2). As categorias de G1 a G4 correspondem ao tratamento 
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conservador e na categoria G5, na qual é observada uma exacerbação dos sinais e sintomas 

da doença, geralmente o paciente é direcionado à terapia renal substitutiva, sendo a 

hemodiálise (HD) a mais comumente adotada (NKF-KDIGO, 2013). No Brasil, de acordo 

com o censo de diálise de 2013, o número estimado de pacientes em tratamento dialítico 

era de 100.397 (SBN, 2013). 

Quadro 2. Classificação da Doença Renal Crônica. 

 
DRC: Doença Renal Crônica; TGF: Taxa de Filtração Glomerular. 

Verde: baixo risco (se não há outros marcadores de doença renal, sem DRC); Amarelo: risco 

moderadamente aumentado; Laranja: risco alto; Vermelho: risco muito alto. 

Fonte: Adaptado de NKF-KDIGO (2013). 

 

Diversas alterações metabólicas são vistas em pacientes com DRC desde o 

tratamento conservador, como a inflamação, caracterizada por elevados níveis de 

marcadores pró-inflamatórios, e a presença de estresse oxidativo, que se agravam após o 

início do tratamento dialítico (Prichards 2003; Barreto et al., 2010).  
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 2.2. INFLAMAÇÃO NA DOENÇA RENAL CRÔNICA 

Entre as muitas complicações ligadas à DRC que contribuem para o desfecho 

desfavorável estão a inflamação e o estresse oxidativo, condições intrinsecamente 

relacionadas a essa doença que se agravam principalmente nos pacientes em estágios 

avançados (Machowska et al., 2015). Os pacientes com DRC trazem consigo tanto 

fatores relacionados à doença primária, quanto características genéticas e epigenéticas 

(tais como estilo de vida, meio ambiente e hábitos alimentares), que culminam em um 

quadro complexo constituído por multifatores pró-inflamatórios (Akchurin &  Kaskel, 

2015), tais como:  

- Maiores níveis de citocinas inflamatórias: as citocinas inflamatórias são 

proteínas de baixo peso molecular, produzidas por diferentes células do sistema imune, 

que atuam como mensageiros (Bilate,  2007; Vianna et al., 2011). Existem diversos 

tipos de citocinas, dentre as quais podem ser citados o fator de necrose tumoral alfa 

(TNF-α), as interleucinas (IL-6, IL-8, IL-9, IL-10, entre outras) e os interferons (IFN) 

(Garcia et al., 2002). Além destes, a proteína C reativa (PCR) é outro marcador 

inflamatório produzido por estímulos de citocinas, tais como a IL-6 (Ramos et al., 2009; 

Gomes et al., 2010; Colombo et al., 2012). O aumento destes marcadores pró-

inflamatórios tem sido relatado em pacientes com DRC, havendo progressão dos seus 

níveis plasmáticos conforme diminuição da função renal. O rim é o principal local de 

depuração de citocinas, o que explica, em parte, os elevados níveis das citocinas na 

DRC (Carrero et al., 2008). 

- Obesidade: o aumento da prevalência da obesidade em indivíduos com DRC 

vem ocorrendo em paralelo com a epidemia da população em geral (Chan et al., 2015). 

A obesidade constitui fator importante para o estado pró-inflamatório pois a gordura 

truncal e a deposição de gordura abdominal estão associadas ao aumento da inflamação 
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sistêmica (Cordeiro et al., 2010). Os adipócitos têm capacidade de secretar citocinas 

pró-inflamatórias como IL-6, TNF-α e PCR na circulação sistêmica (Galic et al., 2010). 

Desse modo, o tecido adiposo é um local de inflamação crônica sendo contribuinte para 

indução da cascata inflamatória e, consequentemente para o desenvolvimento de 

comorbidades cardiovasculares (Manabe, 2011). 

- Infecções sistêmicas recorrentes: pacientes com DRC, especialmente aqueles 

em diálise, são propensos a frequentes infecções, que criam estímulos inflamatórios 

adicionais. Isto inclui infecções de sítio de acesso à diálise, relacionadas ao cateter ou à 

fístula, bem como episódios de peritonite em pacientes com diálise peritoneal (Akchurin 

& Kaskel, 2015).  

- Inflamação periodontal: pessoas com doenças crônicas geralmente possuem 

maior necessidade de cuidados com a saúde bucal, porém essa demanda nem sempre é 

atendida devido à sobreposição de fatores como a baixa renda da população afetada e a 

carência de serviços odontológicos públicos. A doença oral é comum em pacientes com 

DRC e, inflamação periodontal crônica está associada à elevação sistêmica de 

biomarcadores inflamatórios em pacientes em HD, afetando negativamente a sobrevida 

destes indivíduos (Ruospo et al., 2014; Akchurin & Kaskel, 2015). 

- Disfunção imune associada à deficiência de vitamina D: estudos indicam 

que a vitamina D é importante regulador do sistema imunológico, exercendo papel nas 

vias de sinalização que regulam tanto imunidade inata quanto a adquirida, mantendo a 

resposta inflamatória dentro dos limites fisiológicos. Os níveis de ambas as formas da 

vitamina, inativa (25-hidroxivitamina D) e ativa (1,25-hidroxivitamina D) estão 

diminuídos em pacientes com DRC. É razoável supor, por conseguinte, que haja 

disfunção imune associada à deficiência de vitamina D em pacientes com DRC, o que 

explica em parte a resposta inflamatória mal direcionada e o aumento da 
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susceptibilidade à infecções vista nesta população (Sterling et al., 2012; Akchurin & 

Kaskel, 2015). 

- Estresse oxidativo: o estresse oxidativo pode ser definido como  perturbação 

da função celular e molecular causada por desequilíbrio entre a produção de espécies 

reativas de oxigênio (EROs), espécies reativas de nitrogênio (ERNs) e a capacidade 

antioxidante natural das células (Small et al., 2012). Dentre as EROs estão o ânion 

superóxido (O2
-), o radical hidroxila (OH-), o oxigênio singlete (1O2), e o peróxido de 

hidrogênio (H2O2). Além destes, o radical livre óxido nítrico (NO•) gera ERNs, como o 

peroxinitrito (ONOO) (Jung & Kwak, 2010; Powers et al., 2011). A lesão celular ou 

disfunção orgânica ocorre quando há acúmulo das EROs e ERNs, ultrapassando os 

mecanismos de defesa do hospedeiro (Modlinger et al., 2004; Powers et al., 2011; 

Lightfoot et al., 2012). O excesso desses radicais livres leva à oxidação de 

macromoléculas como DNA, proteínas e lipídeos (Vaziri, 2004; Himmelfarb, 2009). O 

estresse oxidativo é bastante prevalente em pacientes com DRC e é considerado 

importante mecanismo envolvido na patogênese da própria doença, sendo capaz de 

causar danos específicos nas estruturas renais (Small et al., 2012; Ruiz et al., 2013). É 

também fortemente associado à inflamação, pois existe íntima relação entre este e a 

resposta inflamatória sistêmica, onde espécies reativas de oxigênio (EROs) podem 

ativar diretamente fatores de transcrição que promovem a síntese de citocinas, 

ampliando a cascata inflamatória (Aminzadeh et al., 2013).  

- Fatores inerentes ao tratamento dialítico:  na fase mais avançada da DRC, 

quando se faz necessária a implantação da HD como alternativa de terapia renal 

substitutiva, fatores extra-corporais podem implicar na ativação da resposta inflamatória 

nos pacientes em diálise, tais como qualidade microbiológica do dialisato, impurezas na 

água de diálise e bioincompatibilidade da membrana. Tais fatores desempenham papel 
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central na produção de radicais livres, contribuindo para agravar o estado pró-oxidante e 

pró-infamatório de pacientes em hemodiálise (Libetta et al., 2011; Akchurin &  Kaskel, 

2015). 

- Disbiose intestinal: mais recentemente o trato gastrointestinal tem emergido 

como importante fonte de inflamação sistêmica em pacientes com DRC, associada 

principalmente ao desequilíbrio da microbiota e alterações na barreira intestinal de tais 

pacientes (Meijers et al., 2008; Musso et al., 2011; Mafra et al., 2013).  

 

 2.3. MICROBIOTA INTESTINAL  

 O termo microbiota refere-se à comunidade de organismos vivos que residem 

em um nicho ecológico determinado. A microbiota intestinal consiste naqueles 

organismos que vivem no intestino humano, considerada uma das comunidades mais 

densamente povoadas. O intestino humano possui cerca de 10–100 trilhões de 

microrganismos, principalmente anaeróbios (95% dos microrganismos totais) e abriga o 

maior e mais diversificado ecossistema de micróbios do corpo humano, cerca de 500 a 

1000 espécies de bactérias, superando em dez vezes o número de células do 

corpohumano (Sekirov et al., 2010; Mitreva et al., 2012).  

O ecossistema microbiano intestinal inclui muitas espécies nativas que 

colonizam permanentemente o trato gastrointestinal e uma série de microrganismos 

variáveis que estão presentes apenas transitoriamente. A totalidade dos microrganismos, 

os seus genes e seus metabólitos recebe o nome de microbioma  (Icaza-Chávez, 2013). 

O microbioma intestinal contém ao menos 150 vezes mais genes que o genoma humano, 

com a maioria desempenhando funções fisiológicas humanas (Qin et al., 2010).  
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2.4. COMPOSIÇÃO DA MICROBIOTA INTESTINAL 

 A distribuição de bactérias no trato gastrointestinal é heterogênea. No estômago 

e no intestino delgado o ambiente desfavorável reduz a colonização e proliferação 

bacteriana, devido a ação bactericida do suco gástrico, da bile e da secreção pancreática, 

e pelo intenso peristaltismo e curto espaço de trânsito do delgado. O íleo é o local de 

transição bacteriológica, caracterizado pela reduzida população bacteriana no jejuno e 

acentuada no cólon, que possui condições favoráveis para proliferação de tais 

microrganismos (Tannock, 1999; Guarner & Malagelada, 2003; McConnell et al., 

2008). 

A microbiota é taxonomicamente classificada através da nomenclatura biológica 

tradicional (filo-classe-ordem-família-gênero-espécie) e atualmente, mais de 50 filos de 

bactérias têm sido descritos, dos quais 10 habitam o cólon intestinal humano 

(Dethlefsen et al., 2007). 

 Cerca de 50% da massa fecal é constituída por bactérias. Esta população é 

composta de trilhões de microrganismos que pertencem a quatro filos principais: 

Firmicutes (64%), Bacteroidetes (23%), Proteobactéria (8%) e Actinobacteria (3%) 

(Frank et al., 2007; Tremaroli & Bäckhed, 2012). A microbiota intestinal do cólon é 

composta, portanto, por dois principais filos de bactérias dominantes: as Firmicutes, 

bactérias Gram-positivas, estritamente anaeróbias; e as Bacteroidetes, bactérias Gram-

negativas, também estritamente anaeróbias.  

 Segundo vários pesquisadores, a razão entre Firmicutes e Bacteroidetes possui 

relevância bastante significativa na composição da microbiota intestinal (Marteau,  

2009; Musso et al., 2011; Mitreva, 2012; Power et al., 2013), de modo que o desbalanço 

entre tais filos possa estar relacionado à maior susceptibilidade à infecções, desordens 
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imunológicas, inflamação, estresse oxidativo e resistência à ação da insulina (Manco et 

al., 2009; Cani et al., 2008). 

 Estudos tem revelado que existem algumas situações onde ocorre esse 

desequilíbrio. Por exemplo, pessoas obesas parecem ter menor quantidade de 

Bacteroidetes e maior de Firmicutes do que pessoas magras, além disso, quando os 

pacientes obesos perdem peso, a proporção de Firmicutes torna-se semelhante a das 

pessoas magras (Ley et al., 2005 e 2006).   

O conhecimento acerca da diversidade da microbiota intestinal aumentou 

concomitantemente com o desenvolvimento de diversas técnicas e abordagens 

moleculares independente de cultivo, em particular métodos utilizando regiões do gene 

16S rRNA (16S ribosomal RNA). A Seqüência do gene 16S rRNA foi a primeira 

ferramenta molecular aplicada para a microbiota humana (Cox et al., 2013).  

Em 2010, o projeto MetaHIT publicou a análise metagenômica do microbioma 

intestinal humano a partir de amostras de fezes de 124 indivíduos adultos. Dentre os 

genes identificados, 99% eram de origem bacteriana, caracterizando a microbiota 

intestinal como predominantemente bacteriana. Cerca de 1.000 espécies bacterianas 

foram encontradas e estima-se que cada indivíduo deste estudo contenha pelo menos 

160 espécies. Além disso, 18 espécies de bactérias foram comuns aos 124 indivíduos 

(Qin et al., 2010). 

A composição da microbiota intestinal varia entre os indivíduos devido alguns 

fatores fisiológicos e ambientais como: 

- Genética: determina o padrão de colonização, através dos sítios de adesão na 

mucosa intestinal. O controle da colonização está relacionado à disponibilidade e 

qualidade dos sítios de adesão na mucosa intestinal, e possivelmente, o padrão destes 

locais de adesão é geneticamente determinado (Toivanen et al., 2001; Parks et al., 
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2013). É sabido que nos seres humanos, as comunidades bacterianas são mais 

semelhantes entre membros da mesma família do que entre indivíduos sem parentesco 

(Icaza-Chávez, 2013). 

- Tipo de parto e alimentação ao nascer: o tipo de parto (natural ou cesariana) 

e o tipo de alimento que a criança recebe (leite materno ou fórmula) são determinantes 

na formação da microbiota (Icaza-Chávez, 2013). A microbiota da criança nascida por 

parto normal é composta, inicialmente, da microbiota do trato gastrointestinal materno 

e, mais tarde, pelas bactérias presentes nos alimentos e no meio ambiente. Na criança 

que nasce de parto cesáreo, não há participação da microbiota materna e o meio 

ambiente é a fonte inicial de contaminação. Além disso, na microbiota das crianças em 

aleitamento materno há grande predomínio das bifidobactérias, havendo pequena 

quantidade de espécies bacterianas potencialmente patogênicas (Tsabouri et al., 2013; 

Power et al., 2013).  

- Idade: a microbiota intestinal não é estável e sofre alterações em sua 

composição ao longo da vida. O processo de colonização tem início no nascimento e 

continua até a idade adulta. Tradicionalmente tem sido dito que entre um e dois anos de 

idade a microbiota intestinal começa a assemelhar-se a de um adulto, dominada pelos 

filos Firmicutes e Bacteroidetes (Palmer et al., 2007). E em idosos, a composição da 

microbiota intestinal é distinta de adultos jovens e possui menor estabilidade, sendo 

caracterizada pelo aumento de Bacteroidetes e redução de Firmicutes (Claesson et al., 

2011; Power et al., 2013). 

-Alimentação: o hábito alimentar é considerado fundamental para a 

determinação das bactérias que habitam o intestino. Em um estudo experimental, depois 

de apenas um dia consumindo dieta ocidental (rica em gordura e açúcar e baixo teor de 

polissacarídeos de plantas), ratos apresentaram mudanças na composição da sua 
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microbiota intestinal, constatando tamanha influência desse fator (Turnbaugh et al., 

2009).  

A dieta rica em gordura é considerada desencadeadora do aumento de níveis 

plasmáticos de LPS, componente estrutural da parede de bactérias gram-negativas que 

promove inflamação (Tehrani et al., 2012). A gordura dietética é capaz ainda de reduzir 

espécies bacterianas benéficas da microbiota, ditas capazes de reduzir os níveis de LPS 

e melhorar a função da barreira intestinal (Cani et al., 2007a; Cani et al., 2007b; Cani et 

al., 2008).  

Carboidratos não digeríveis como o amido resistente e oligossacarídeos podem 

ser utilizados no intestino grosso pelas bactérias para produzir ácidos graxos de cadeia 

curta (AGCC): acetato, propionato e butirato. Concentrações adequadas de AGCC 

evitam o crescimento de bactérias potencialmente patogênicas, tais como E. coli e 

outros membros da família Enterobacteriaceae (Zimmer et al., 2012).  

Já a quebra de proteínas e peptídeos por microrganismos do cólon produz grande 

diversidade de produtos finais, incluindo amônia, aminas, fenóis, indóis, tióis, CO2, H2 e 

H2S, muitos dos quais possuem propriedades tóxicas (Mafra et al., 2013).  

Compostos bioativos como polifenóis estão presentes em abundância em frutas, 

legumes e chocolate, e são capazes de modificar a composição e atividade da microbiota 

intestinal, modificando por exemplo o perfil de bactérias fecais e aumentando números 

de bifidobactérias e lactobacilos (Costabile et al., 2008; Carvalho-Wells et al., 2010; 

Tzounis et al., 2011). 

Além disso, alocalização geográfica exerce influência direta nos padrões 

alimentares da população, sendo, portanto, também um fator relacionado às alterações 

da microbiota. Estudo realizado em crianças africanas de área rural indicou abundância 

específica de bactérias conhecidas por conter um conjunto de genes bacterianos para a 
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hidrólise de celulose, diferentemente de crianças européias, podendo tal 

constataçãoestar relacionada ao padrão de consumo de fibras determinado pelas 

características dos alimentos disponíveis em cada região (De Filippo et al., 2010).  

Logo, além dos nutrientes influenciarem na composição da microbiota intestinal, 

determinam também o perfil de metabólitos gerados, uma vez que as bactérias 

intestinais promovem a conversão de componentes dietéticos levando à formação de 

grande variedade de substâncias que podem ter efeitos benéficos ou adversos à saúde 

humana (Blaut & Clavel, 2007). 

 

 2.5.FUNÇÕES BIOQUÍMICAS E FISIOLÓGICAS DA MICROBIOTA 

INTESTINAL 

 O conhecimento da relação entre os seres humanos e os microrganismos 

aumentou consideravelmente nos últimos anos. Tais bactérias já não são consideradas 

simplesmente comensais e sim, organismos que determinam muitos aspectos 

relacionados à saúde e doença (Icaza-Chávez, 2013). 

O papel metabólico da microbiota humana é essencial para as atividades 

bioquímicas do corpo humano, resultando em aproveitamento de energia, geração de 

componentes absorvíveis, produção de vitaminas e outros nutrientes essenciais. Além 

disso, a microbiota intestinal regula muitos aspectos da imunidade inata e adquirida, 

protegendo o hospedeiro contra a invasão de patógenos  e tendo papel relevante na 

regulação da inflamação crônica. (Sanz et al.,  2007; Medina et al.,  2007; Prakash et al., 

2011). 

Assim, no aspecto bioquímico e fisiológico, a microbiota intestinal possui três 

funções primárias: 
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A) Metabólicas: as bactérias que colonizam o trato digestivo são responsáveis 

por metabolizar substratos, tais como os polissacarídeos não digeríveis, originando os 

AGCC, que possuem papel importante na manutenção da camada epitelial. Com isso, a 

microbiota intestinal aproveita a energia de elementos da dieta que poderiam ser 

perdidos por excreção.  Promove também absorção de íons (Cálcio, Ferro e Magnésio), 

é capaz de produzir diversas vitaminas (K, B12, biotina, ácido fólico e ácido 

pantotênico) e sintetizar aminoácidos a partir de amônia ou de ureia (Cummings & 

Macfarlane, 1997; Pryde et al., 2002; Hooper et al., 2002; Prakash et al., 2011). 

B) Estruturais: bactérias intestinais podem controlar a proliferação e 

diferenciação de células epiteliais, fortalecer a barreira intestinal, induzir a produção de 

Imunoglobulina A (IgA) e controlar o desenvolvimento do sistema imune, além de 

aumentar a produção de muco da barreira intestinal e a expressão da proteínas que 

fazem parte do complexo juncional. Este complexo consiste em um conjunto de junções 

celulares entre os enterócitos na barreira intestinal, e deste modo a microbiota intestinal 

auxilia na integridade na barreira intestinal. Em condições normais, o epitélio intestinal 

forma uma barreira eficaz contra a entrada de microrganismos, toxinas microbianas, 

antígenos, enzimas digestivas, produtos alimentares degradados, e de outras substâncias 

nocivas (O'Hara & Shanahan, 2006; Groschwitz & Hogan, 2009).  

C) Protetora: consiste na defesa promovida por bactérias intestinais, capazes de 

fornecer importante barreira contra a colonização de patógenos potenciais, competindo 

com estes por nutrientes e locais de fixação. Além disso, impedem o crescimento 

excessivo de bactérias oportunistas (O'Hara & Shanahan, 2006; Bik, 2009). 

A microbiota saudável contém composição equilibrada de diversas bactérias, e 

mantém com seu hospedeiro relação homeostática. Entretanto, o desequilíbrio de sua 

composição, definido como disbiose, pode ocorrer por diversos fatores, tais como: 
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sedentarismo, ingestão de álcool, estresse, ingestão de alimentos e bebidas com aditivos, 

uso de antibióticos, genética, determinados componentes dietéticos e algumas doenças 

(Round & Mazmanian, 2009;  Montalto et al., 2009; Bevins & Salzman, 2011; Sommer 

& Backhed, 2013). 

O desequilíbrio da microbiota intestinal conduz à modificação de junções 

epiteliais responsáveis pela estrutura correta da camada epitelial da mucosa da barreira 

intestinal, aumentando a permeabilidade da mucosa, e com isso, aumentando penetração 

de antígenos no espaço intracelular. Deste modo, este desequilíbrio induz à ativação da 

cascata inflamatória e estresse oxidativo, fatores importantes relacionados ao 

desenvolvimento e agravamento de doenças (Cani et al., 2008; Manco, 2009; Bellavia et 

al., 2013). 

 

2.6. DESEQUILÍBRIO DA MICROBIOTA INTESTINAL E INFLAMAÇÃO   

 

Sabe-se que alterações na composição da microbiota intestinal podem estar 

envolvidas na incidência de inúmeras desordens inflamatórias (Round &  Mazmanian, 

2009).  

Um mecanismo denominado endotoxemia, é apontado como importante gatilho 

para que ocorra a cascata de eventos bioquímicos que levará à inflamação sistêmica 

exacerbada. A endotoxemia envolve o aumento da exposição à substâncias provenientes 

do intestino, particularmente os LPS, que nesta condição, estarão aumentadas na 

corrente sanguínea (Cani et al., 2008; Manco et al., 2009; Harris et al., 2012). Em 

condições fisiológicas, a composição e a atividade da microbiota intestinal são estáveis, 

e os LPS são continuamente liberados em pequenas quantidades durante a proliferação e 

morte celular. Já na vigência de desordens metabólicas, alterações na composição da 
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microbiota modificam a barreira intestinal, favorecendo o transporte dosLPS 

bacterianos para a corrente sanguínea (Hamann et al., 1998; Everard & Cani, 2013).   

Os LPS são componentes da parede celular de bactérias Gram-negativas e estão 

entre os indutores mais potentes de inflamação. São formados por 3 componentes 

estruturais (Figura 1):  (1) Cadeia específica - variável entre diferentes bactérias, é um 

dos principais determinantes do sorotipo (reatividade imunológica da bactéria);(2) 

Porção Central - estrutura comum a muitas bactérias; (3) Lipídeo A - estrutura comum a 

muitas bactérias. 

 

 

Figura 1. Estrutura do lipopolissacarídeo (LPS) 
Fonte: http://www.microbiologybook.org/- Acesso em 02/08/2016 

 

 

Todas as bactérias gram-negativas são semelhantes na sua porção central e na 

camada de Lipídeo A, no entanto,se diferem na cadeia específica. Assim, o sistema 

imune reage de diferentes maneiras aos diversos tipos de LPS caracterizados por tal 

porção (Markum et al., 2004; Cani et al., 2012). 

Dois mecanismos estão envolvidos no transporte dos LPS da luz intestinal para a 

corrente sanguínea: junções intercelulares intestinais comprometidas - onde o aumento 
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da permeabilidade intestinal favorece a translocação do LPS - e transporte na circulação 

linfática junto à quilomícrons, as mesmas partículas envolvidas no transporte de lipídeos 

provenientes da dieta (Harris et al., 2012).  

Os LPS iniciam respostas pró-inflamatórias ao se ligarem aos receptores Toll-

like (TLR) em células epiteliais, monócitos e macrófagos. Os receptores TLR são 

responsáveis por reconheceremPMAP tais como os LPS, peptideoglicanos, flagelina e 

ácidos nucleicos bacterianos, iniciando a cascata de sinalização que conduz à ativação 

de genes pró-inflamatórios,além de promover dano endotelial atráves da geração de 

espécies reativas de oxigênio (Seki & Brenner, 2008; Alisi et al., 2012).  

O TLR-4 é o receptor específico para LPS bacteriano que ativará, após diversas 

reações, fatores de transcrição como Fator Nuclear-κB (NF-κB), Proteina ativadora-1 

(AP-1) e interferon. Essas vias aumentam a transcrição de diversas moléculas 

inflamatórias, incluindo citocinas tais como TNF-α, IL-6 e IL-1, quimiocinas, e outros 

fatores, conforme descrito na Figura 2. 

 

Figura 2. Modulação das respostas pró-inflamatórias pelas bactérias. 

Fonte: Adaptado de Manco et al., 2009. 
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Bactérias Gram-negativas e seus LPS são os principais responsáveis por 

induzirem inflamação em um estado de disbiose, no entanto, outros componentes 

celulares e metabólitos bacterianos podem também estar envolvidos (Harris et al., 

2012). 

Alguns metabólitos bacterianospodem ser detectados na corrente sanguínea, e 

dentre eles destacam-se:IS, p-CS, AIA e o TMAO (Harris et al., 2012), todos apontados 

como potentes agentes pró-inflamatórios (Vinolo et al., 2011). Alterações na 

composição da microbiota intestinal podem modificar a taxa de geração de tais 

substâncias. 

O TMAO é um metabólito formado a partir de componentes alimentares como 

L-carnitina, colina e betaína, presentes em ovos, carnes vermelhas, leite, fígado, aves e 

peixes. O catabolismo inicial destes substratos pela microbiota intestinal forma 

trimetilamina, que é eficientemente absorvida e metabolizada rapidamente pela enzima 

hepática flavina mono-oxigenase para formar TMAO (Cashman et al., 2003; Wang et 

al., 2011; Stock, 2013). 

A microbiota intestinal também participa do metabolismo do aminoácido 

tirosina, convertendo-o em p-cresol, sendo este então transformado em p-CS no epitélio 

intestinal (Meijers et al., 2009; Meijers et al., 2010a; Koppe et al., 2013). 

Já o IS e o AIA são produtos finais do metabolismo do aminoácido triptofano. 

As enterobactérias convertem o triptofano a indol e este pode ser metabolizado a AIA 

diretamente no intestino ou passar pelos processos de hidroxilação e sulfatação 

hepáticos com consequente formação do IS (Sallée et al., 2014). 

Em determinadas condições, como na azotemia, alterações no meio bioquímico 

intestinal podem favorecer a proliferação de determinadas espécies bacterianas em 

detrimento de outras, levando ao desequilíbrio da microbiota intestinal com consequente 
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maior produção de toxinas que, paralelamente à endotoxemia, contribui para o 

agravamento da inflamação sistêmica (Szeto et al., 2008; Raj et al., 2009; Feroze et al., 

2012). 

 

 2.7. MICROBIOTA INTESTINAL NA DOENÇA RENAL CRÔNICA 

Embora a origem da inflamação na DRC seja multifatorial, alterações no perfil 

da microbiota e o comprometimento da barreira intestinal tem sido reconhecidos como 

importante causa da inflamação sistêmica nesses pacientes (Vaziri et al., 2015). 

Pacientes renais crônicos estão constantemente expostos a diversos fatores 

como: desnutrição, falência cardíaca, edemas, estresse (emocional, patológico, 

psicológico ou farmocológico), constipação e azotemia, que podem reduzir o fluxo 

sanguíneo intestinal, reduzir o trânsito no cólon, desencadear atrofia da barreira 

intestinal e aumentar a permeabilidade intestinal (Charalambous et al., 2007; Hauser et 

al., 2011).  

O comprometimento da barreira intestinal nesses pacientes permite a passagem 

de antígenos luminais, LPS, toxinas urêmicas, entre outros, que conduzem à ativação de 

macrófagos, células dendríticas, linfócitos T, liberação de citocinas pró-inflamatórias, 

quimiocinas e infiltração inflamatória, promovendo inflamação local e sistêmica 

(Vaziri, 2012b). 

Adicionalmente, esses pacientes parecem apresentar alteração na composição da 

microbiota intestinal que pode estar relacionada ao maior influxo para o lúmem 

intestinal de ureia proveniente da circulação sanguínea, alterando o meio bioquímico 

intestinal de modo a favorecer determinadas espécies bacterianas. Além disso, pacientes 

com DRC são frequentemente aconselhados a seguir dietas com baixo teor de fibras 

vegetais fermentáveis, devido ao fato desses alimentos serem também fonte de potássio 
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e esses pacientes estarem frequentemente expostos à hipercalemia. Esta mudança na 

oferta de substratos considerados prebióticos poderia alterar ainda mais a microbiota 

intestinal (Lau et al., 2015). 

Neste contexto, famílias de bactérias que expressam urease, uricase e bactérias 

que possuem enzimas formadoras de indols e p-cresol tornam-se dominantes. Assim, a 

microbiota intestinal destes pacientes promoveria maior geração de toxinas urêmicas 

(IS, p-CS, AIA e TMAO) a partir da metabolização de aminoácidos. Apenas a TMAO é 

removida de maneira eficiente através da HD. IS, AIAe p-CS circulam, em sua maior 

proporção, ligadas à albumina o que impossibilita sua eliminação pela procedimento 

dialítico. As toxinas urêmicas tem sido associadas à inflamação e incidência de doenças 

cardiovasculares, principal causa de morte entre esse pacientes (Schepers et al., 2007; 

Meijers et al., 2010b). A Figura 3 resume esquematicamente os sistemas que alteram a 

microbiota e comprometem a integridade da barreira intestinal na DRC levando à 

inflamação. 

 

Figura 3. DRC, microbiota intestinal e inflamação. 
 Fonte: Adaptado de Lau et al., 2015. 
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Na década de 90, quando ainda eram escassos estudos sobre tais toxinas, um 

grupo de pesquisadores mostrou que o IS estimulou a infiltração de monócitos no rim 

remanescente de ratos nefrectomizados, levando à progressão da falência renal 

(Miyazaki et al., 1997). Com o avanço das pesquisas, obtiveram-se resultados os quais 

indicam que o IS possui efeitos pró-fibróticos em glomérulos renais (Motojima et al., 

2003; Dou et al., 2004), induz disfunção endotelial e proliferação de células do músculo 

liso vascular, promovendo agravamento do processo aterosclerótico (Adijiang et al., 

2008) e, está associado à doença óssea na DRC (Nii-Kono et al., 2007; Adijiang et al., 

2008).  

O acúmulo intracelular de IS através de transportadores de ânions orgânicos e o 

subsequente aumento da produção de EROs parece desempenharpapel chave na 

toxicidade do IS.Um trabalho publicado pelo nosso grupo demonstrou que a incubação 

de células adiposas com IS levou à maior produção de EROs principalmente através da 

ativação da enzima NADPH-oxidase e exacerbou a expressãode TNF-α e IL-6 

(Stockler-Pinto et al., 2016).  

Do mesmo modo, Watanabe et al. (2013) demonstraram que o p-CS exibiu 

propriedades pró-oxidantes em células epiteliais tubulares de humanos aumentando a 

atividade da NADPH-oxidase. O p-CS também regulou positivamente os níveis de 

mRNA de citocinas inflamatórias e a expressão de proteínas associadasà fibrose renal 

(Watanabe et al., 2013). Assim, o p-CS também tem sido associado com a progressão da 

DRC (Wu, 2011) e, além disso, apresenta correlação com o aumento da rigidez vascular 

(Rossi et al., 2014), doença cardiovascular e mortalidade em indivíduos no estágio 5 da 

DRC (Bammens et al., 2006; Meijers et al., 2008).  

 A respeito do TMAO, sua notável importância está relacionada à direta 

associação com eventos cardiovasculares e, estudos tem apontado também que os níveis 
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de seus precursores L-carnitina, colina e betaína predizem independentemente eventos 

cardiovasculares em indivíduos com elevados níveis de TMAO (Wang et al., 2011; 

Koeth et al., 2013; Wang et al., 2014). Adicionalmente, pesquisadores mostraram que a 

suplementação da dieta de animais com TMAO resultou em fibrose túbulo-intersticial e 

disfunção renal progressiva. Esses mesmos pesquisadores correlacionaram os níveis de 

TMAO com risco aumentado de mortalidade em pacientes com DRC, mesmo após 

ajuste de outras variáveis (Tang et al., 2015).  

Mais recentemente o AIA tem ganhado atenção. Esta toxina é considerada 

preditora de doença cardiovascular e mortalidade em pacientes com DRC. Foi  

positivamente correlacionada com PCR e malondialdeído, que são comumente usados 

para avaliar a inflamação e estresse oxidativo (Dou et al., 2014). Além disso, estudosin 

vitro mostraram que o AIA induziu expressão do fator tissular em células endoteliais, 

causando efeitos pró-coagulantes (Gondouin et al., 2013) e  aumentou a expressão da 

enzima ciclooxigenase-2 (COX-2), responsável pela síntese de prostanóides 

inflamatórios (Cipollone et al., 2008). 

Diante do importante papel que a microbiota intestinal exerce no estado 

inflamatório de pacientes com DRC e, frente à proeminente influência da inflamação na 

progressão da DRC, no desenvolvimento de comorbidades e na mortalidade desses 

indivíduos, o intestino destaca-se como alvo terapêutico promissor para pacientes com 

DRC.   

 

 2.8. PROBIÓTICOS E DOENÇA RENAL CRÔNICA 

Probióticos, palavra derivada dogrego que significa"para a vida", são definidos 

pela Organização para a Alimentaçãoe Agriculturadas NaçõesUnidas (Food and 

Agricultural Organization of the United Nations) e pela OrganizaçãoMundial da Saúde 
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(World Health Organization), como"microrganismos vivos que, quando consumidos em 

quantidades adequadas, conferem benefíciosà saúde do hospedeiro" (FAO/WHO, 2001; 

Koppe et al., 2015). Mais recentemente, a Associação Científica Internacional de 

probióticos e prebióticos (International Scientific Association for Probiotics and 

Prebiotics) estabeleceu uma definição consensual para esclarecer o uso adequadodo 

termo"probiotic". De acordo com tal Associação, os probióticos são "microrganismos 

naturais ou geneticamente modificados que expressam enzimas exógenas específicas 

capazes de sobreviver à acidez doestômago e à bile, aumentar a concentração de 

simbiontes no cólon e conferir benefícios para a saúde” (Hill et al., 2014; Koppe et al., 

2015). 

As bactérias intactas viáveis são essenciais para os efeitos probióticos, todavia, 

estes efeitos podem ser mediados por componentes da parede celular ou estruturas 

moleculares segregadas. Numerosos estudos em animais e humanos já mostraram como 

uma única cepa probiótica ou combinações delas seriam capazes modular a microbiota 

intestinal e dessa forma, minimizar os efeitos deletérios causados pelo desequilíbrio da 

mesma (Thomas & Versalovic, 2010).  

Os probióticos podem  promover efeitos imunomoduladores e antiinflamatórios 

através de sistemas de sinalização diversos, diminuindo os níveis de citocinas pró-

inflamatórias e interagindo com células do sistema imune, melhorando assim a 

integridade intestinal (Zhang et al., 2006; Diaz-Ropero et al., 2007; Chen et al., 2008; 

Ouwehand et al., 2009). Tais microrganismos vivos benéficos podem atuar na promoção 

da saúde do trato gastrointestinal, reforçando o sistema imune, melhorando a 

biodisponibilidade de nutrientes, podem exercer efeitos antidiabéticos e anti-

hiperlipidêmicos, diminuir a prevalência de alergia em indivíduos susceptíveis e reduzir 

o risco de certos tipos de câncer (Murthy et al., 2000; Thomas & Versalovic, 2010). 
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Na DRC, a utilização de terapias moduladoras da microbiota intestinal, tais 

como probióticos, emergiu como estratégia atrativa.Muitos efeitos relacionados à ação 

dos probióticos poderiam ser benéficos para os pacientes com DRC, como a redução da 

inflamação e dos níveis de toxinas urêmicas, como IS, p-CS , AIA e TMAO (Koppe et 

al., 2015). 

A efetividade do uso de probióticos no contexto da DRC, especialmente em 

pacientes que realizam HD, ainda não foi investigada profundamente e a literatura 

apresenta alguns resultados contraditórios (Ranganathan et al., 2010; Hyun  et al., 

2013). Assim, estudos bem desenhados que ajudem a preencher as lacunas de 

conhecimento neste campo de pesquisa tem sido estimulados pelas publicações 

recentes. 
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3.0 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar os efeitos da suplementação oral com probióticos sobre o perfil da 

microbiota intestinal e inflamação em pacientes renais crônicos em HD. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar o perfil da microbiota intestinal de pacientes renais crônicos em 

hemodiálise; 

 Avaliar os níveis plasmáticos de marcadores inflamatórios e verificar a relação 

com o perfil da microbiota intestinal; 

 Avaliar os níveis plasmáticos de IS, p-CS, AIA, colina, betaínae TMAO e, 

verificar a relação com ingestão alimentar, perfil da microbiota intestinal e 

inflamação; 

 Avaliar os efeitos da suplementação oral com probióticos sobre os parâmetros 

laboratoriais de rotina. 
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4.0 MATERIAIS E MÉTODOS 

 4.1 CASUÍSTICA 

Trata-se de um estudo longitudinal do tipo ensaio clínico randomizado e duplo-

cego.Foram selecionados 46 pacientes em HD da clínica Renal Vida/RJ. Destes, 23 

receberam o suplemento de probióticos e 23 receberam o placebo. Todos os pacientes 

foram previamente informados sobre a utilização do material biológico para realização 

do trabalho e participaram como voluntários, assinando o termo de consentimento livre 

e esclarecido. Dados demográficos, clínicos e bioquímicos de rotina foram obtidos por 

análise do prontuário, por entrevista ou coleta de material biológico (sangue e fezes). 

 

4.2. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E NÃO-INCLUSÃO  

 Foram incluídos no estudo pacientes do sexo masculino e feminino com DRC 

em hemodiálise, com idade entre 18 e 75 anos e que possuíam fístula arteriovenosa 

(FAV) como acesso vascular.  

 Não foram incluídos gestantes, pacientes com doenças auto-imunes, infecciosas, 

neoplásicas e AIDS; pacientes em uso de drogas catabolizantes, suplementos pré, pro ou 

simbióticos e antibióticos nos últimos 3 meses antes do início deste estudo.  

 

4.3 ASPECTOS ÉTICOS 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense - Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP/UFF) 
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recebendo número 083/11 (Anexo1). Os pacientes foram informados sobre a pesquisa e 

assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2).  

 

4.4 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Após a seleção, foi realizada randomização manual simples. Os pacientes 

envolvidos no estudo não tiveram acesso à alocação sequencial. O suplemento utilizado 

no grupo tratamento continha uma combinação de três cepas de bactérias gram-positivas 

probióticas encapsuladas: Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus e 

Bifidobacterialongum. Cada cápsula possuía 30 bilhões de unidades formadoras de 

colônias (UFC). A posologia consistiu na ingestão de 3 cápsulas ao dia, uma após o café 

da manhã, uma após o almoço e outra após o jantar (totalizando 90 bilhões de UFC/dia), 

durante 3 meses. O placebo  consistia em cápsulas de igual aspecto em cor, tamanho e 

forma, e foram acondicionados em frascos plásticos idênticos ao dos probióticos. A 

alocação dos pacientes para o grupo tratamento ou grupo placebo foi realizada por um 

estatístico não envolvido diretamente na pesquisa e não foi revelada aos pesquisadores 

antes das análises dos dados.  

Os pacientes receberam orientação dietética hipossódica e prescrição de 1,2 g a 

1,4 g de proteína/kg/dia e 30 a 35 kcal/kg/dia, de acordo com suas necessidades. O 

acompanhamento dietético era realizado pela nutricionista da clínica e direcionado de 

acordo com os exames bioquímicos dos pacientes podendo ser prescrita dieta 

hipocalêmica e hipofosfatêmica, conforme os resultados bioquímicos. 

Durante o período de intervenção, todos os pacientes foram acompanhados por 

uma nutricionista envolvida na pesquisa para certificar a adesão ao estudo e registrar 

possíveis sintomas. A adesão foi avaliada através da monitorização da quantidade de 
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cápsulas devolvidas.  Após 3 meses de intervenção, a coleta de dados realizada no início 

do estudo foi repetida (Figura 4).   

 

Figura 4. Esquema de avaliação da suplementação com probiótico ou placebo 

para pacientes com DRC em HD. 

 

 

4.5 AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 

Os seguintes parâmetros antropométricos foram avaliados: massa corporal (MC), 

estatura, circunferência da cintura (CC), circunferência do braço (CB) e dobras cutâneas 

de quatro pontos padrão (bíceps - DCB, tríceps - DCT, subescapular - DCSE e supra-

ilíaca - DCSI). A avaliação foi conduzida após sessão de HD para minimizar erros 

decorrentes de estado de hiper-hidratação. 

Baseado nessas medidas, os seguintes índices foram calculados: Índice de Massa 

Corporal (IMC), área muscular do braço corrigida (AMBc), percentual de gordura 

corporal (%GC) e massa livre de gordura (MLG). 

A aferição da MC foi realizada com auxílio de balança calibrada, da marca 

FILIZOLA, com capacidade máxima de 150 kg e subdivisões a cada 100 gramas. O 
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indivíduo era posicionado de pé, no centro da base da balança, descalço e com roupas 

leves. A estatura foi obtida com o auxílio de estadiômetro acoplado à balança, referida 

anteriormente, ficando o indivíduo descalço, com os calcanhares juntos, costas retas e 

braços estendidos no prolongamento do corpo. 

Para aferição da CB, o braço sem FAV foi flexionado em direção ao tórax, 

formando ângulo de 90o. Em seguida, o ponto médio entre o acrômio e o alécrano foi 

localizado e solicitado ao voluntário permanecer com o braço estendido ao longo do 

corpo, com a palma da mão voltada para a coxa. O braço foi então contornado com  fita 

não extensível graduada em centímetros no ponto marcado, de forma ajustada, evitando 

compressão da pele ou folga (Lohman et al., 1991). A aferição foi realizada em 

duplicata utilizando-se a média das medidas nas análises. 

Para a medida da CC, o paciente mantinha-se em pé e, com auxílio de fita não 

extensível graduada em centímetros, o indivíduo era circundado na linha natural da 

cintura, na região mais estreita entre o tórax e o quadril, no ponto médio entre a última 

costela e a crista ilíaca. A leitura foi feita em apneia após uma expiração (Lohman et al., 

1991). Foi utilizado o adipômetro Lange Skinfold Caliper de precisão de 1mm 

(Cambridge Scientific Industries Inc.) para avaliação das dobras cutâneas. 

O estado nutricional foi avaliado segundo o IMC, obtido pela razão entre o peso 

e o quadrado da estatura, e sua classificação seguiu o proposto pela Organização 

Mundial de Saúde (Quadro 3) (OMS, 1995; OMS, 1997). 
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Quadro 3. Estado nutricional de adultos segundo o índice de massa corporal (IMC). 

Classificação IMC 

Magreza ≤ 18,4 Kg/m2 

Eutrofia 18,5-24,9 Kg/m2 

Pré-obesidade 25-29,9 Kg/m2 

Obesidade ≥ 30 Kg/m2 

                Fonte: OMS, 1995; OMS, 1997. 

Para melhor avaliar a reserva de tecido muscular, devido à correção da área 

óssea, foi calculada a AMBc de acordo com a seguinte fórmula:  

 

 

AMBc = [CB (cm) – (π x DCT (cm)]² / 4π – n, onde: 

CB = circunferência do braço; DCT = dobra cutânea triciptal 

n = 6,5 para mulheres e n = 10 para homens. 

 

Baseado nos valores de referência estabelecidos por Frisancho (1981), a 

classificação do estado nutricional segundo AMBc foi realizada segundo o Quadro 4. 

 

Quadro 4. Estado nutricional de adultos segundo a AMBc. 

 
Desnutrição 

Grave 

Desnutrição 

Leve/Moderada 
Normal 

AMBc Percentil < 5 Percentil entre 5 e 15 Percentil > 15 
Fonte: Frisancho, 1981. 

 

Após a aferição das dobras cutâneas (DCB, DCT, DCSE e DCSI) seu somatório 

seguiu o proposto na equação de Durnin e Womersely (1974) para o cálculo da 

Densidade Corporal (DC): (A – B) x log Σ 4 dobras 

As fórmulas para o cálculo da DC, já com os coeficientes A e B, elaborados de 

acordo com idade e gênero, estão apresentados no Quadro 5. 
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Quadro 5. Cálculo da Densidade Corporal 

Idade (anos) Homens Mulheres 

17 - 19 DC = 1,1620 - 0,0630 x (log Σ ) DC = 1,1549 – 0,0678 x (log Σ ) 

20 – 29 DC = 1,1631 -  0,0632 x (log Σ ) DC = 1,1599 – 0,0717 x (log Σ ) 

30-39 DC = 1,1422 -  0,0544 x (log Σ ) DC = 1,1423 – 0,0632 x (log Σ ) 

40 – 49 DC = 1,1620 - 0,0700 x (log Σ ) DC = 1,1333 – 0,0612 x (log Σ ) 

≥ 50 DC = 1,1715 -  0,0779 x (log Σ ) DC = 1,1339 – 0,0645 x (log Σ ) 
Fonte: Durnin & Womersley, 1974. 

A partir dos valores de DC, o %GC total foi determinado utilizando a fórmula 

de Siri (1961): %GC = 4,95/DC – 4,5 x 100 

Os valores de referência para o %GC são estabelecidos por Lohman et al. 

(1991), conforme exposto no Quadro 6. 

 

Quadro 6. Valores de referência para percentuais de gordura corporal 

 Homens Mulheres 

Risco de distúrbios associados à desnutrição ≤ 5 ≤ 8 

Abaixo da média 6 a 14 9 a 22 

Média 15 23 

Acima da Média 16 a 24 24 a 31 

Risco de doenças associadas à obesidade ≥ 25 ≥ 32 
Fonte: Lohman et al., 1991 

 

A MLG foi calculada subtraindo-se a massa correspondente ao percentual de 

gordura da MC total. Para analisar o perfil de distribuição de gordura corporal foi 

aferida a CC. Para isto o paciente manteve-se de pé e, com auxílio de uma fita métrica 

não extensível, o indivíduo era circundado na linha natural da cintura, na região mais 

estreita entre o tórax e o quadril, no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca. 

A leitura era feita no momento da expiração. Os valores obtidos foram comparados com 

os valores limítrofes associados ao risco de desenvolvimento de complicações 

relacionadas à obesidade. Para homens este risco encontra-se aumentado quando os 
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valores de CC são maiores que 102 cm e, para mulheres, quando maiores que 88 cm 

(NCEP, 2001). 

Com o propósito de avaliar a distribuição de gordura corporal, foi calculado, a 

partir das medidas de peso, estatura e CC o índice de conicidade (IC) (Figura 5). Este 

índice foi baseado na idéia de que pessoas que acumulam gordura em volta da região 

central do tronco têm a forma do corpo parecida com um duplo cone, ou seja, dois cones 

com uma base comum, dispostos um sobre o outro, enquanto aquelas com menor 

quantidade de gordura na região central teriam a aparência de um cilindro (Figura 6). 

Foi considerado o ponte de corte de 1,25 para homens e 1,18 para mulheres, como 

discriminador de risco coronariano elevado (Pitanga e Lessa, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 AVALIAÇÃO DA INGESTÃO ALIMENTAR 

A ingestão energética diária, de macronutrientes e triptofano foi estimada a partir 

do recordatório alimentar de 24h realizado em três dias, contemplando dois dias de 

semana e um dia de final de semana (um dia de diálise, 1 dia sem diálise e um dia de 

final de semana). A média da ingestão foi calculada utilizando-se o software de 

avaliação dietética Nutwin® (UNIFESP). A composição de nutrientes dos alimentos 

 

Figura 5. Fórmula do índice de conicidade. 

Fonte: Valdez, 1991 

 
Figura 6. Descrição do conceito  

de índice de conicidade. 

Fonte: Valdez, 1991 
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não inclusos neste software foi obtida a partir da Tabela Brasileira de Composição de 

Alimentos (TACO, 2011). 

 

4.7 INFORMAÇÕES COLETADAS EM PRONTUÁRIO 

 Foram coletados dos prontuários dos pacientes informações relevantes como a 

etiologia da DRC e o diagnóstico de DM. Também foram obtidos a apartir dos 

prontuários exames bioquímicos de rotina correspondentes às datas das coletas, tais 

como: ureia, creatinina, hematócrito, hemoglobina e albumina. Os valores considerados 

como referência foram baseados no Clinical Practice Guidelines for Nutrition in 

Chronic Renal Failure (NKF-KDOQI, 2000) e Clinical Practice Guidelines and 

Clinical Practice Recommendations for Anemia in Chronic Kidney Disease (NKF - 

KDOQI, 2006). Níveis de albumina <3,8mg/dL foram considerados baixos e ≥ 

3,8mg/dL foram considerados normais (Fouque et al., 2008). 

 

4.8 ANÁLISES BIOQUÍMICAS 

4.8.1 Coleta de sangue 

Amostras de sangue foram obtidas no período da manhã, estando os pacientes em 

jejum de 12 horas. O sangue foi coletado em tubos Vacutainer® contendo EDTA como 

anticoagulante (1mg/mL). As alíquotas de sangue total foram divididas: A) para 

isolamento das células mononucleares do sangue periférico (PBMCs) e B) para 

obtenção do plasma. 

A) Isolamento das PBMCs 

O sangue total foi transferido para tubo falcon com solução histopaque e 

centrifugado a 1750 rpm, por 30 minutos, a 18C. A nuvem de célula em suspensão 
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formada após esse processo foi transferida para um novo tubo falcon, adicionado PBS e 

centrifugado novamente a 1700 rpm, por 5 minutos, a18C. O sobrenadante foi 

descartado e o “pellet” nuclear ressuspendido em 1 ml de meio de congelamento. O 

lisado nuclear foi estocado a -80°C.  

(B) Obtenção do plasma 

O sangue total foi centrifugado a 2500 rpm por 10 minutos, a 4ºC e então  

armazenado a -80ºC até análises posteriores. 

4.8.2 Determinação de Marcadores inflamatórios 

 Os níveis plasmáticos dos marcadores inflamatórios foram avaliados através de 

teste imunoenzimático Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA). Para dosagem 

da PCR ultra-sensível, foi utilizado o kit DuoSet ELISA development system - R&D 

Systems® (Minneapolis, MN, EUA). Para dosagem da IL-6 utilizou-se o kit Boster 

Immunoleader®  (Boster Biological Technology Co.,Ltda.) e os níveis plasmáticos de 

LPS foram determinados através do kit comercial ELISA Kit for Lipopolysaccharides 

LPS® (Uscn Life Science Inc, Wuhan, China). 

4.8.3 Determinação dos níveis plasmáticos das toxinas urêmicas 

 A avaliação dos níveis plasmáticos das toxinas urêmicas fo irealizada por 

Cromatografia Liquida de Fase Reversa (Reverse-phase- High performance liquid 

chromatography - RP-HPLC), utilizando um dispositivo Waters Alliance 2695 (Waters, 

Zellik, Bélgica) conectado a um detector de fluorescência Waters 2475. A separação foi 

realizada à temperatura ambiente em uma coluna de fase reversa Ultrasphere ODS (150 

3 4,6 mm, tamanho de partícula 5-lm; Beckman Instruments, Fullerton, CA) e com uma 

coluna de guarda Ultrasphere ODS (45 3 4,6 mm, 5-lm de partícula; mentos Beckman 

Instruments). A separação cromatográfica consistiu de um gradiente linear de metanol e 
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tampão de formiato de amónio (50 mM, pH 3, 0) de 35 a 70% de metanol em 15 min a 

uma taxa de fluxo de 1 mL/min. O detector de fluorescência foi fixado em kex 265 

nm/290 nm kem. Análise dos dados foi feito utilizando software Empoder 2 (Waters). 

 Para determinar as concentrações totais plasmáticas das toxinas urêmicas, as 

amostras foram diluídas com água e aquecidas a 95°C durante 30 min. Depois foram 

resfriadas (10 min em gelo) e filtradas (Centrifree filter - Millipore, Billerica, MA). O 

ultrafiltrado (60uL) foi injetado na coluna. Espectros de emissão de fluorescência e 

excitação foram registrados a partir de soluções-padrão e de amostras urêmicas e não 

urêmicas, permitindo selecionar os comprimentos de onda ideais e excluir 

interferências. A curva de calibração foi construída com soluções-padrão das toxinas. 

As áreas de pico foram representadas graficamente em função das concentrações e todas 

as concentrações foram expressos como miligramas por litro. 

4.8.4 Coleta de espécimes (fezes) 

As espécimes foram coletadas nos mesmos dias da coleta do sangue e 

transportadas ao laboratório acondicionadas em frascos plásticos em condições térmicas 

apropriados. Em seguida as amostras foram armazenadas a -80°C para posteriores 

análises. 

4.8.5 Avaliação do pH fecal 

O pH das fezes foi medido por meio de método colorimétrico (fita indicadora de 

pH) nas amostras de fezes homogeneizadas em água destilada. 

4.8.6 Determinação do perfil da microbiota intestinal 

 Para determinação do perfil da microbiota intestinal foram realizadas as etapas a 

seguir:  
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• Extração de DNA 

 O DNA das amostras fecais foi extraído através do Kit Xpedition ™ Soil/Fecal 

DNA MiniPrep (Zymo, Irvine, California, USA), de acordo com as instruções do 

fabricante. A integridade e a qualidade do DNA extraído foram avaliadas por 

eletroforese em gel de agarose a 0,8% com tampão TBE 0,5 (45 mM Tris-borato, 1 mM 

EDTA, pH 8,0).  

• Reação de Polimerização em cadeia (PCR) do gene 16S rRNA 

Os iniciadores selecionados para esta análise foram o U968f-GC1 (“grampo” + 

5’ AAC GCG AAG AAC CTT AC 3') e o L1401r (5'GCG TGT GTA CAA GAC CC 

3') (Nubel et al., 1996). O iniciador U968fé homólogo à região 968-1401 do gene 16S 

rRNA de Escherichia coli, enquanto que o iniciador L1401r é homólogo à região 1385-

1401 deste mesmo gene. As reações de 50µL continham uma mistura de tampão da 

enzima Taq-polimerase 1x, 2,5mM de MgCl2, 200µmol de cada dNTP, 20µmol de cada 

iniciador, 1% de formamida, 5µg de BSA, 2,5U Taq-polimerase (Invitrogen) e água 

Milli-Q estéril. Em cada reação, foram aplicados cerca de 4ng de DNA. O programa de 

PCR utilizado compreende um ciclo de desnaturação das fitas de DNA por 3 min a 

94°C, seguidos de 35 ciclos de 1 min a 94°C, 1 min a 55ºC e 1 min a 72°C, e da 

extensão a 72°C por 10 min. 

• Eletroforese em Gel com Gradiente Desnaturante (DGGE - Deanturing 

Gradient Gel Electrophoresis) 

O experimento com DGGE foi realizado com uma unidade DGGE da Bio-Rad 

(Richmond, USA). Os produtos de PCR a serem analisados são aplicados diretamente 

no gel contendo 6% (P/V) de poliacrilamida e 0.5 x TAE (20 mM Tris-acetato [pH 7.4], 

10mM de acetato de sódio, 0.5mM EDTA). O gradiente de 45% e 65% é formado a 

partir de soluções estoque de poliacrilamida (6%) contendo 0 a 100% de desnaturantes 
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(100% correspondem a 7M de uréia e 40% de formamida deionizada com resina 

AG501-X8 Bio-Rad, Inc). O tempo de eletroforese é de 16 h a 60 oC e 75V. 

Após a eletroforese, o gel foi corado por 40 min com SYBR Gold I (Molecular 

Probes) e digitalizado em sistema de captura de imagem STORM (Pharmacia, 

Amersham). Para a análise do gel de DGGE foi montado um dendrograma baseado nos 

perfis de bandas observados, utilizando-se o coeficiente de similaridade de Pearson e o 

método de agrupamento UPGMA, através da utilização do software Bionumerics v 6.0 

(Applied Maths, BE).  

 

5.0 ANÁLISE  ESTATÍSTICA 

O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para testar a distribuição das 

variáveis, sendo os resultados expressos como média ± DP (desvio-padrão), mediana 

(distância interquartílica) ou percentual, conforme adequado. Foi utilizado Teste-t 

pareado ou teste de Wilcoxon para avaliar a diferença nas variáveis de interesse em 

decorrência da intervenção, e o Testes t-Student ou Mann-Whitney para a comparação 

entre os grupos.  O coeficiente de correlação de Pearson ou Spearman foi considerado 

para avaliar a correlação entre as variáveis. Os testes serão fixados com valores de 

confiança em 95% (p < 0,05), sendo considerados significativos. Também foi usado o 

delta percentual (Δ) para verificar as diferenças nas variáveis antes e após a 

suplementação. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa SPSS 

(19.0).  
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6.0 RESULTADOS 

Foram incluídos no estudo 46 pacientes em programa regular de HD e destes, 33 

completaram o período de intervenção. Sete pacientes do grupo de tratamento e 6 do 

grupo placebo saíram do estudo por motivos diversos como descrito na Figura 7. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Fluxograma do Estudo 

 

Os principais fatores etiológicos da DRC nos pacientes deste estudo foram a 

nefroesclerose hipertensiva (76%) seguida da nefropatia diabética (20%).A Tabela 1 

Grupo Probióticos 

23 pacientes 

Grupo Placebo 

23 pacientes 

Pacientes selecionados = 46 

16 pacientes 

Grupo Probióticos 

- 

17 pacientes 

Grupo Placebo 

1 não teve boa adesão; 

1 realizou cirurgia; 

1 perdeu o acesso à FAV 

2 relataram dor 

abdominal/diarreia; 

1 relatou constipação; 

1 relatou dor precordial. 

 
 
 
 
 
 
 

2 desistiram de 

participar do estudo; 

1 trocou de clínica 

1 relatou dor abdominal; 

2 faleceram. 
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apresenta as características gerais e antropométricas dos pacientes nos dois grupos 

estudados. Apenas o % GC corporal foi significativamente maior no grupo placebo. 

 

Tabela 1.Características gerais basais dos grupos probiótico e placebo compostos por 

pacientes renais crônicos em hemodiálise. 

 
Pacientes renais crônicos em HD 

Probiótico (n=16) Placebo (n=17) P valor 

Idade (anos) 53,6 ± 11,0 50,3 ± 8,5 0,30 

Gênero (H/M) 

(((H/M)(Homem/Mulher) 

11/5 10/7 0,81 

Tempo em HD (meses) 75,1 ± 53,9 52,0 ± 44,7 0,16 

IMC (kg/m2) 25,3 ± 4,6 25,2 ± 5,7 0,90 

GC (%) 26,4 ± 7,5 32,3 ± 6,4 0,04 

CC (cm) 90,0 ± 9,5 93,7 ± 17,9 0,48 

IC  1,31 ± 0,11 1,34 ± 0,09 0,53 

AMBc (cm2) 38,2 ± 7,5 45,6 ± 15,9 0,17 

MLG (kg) 50,2 ± 10,6 46,3 ± 12,2 0,39 

HD: Hemodiálise; IMC: Índice de Massa Corporal; GC: Gordura Corporal; CC: Circunferência da 

Cintura; IC: Índice de Conicidade; AMBc:Área Muscular do Braço Corrigida; MLG: Massa Livre 

de Gordura. 

 

 

Entre os pacientes do grupo probiótico, 43,8% eram eutróficos segundo o IMC, 

31,2% tinham sobrepeso e 25,0% estavam obesos. No grupo placebo, 53,3% dos 

pacientes estavam com adequado IMC, 40,0% dos pacientes estavam com sobrepeso e 

6,7% eram obesos. Nenhum paciente apresentou magreza. 

Segundo o %GC, em ambos os grupos a maioria dos pacientes estava acima da 

média ou obeso, (60% dos pacientes no grupo probiótico e 66,7% no grupo placebo). 

Em relação à distribuição de gordura corporal, no grupo probiótico, 57,0% dos 

pacientes apresentaram CC normal, 28,6% elevada e 14,3% muito elevada. No grupo 

placebo esses percentuais foram de 41,6%, 16,7% e 41,7%, respectivamente. Já a 

análise pelo IC mostrou que 85% dos pacientes do grupo probiótico e 91,7% do grupo 
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placebo apresentaramIC acima do ponto de corte, o que caracteriza risco coronariano 

elevado.  

A respeito da reserva muscular, 80% dos indivíduos do grupo probiótico e 83% 

dos indivíduos do grupo placebo apresentaram AMBc dentro da classificação de 

normalidade.  

Os valores correspondentes à ingestão diária de energia, macronutrientes, fibras 

e triptofano foram semelhantes entre os grupos probiótico e placebo e estão descritos na 

Tabela 2. Todos os pacientes avaliados apresentaram ingestão energética inferior à 

recomendação diária para manutenção de peso (30 a 35kcal/kg). Nenhum paciente 

alcançou a recomendação proteica para indivíduos em HD (1,2 a 1,4g/kg/dia). A 

ingestão de fibras dos pacientes de ambos os grupos estava abaixo das recomendações 

diárias (25 a 30g/dia), segundo a American Dietetic Association (ADA). A ingestão 

média de triptofano, por sua vez, foi similar às recomendações da Dietary Reference 

Intakes de 8mg/Kg/dia (DRI, 1998).  

Tabela 2. Ingestão alimentar de energia e nutrientes dos pacientes renais crônicos em 

HD. 

 
Pacientes renais crônicos em HD 

Probiótico (n=16) Placebo (n=17) p valor 

Energia (kcal/dia) 1145 ± 380,0 1250 ± 538,6 0,66 

Energia (kcal/kg/dia) 17,6 ± 5,0 16,0 ± 4,9 0,52 

Proteína (g/dia) 58,9 ± 19,3 66,9 ± 27,5 0,49 

Proteína (g/kg/dia) 0,8 ± 0,3 0,9 ± 0,4 0,22 

Carboidratos (%) 55,6 ± 18,8 55,1 ± 25,7 0,73 

Lipídios (%) 22,4 ± 8,6 22,9 ± 11,0 0,63 

Fibras totais (g/d) 12,1 ± 4,0 11,8 ± 3,9 0,25 

Triptofano (mg/kg/dia) 8,3 ± 3,2 8,8 ± 3,5 0,26 
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Houve associação negativa entre idade e ingestão proteica (r= -0,371; p= 0,017). 

Além disso, a ingestão proteica apresentou associação positiva com índices que avaliam 

a massa magra destes indivíduos, como a AMBc (r= 0,521; p= 0,008) e a MLG (r= 

0,492; p= 0,017). O mesmo ocorreu em relação à ingestão de triptofano e tais variáveis 

(triptofano x AMBc: r= 0,558; p= 0,004; triptofano x MLG: r= 0,470; p=0,008).  

 Os parâmetros bioquímicos de rotina e marcadores inflamatórios, no momento 

inicial do estudo e após 3 meses de suplementação com probiótico ou placebo, podem 

ser visualizados na Tabela 3. No baseline, não foram observadas diferenças entre os 

dois grupo. Houve aumentosignificativo nos níveis de ureia pré-diálise e potássio e, 

houve redução nos valores de pH fecal. No grupo placebo, houve aumento dos níveis de 

LPS e redução significativa do hematócrito. No entanto, quando os valores de  foram 

analisados, não foi observada nenhuma diferença. 
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Tabela 3. Efeitos da suplementação com probióticos ou placebo sobre os parâmetros bioquímicos e marcadores inflamatórios nos pacientes com 

DRC em HD. 

Parâmetros Probiótico (n=16) Placebo (n=17) 

 Baseline Após  p valor Baseline Após  p valor 

Ureia pré-HD (mg/dL) 

(mg/dL) (mg/dL) 

149,6 ± 34,2 172,6 ± 45,0 25,0 (-18,5;56) 0,05 152,2 ± 45,3 155,9 ± 38,6 17 (-47;43) 0,75 

Ureia pós-HD (mg/dL) 52,8 ± 18,8 51,3 ± 19,7 -12,0 (-18,0;17,5) 0,82 47,3 ± 18,9 49,5 ± 12,7 3,0 (-14,7;18) 0,68 

Cr (mg/dL) 14,3 ± 0,8 9,6 ± 7,7 -4,6 (-8,0;-3,7) 0,58 9,3 ± 1,5 10,3 ± 0,6 1,0 (0,3;-3,7) 0,35 

K (mg/dL) 4,4 ± 0,41 4,8 ±  0,47 0,4 (-0,25;0,85) 0,02 4,6± 0,48 5,0 ± 0,52 0,65 (0,07;1,0) 0,09 

Hb (g/dL) 11,6± 1,3 11,1 ± 1,8 -0,5 (-2,0;0,37) 0,27 11, ± 1,4 10,9 ± 1,4 -0,6 (1,7;0,6) 0,09 

Ht (%) 35,1 ± 3,0 33,7 ± 5,2 -1,8 (-5,7;1,6) 0,27 35,5 ±  4,4 32,6 ± 4,6 -3,7 (-6,4;1,4) 0,03 

Alb (g/dL) 4,2 ± 0,23 4,2± 0,29 0,2 (-0,15;0,32) 0,53 4,2 ± 0,22 4,2 ± 0,27 0,05 (-0,1;0,22) 1,00 

Glob(g/dL) 2,8 ± 0,4 2,9 ± 0,4 0,2 (-0,1;0,4) 0,19 3,0 ± 0,5 2,9 ± 0,4 -0,05 (-0,3;0,02) 0,25 

PCR (mg/dL) 4,1 (1,4;9,2) 5,5 (2,8;11,7) 0,69 (-4,1;4,9) 0,71 3,1 (0,9;6,7) 1,7 (0,8; 6,4) -2,0 (-3,4;0,63) 0,53 

LPS (ng/mL) 21,8 (11,7;33,5) 16,5 (9,7;52,4) 3,0 (-19,4;32,2) 0,68 14 (4,0;48,9) 19,6 (16,2;84,5) 13,2 (8,4;35,6) 0,04 

IL-6 (pg/mL) 41,2  ± 18,9 38,4  ± 20,1 -2,6 (-21,3;11,7) 0,71 32,9 ± 13,8 30,3 ± 18,5 -5,2 (-20;14) 0,73 

pH Fecal 7,2 ± 0,8 6,5± 0,5 -0,75 (-1,38;0,0) 0,01 6,8 ± 0,8 6,8 ± 0,7 0,0 (-0,5;0,5) 0,88 

Os dados foram apresentados como média ± DP ou mediana (percentil 25 - 75). K: potássio; Cr: Creatinina; Hb: Hemoglobina; Ht: Hematócrito; Alb: albumina; Glob: globulina; 

PCR: Proteína C-reativa; LPS: Lipopolissacarídeo; IL-6: Interleucina-6. 
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 Na Tabela 4 podem ser observados os efeitos dos probióticos sobre os níveis 

plasmáticos das toxinas urêmicas produzidas pela microbiota intestinal e dos compostos 

colina e betaína, em ambos os grupos. No baseline, não foram foram observadas 

diferenças entre os dois grupos. A retenção relativa das toxinas nos pacientes deste 

estudo, obtida pela razão M/N onde M é a média das concentrações encontradas nos 

pacientes e N a concentração normal utilizando o valor de referência para indivíduos 

saudáveis, foi de 64,3 para IS, 28,5 para p-CS, 31,7 para AIA e 2,9 para TMAO 

(EUTox-db). 

 Os níveis plasmáticos de IS aumentaram significativamente após a 

suplementação com probióticos (Figura 8).Apenas os valores de colina foram reduzidos 

no grupo placebo, após o período de 3 meses. Também não foi observada nenhuma 

diferença quando os valores de  foram analisados entre os grupos. 
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Tabela 4. Efeitos da suplementação com probióticos ou placebo sobre os níveis plasmáticos das toxinas urêmicas e dos compostos colina e 

betaína, nos pacientes com DRC em HD. 

Parâmetros Probiótico (n=16) Placebo (n=17) 

 Baseline Após  p-valor Baseline Após  p-valor 

IS (mg/L) 31,2 ± 15,9 36,5 ± 15,0 2,9 (1,3;11,3) 0,02 39,1 ± 8,2 42,5 ± 11,0 0,07 (1,3;9,2) 0,12 

p-CS (mg/L) 50,4 ± 29,0 46,3 ± 32,7 2,6 (17,7;7,7) 0,55 57,0 ± 28,7 57,5 ± 29,8 1,2 (8,7;12,5) 0,91 

AIA (µg/L) 451 ± 280 456,8 ± 199 61,5 (50,0;138) 0,92 678,4 ± 376 744,9 ± 309 69,1 (31,4;197) 0,22 

TMAO (ng/µL) 7,4 ± 4,4 7,2 ± 4,7 -1,0 (-1,3;1,4) 0,78 8,8 ± 4,6 6,17 ± 1,9 -2,0 (-6,7;0,48) 0,10 

Colina (ng/µL) 11,3 ± 2,4 12,7 ±2,8 0,25 (-1,2;4,8) 0,21 10,9 ± 1,8 9,8 ±2,2 -1,0 (-2,2;-0,04) 0,03 

Betaína (ng/µL) 4,5 ± 1,6 5,5 ±1,2 1,8 (-0,9;2,6) 0,08 4,3 ± 2,0 4,1 ±1,6 0,02 (-0,6;0,45) 0,58 

Os dados foram apresentados como média ± DP ou mediana (percentil 25 - 75). IS: Indoxil Sulfato; p-CS: p-Cresil Sulfato; AIA: Ácido Indol-3-Acético; TMAO: 

Trimetilamina n-oxidase. 

 

 Valores de Referência 

Indivíduos saudáveis 

Valores de Referência Pacientes 

com DRC 

IS (mg/L) 0,54 ±4,0 (0,40-0,60) 37,07 ±26,50 (0,23-53,58) 

p-CS (mg/L) 1,87 ±2,31 (1,50-3,80) 23,0 ±16,90 (18,90-37,70) 

AIA (µg/L) 17,5 ± 17,5 1900 ± 1300 

TMAO (ng/µl) 2,8 ± 1,53 7,49 ± 2,39 

Colina (ng/µl) 10,0 ±1,8 - 

Betaína (ng/µl) 4,3 ±2,0 - 
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Figura 8. Representação das concentrações plasmáticas de IS, nos pacientes renais 

crônicos em HD, antes e após o período de intervenção (3 meses) nos grupos probiótico 

e placebo. O limite inferior das caixas indica o percentil 25 e o limite superior indica o 

percentil 75. As linhas no interior das caixas representam os valores das medianas. Os 

extremos do gráfico correspondem aos valores mínimos e máximos. 

 

 As variações percentuais indicam que IS, p-CS, IAA,colina e betaína 

aumentaram mais no grupo probiótico em relação ao grupo placebo, enquanto TMAO 

diminuiu menos no grupo probiótico em relação ao grupo placebo. Porém tais variações 

não foram significativamente diferentes entre os grupo (Tabela 5). 

 

 

 

 

 

 

 

p=0,02 p=0,12 
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Tabela 5.Variação percentualdos níveis plasmáticosdas toxinas urêmicas e dos 

compostos colina e betaína, correspondentes ao período de intervenção (3 meses), nos 

pacientes com DRC em HD. 

 Probiótico (n=16) Placebo (n=17)  

Parâmetros Variação % Variação % p-value 

IS (mg/L) 16,8 (-5,7;41,2) 0,14 (-3,3;20,1) 0,48 

p-CS (mg/L) 4,0 (-38,3;36,3) 2,14 (-27,5;19,5) 0,88 

AIA (µg/L) 14,0 (-15,1;38,6) 12,6 (-6,3;37,2) 0,97 

TMAO -18,5 (-34,7; 11,9) - 32,2 (-48.7; 7,9) 0,38 

Colina 2,6 (-9,5; 46,0) -10,0 (-1,7; - 0,46) 0,07 

Betaína 37,2 (-14,3;80,9) 1,15 (- 16,0;19,1) 0,17 

IS: Indoxil Sulfato; p-CS: p-Cresil Sulfato; AIA: Ácido Indol-3-Acético; TMAO: Trimetilamina n-

oxidase. Os dados foram apresentados como mediana (intervalo interquartis) 

 

 

A composição da microbiota intestinal de 20 pacientes (10 de cada grupo) foi 

analisada antes (T1) e após (T2) a suplementação com probiótico ou placebo (Figura 8). 

O número médio de bandas (indicativo do perfil bacteriano) antes da suplementação, 

não foi diferente entre os pacientes do grupo probiótico (21,2 ± 4,9) e placebo (23,3 ± 

7,3) (p=0,48). O nível de semelhança de todos os perfis de DGGE das amostras foi 

indicado pelo coeficiente de similaridade. As amostras apresentaram perfil de 

similaridade da microbiota intestinal de aproximadamente 40%. 

Não houve diferença significativa no número médio de bandas, em ambos os 

grupos, após o período de intervenção no grupo probióticos (22,4 ± 6,7, p=0,62) e no 

grupo placebo (24,5 ± 5,0, p=0,58). Não foi encontrada nenhuma banda que estivesse 

presente em todas as amostras.   
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Figura 9. Dendrograma por eletroforese em gel com gradiente desnaturante. Os 

números no eixo x correspondem ao coeficiente de similaridade (%) e cada código no 

eixo y representa um paciente.  (HD: hemodiálise; número: identificação do paciente; 

T1: correspondente ao momento 1, antes da suplementação e T2: correspondente ao 

momento 2, após a suplementação). 
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Quando avaliados os níveis basais das variáveis deste estudo, englobando 

pacientes de ambos os grupos, observou-se que os níveis de ureia pré-HD 

correlacionaram-se positivamente com os níveis de PCR (r= 0,397; p=0,01) e 

negativamente com o número médio de bandas do perfil microbiano destes pacientes (r 

= -0.47, p= 0.04) (Figura 10).  Foi observada também significativa correlação negativa 

entre o número de bandas e o pH fecal (r = -0.58, p= 0.018). Análise de regressão linear 

mostrou que os níveis de ureia foram preditores do número de bandas (Tabela 6).  

 

 
 

Figura 10.Correlação entre o número de bandas e os níveis plasmáticos de ureia pré-

hemodiálise. 

 

 

 

 

r = -0.47, p= 0.04 
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Tabela 6. Regressão linear múltipla para possíveis preditores do número de bandas.  

 

Variáveis β-coeficiente p-valor 

Idade -0,09 0,74 

IMC -0,18 0,52 

Gênero -0,31 0,19 

GC % -0,15 0,57 

Tempo em HD 0,14 0,56 

Uréia -0,25 0,02 

 

IMC: Índice de Massa Corporal; GC: Gordura Corporal;HD: Hemodiálise 

 

 Correlação positiva foi observada entre os níveis de p-CS e LPS (r= 0,615; p= 

0,033) e, p-CS e ureia pré-HD (r= 0,424; p= 0,031). Os níveis de IS apresentaram forte 

correlação positiva com os níveis de creatinina (r= 0,818; p= 0,007), enquanto os níveis 

de creatinina também se correlacionaram positivamente com o pH fecal (r= 0,633; p= 

0,027).  

Adicionalmente, houve correlação negativa entre os níveis de AIA e os valores 

de Ht (r= - 0,416; p= 0,043). Foram encontradas também associações negativas entre Ht 

e IMC (r= - 0,471; p= 0,004) e entre Hb e %GC (r= -0,388; p= 0,038).Não houve 

associação entre a ingestão de triptofano e os níveis plasmáticos das toxinas IS ou AIA. 

 Análise de regressão linear mostrou que o AIA foi preditor independente para os 

níveis de hemoglobina após ajuste para idade, gênero, IMC, tempo de diálise e albumina 

(B = -0.49, p = 0.05).  
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7.0 DISCUSSÃO 

O desequilíbrio na composição da microbiota e disfunção da barreira intestinal 

presentes na DRC podem surgir como consequência da azotemia e, tais condições 

contribuem  para o agravamento da inflamação,  já presente nos pacientes com DRC. 

Diante disso, diversos pesquisadores começaram a sugerir a administração oral de 

bactérias probióticas como terapiaadjuvante (Vaziri et al., 2015). 

O uso de probióticos têm longa história na prática clínica por ser estratégia 

terapêutica segura para diversos tipos de pacientes. Muitas organizações globais de 

saúde, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), atribuíram a ingestão continuada 

de probióticos com vários benefícios para a saúde (Reid et al., 2003; Boyle et al., 2006; 

Snydman et al., 2008). Ao longo dos últimos 16 anos, dados experimentais 

consideráveis sustentaram a hipótese de que os probióticos teriampotencial papel 

terapêutico na manutenção de uma microbiota intestinal equilibrada, reduzindo a 

geração de toxinas urêmicas, a progressão da DRC e a inflamação (Koppe et al., 2015). 

Apesar do crescente interesse voltado para a microbiota intestinal, na nefrologia 

ainda são escassas pesquisas clínicas com resultados concretos acerca da suplementação 

com probióticos (Hyun et al.,2013; Ranganathan et al., 2014; Rossi et al., 2015). Assim, 

este estudo apresenta achados que podem contribuir para o melhor entendimento do link 

entre DRC e intestino, bem como elucida o efeito da suplementação de uma formulação 

probiótica específica sobre o perfil da microbiota intestinal e os níveis plasmáticos de 

algumas toxinas urêmicas e marcadores inflamatórios tradicionais. 
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Como pôde ser observado, fatores diversos foram responsáveis pela redução do 

número inicial de pacientes que participavam da pesquisa, dentre eles, intercorrências 

consideradas comuns na fase inicial de suplementação com probióticos, como os 

sintomas gastrointestinais (dor abdominal, diarréia ou constipação). Vale ressaltar que 

tais sintomas são comuns no início do tratamento com quaisquer cepas probióticas 

devido à morte de patógenos no ambiente intestinal, havendo liberação de produtos 

celulares tóxicos, reação chamada de “die-off reaction”. No entanto, nestes casos, 

recomenda-se persistir  no tratamento para que haja melhora gradual dos sintomas, que 

se resolvem com o tempo (Santos, 2010). Os pacientes deste estudo foram previamente 

orientados quanto a essa possível reação. 

Dentre os pacientes que permaneceram no estudo até o fim do período de 

intervenção, compondo portanto a amostra estudada, a maioria apresentou os 

compartimentos protéico somático e visceral preservados, conforme mostram os valores 

da AMBc e os níveis plasmáticos de albumina. No entanto, o excesso de gordura 

corporal foi uma característica bastante expressiva entre eles. Assim como na população 

geral, a prevalência de sobrepeso e obesidade tem aumentado entre os pacientes com 

DRC e esse excesso de adiposidade tem sido relacionada à mais baixa qualidade de vida 

nos pacientes em HD. Mais especificamente, a adiposidade central tem sido associada a 

distúrbios cardiometabólicos e mortalidade nessa população (Johansen et al., 2006). 

 Ao se observar os dados referentes à ingestão alimentar desses pacientes, que 

mostram que eles tiveram ingestão alimentar abaixo do recomendado, o panorama de 

excesso de gordura corporal e ausência de desnutrição se torna conflituoso. Há de se 

ressaltar primeiramente, que o R-24 utilizado para a coleta das informações referentes à 

ingestão alimentar, apesar de ser uma ferramenta rápida, de baixo custo, fácil aplicação 

e amplamente utilizada para acessar a ingestão energética em estudos clínicos e 
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epidemiológicos, apresenta limitações como a dependência da memória e da 

colaboração do entrevistado e possui baixa precisão e acurácia. Portanto, esses dados 

merecem interpretação criteriosa (Livingstone & Black, 2003; Novotny et al. 2003; 

Anjos et al., 2010). 

Se por um lado há questionamentos acerca da capacidade dos inquéritos 

alimentares captarem a verdadeira ingestão energética dos pacientes, por outro, a 

hipótese de que os pacientes possam estar metabolicamente adaptados à baixa ingestão 

de energia poderia explicar, em parte, o cenário observado (Avesani et al., 2005; 

Bossola et al., 2005; Carrero et al., 2008; Mafra et al., 2012).Condizente com nossos 

dados, outros autores têmmostrado que a ingestão de nutrientes em pacientes com DRC 

está abaixo das recomendações (Avesani et al., 2005; Bossola et al., 2005). 

Ainda em relação à ingestão alimentar, a adequada ingestão de triptofano 

apresentadamostraque apesar do baixo quantitativo protéico consumido por esses 

pacientes, este foi constituído principalmente por proteínas de alto valor biológico 

(como carnes e laticínios), uma vez que estas são também as fontes de triptofano. A 

recomendação é de se assegurar que ao menos 50% da proteína ingerida seja de alto 

valor biológico (Burrowes et al., 2003), ressaltando assim a importância da qualidade 

protéica a ser consumida pelos pacientes em HD. 

Paralelamente, tendo em vista a busca de alternativas terapêuticas para modular 

a geração das toxinas urêmicas, uma possibilidade seria a redução da ingestão de fontes 

de aminoácidos precursores, como o triptofano, por exemplo. Estudos em indivíduos 

saudáveis já demonstraram o impacto da dieta na geração destes solutos (Cummings et 

al., 1979; Ling, 1992), além disso, diferençasignificativa nas taxas de geração de toxinas 

entre onívoros e vegetarianos foi demonstrada na população saudável, provavelmente 

devido aos diferentes perfis bacterianos (bactérias fermentadoras de proteínas e de 
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polissacarídeos) determinados pelo perfil de ingestão de proteínas e fibras (Patel et al., 

2012).   

No caso de indivíduos saudáveis a ingestão alimentar pode ser fator 

determinante para o perfil microbiano intestinal e portanto, indiretamente a dieta estaria 

relacionada ao perfil de metabólitos intestinais gerados. Já em relação aos indivíduos 

com DRC, além da dieta, são diversas as condições associadas à doença que seriam 

capazes de interferir na composição da microbiota intestinal, favorecendo o crescimento 

de bactérias proteolíticas em detrimento das sacarolíticas (Wong et al., 2014).  

No presente estudo, interessantemente, os valores correspondentes à ingestão de 

proteína e triptofano da dieta correlacionaram-se positivamente com variáveis que 

avaliaram a massa magra destes indivíduos, demonstrando a importância da ingestão 

protéica, mais especificamente da proteína de alto valor biológico (e, consequentemente 

de triptofano), na manutenção do estado nutricional destes indivíduos que estão 

expostos a diversos fatores catabólicos. Por outro lado, não foi encontrada neste estudo 

associação entre a ingestão de triptofano e os níveis plasmáticos de IS e AIA, toxinas 

que possuem este aminoácido como substrato para sua geração, demonstrando que a 

ingestão não foi determinante para seus níveis circulantes. Dessa forma, a conduta 

nutricional de reduzir a oferta de fontes alimentares de triptofano parece não ser 

alternativa eficaz na determinação dos níveis plasmáticos de tais toxinas e poderia 

representar um risco para o estado nutricional destes indivíduos (Neirynck et al., 2013).   

Quanto aos principais resultados observados frente à intervenção realizada, que 

consistiu na suplementação com uma combinação de 3 cepas probióticas (S. 

thermophilus, L. acidophilus e B. longum) e dose de 90 bilhões de UFC/dia durante 3 

meses, ressalta-se que, em relação às análises realizadas com amostras fecais, apenas o 

pH mostrou redução significativa. Não houve alteraçãono perfil da microbiota intestinal, 
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considerando o emprego da técnica de DGGE. Além disso, não foram observados 

benefícios em relação aos parâmetros bioquímicos e marcadores inflamatórios 

analisados e ao contrário, houve aumento significativo nos níveis de uréia pré-HD, 

potássio e da toxina IS.  

 Em estudo randomizado, duplo cego, crossover, controlado por placebo, 

utilizando a mesma combinação de cepas probióticas e dose do presente estudo, com 

período de intervenção de 6 meses, pacientes com DRC em tratamento conservador 

apresentaram resultados animadores, como diminuição significativados níveis de ureia 

plasmática (Ranganathan et al., 2010). Mais recentemente, o mesmo grupo de pesquisa, 

apresentando desenho de estudo semelhante, envolvendo pacientes em HD, não 

demonstrou diferenças significativas em parâmetros como ureia, creatinina e PCR, após 

2 meses de tratamento (Ranganathan et al., 2014). 

 Em elegante revisão publicada recentemente  por Vaziri et al., (2015), os autores 

afirmam que a combinação de presentes alterações na estrutura e função da comunidade 

microbiana decorrentes dos elevados níveis de uréia sanguíneos, juntamente com o 

impacto da dieta (pobre em fibras devido à hipercalemia) e dos medicamentos 

utilizados, criam ambiente desfavorável para a microbiota simbiótica. 

Consequentemente, medidas que tentem restaurar o microbioma, como a administração 

de probióticos, sem melhorar simultaneamente o meio bioquímico do intestino podem 

ser ineficazes. 

 Pacientes em HD apresentam expressiva azotemia, o que leva ao  maior influxo 

de uréia da circulação sistêmica para a luz intestinal. A suplementação com probióticos 

pode ter fracassado em promover o equilíbrio da microbiota intestinal desses pacientes 

devido ao ambiente desfavorável (rico em uréia) em que tais cepas foram introduzidas. 

Tal condição química na luz intestinal é favorável para a proliferação de bactérias 
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produtoras de urease, que tendem a se proliferar devido à abundância de substratos 

(ureia), promovendo maior taxa de hidrólise de ureia e assim formando quantidades 

elevadas de amônia [CO(NH2)2 + H2O→CO2 + 2NH3], a qual é convertida em 

hidróxido de amônio [NH3 + H2O→NH4OH]. Este, por sua vez,seria tóxico para as 

células epiteliais, sendo responsável pela destruição do epitélio da barreira intestinal 

(Vaziri, 2012b; Kopper et al., 2015; Vaziri et al., 2015). Assim, os danos causados na 

integridade da barreira intestinal poderiam promover aumento na permeabilidade dessa 

barreira, aumentando a difusão de toxinas urêmicas e outras substâncias microbianas do 

lúmen intestinal para a circulação, resultando no agravamento da inflamação sistêmica 

(Kopper et al., 2015; Vaziri et al., 2015). 

 Não há nehum estudo, que seja de nosso conhecimento, avaliando a atividade de 

urease das bactérias probióticas suplementadas na presente pesquisa. No entanto, de 

acordo com Lam & Yeo (1980) a grande maioria das bactérias é capaz de produzir 

urease, algumas de forma constitutiva, e outras, de forma induzida.Tais autores 

identificaram atividade positiva para urease em uma cepa de Vibrio parahaemolyticus, 

espécie considerada não ureolítica. Cook (1976) demonstrou que cepas de 

Streptococcus faecium podem ter sido induzidas a produzir urease no rúmen dos 

carneiros, mas esta propriedade tornou-se instável após o isolamento, sugerindo que o 

ambiente é responsável pela modulação da atividade enzimática. 

 Desse modo, as características químicas do ambiente intestinal dos pacientes 

pode ter levado a uma resposta adaptativa do aparato enzimático das bactérias 

probióticas, tornando tais bactérias prejudiciais, e/ou tais bactérias, na dose 

admistradada, ou devido ao curto período de suplementação, não tiveram condições de 

competir com a microbiota já instalada e adaptada ao ambiente urêmico. 
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 A elevada concentração de ureia intraluminal associada à atividade da urease 

pode também estar relacionada ao aumento dos níveis plasmáticos de ureia observado 

neste estudo. Isso porqueparte da amônia proveniente da atividade da urease sobre a 

uréia pode ser absorvida antes de ser convertida em hidróxido de amônio. Vale lembrar 

que já é bem documentado na literatura que a amônia é um dos mais abundantes 

metabólitos gasosos urêmicos, por exemplo, o hálito urêmico dos pacientes renais é um 

antigo marcador de azotemia (Vaziri et al., 2015).Parte da amônia absorvida, então, por 

meio da circulação porta-hepáticachega ao fígado onde entra no chamado ciclo da uréia, 

que consiste em um conjunto de reações as quais levarão à combinação de duas 

moléculas de amônia com uma de dióxido de carbono produzindo ureia e água. A 

síntese de ureia constitui um mecanismo de excreção de amônia que é tóxica para o 

organismo humano (Raff & Levitzky, 2012). Desse modo, o aumento dos níveis de 

ureia plasmática pode ser decorrente da maior geração de amônia intestinal agravada 

pela suplementação com probióticos. 

 O pH colônico pode estar relacionado à taxa de amônia que é absorvida ou 

convertida em hidróxido de amônio. Isso porque com o pH menos ácido tem-se maior 

geração da forma não ionozada da amônia, que atravessa livremente o epitélio intestinal, 

enquanto em um ambiente mais ácido, como é o ambiente colônico normal, há maior 

taxa de conversão de amônia em hidróxido de amônio e este pode então ser excretado 

pelas fezes (Raff & Levitzky, 2012). 

 Em condições normais, o pH do conteúdo colônico situa-se na faixa de 5,7 – 6,7 

(Fallingborg, 1999). No entanto, pacientes com DRC apresentam fatores que 

comprometem a manutenção do pH intestinal dentro da faixa adequada, como a 

alteração da composição química discutida anteriormente, tornando-o menos ácido. 

Além disso, tais pacientesgeralmente apresentam menor ingestão de fibras (que pode ser 
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confirmada pelos nossos resultados),consequência das restrições de frutas e outros 

vegetais a fim de prevenir hipercalemia, levando amenor produção de ácido graxos de 

cadeia curta (AGCC) devido à escassez de substrato.  

 Alguns estudos documentaram os efeitos de probióticos sobre o pH intestinal. 

Tejero-Sariñena et al. (2012) observaram que quanto menor o pH, maior a inibição a 

bactérias patogênicas e, correlacionaram este fato à capacidade de produção de ácidos 

orgânicos pelos probióticos in vitro. Em outro estudo, Bull-Ottersonet al. (2013) 

suplementaramprobióticos em ratos, afim de avaliar seus efeitos sobre a disbiose na 

patogênese da doença hepática alcóolica e, foi observado que o pH fecal dos ratos 

reduziu significativamente após a intervenção. O pH intestinal vem gerado interesse em 

diversos campos de pesquisa, uma vez que o seu aumento tem sido associado a diversas 

alterações, como diarréia e cirrose hepática (Bezkorovainy, 2001; Zhao et al., 2004). 

 No presente estudo, foi possível observar redução significativa nos níveis 

médios de pH fecal no grupo suplementado com probióticos. Apesar da redução 

significativa, pode-se verificar, no entanto, que o valor médio atingido encontra-se no 

limite superior da faixa de variação considerada normal. Assim, é provável que os 

probióticos não tenham reduzido o pH intestinal o suficiente por exemplo, para evitar 

que maiores quantidades de amônia fiquem na forma não ionizada e atinjam a 

circulação portal entrando no ciclo da uréia. Adicionalmente, o pH intestinal em níveis 

mais elevados compromete a homeostasia em outros aspectos, exacerba os sinais de 

inflamação através do influxo de leucócitos e produção local de citocinas, culminando 

na endocitose de proteínas transmembranares, o que acarreta danos na mucosa intestinal 

(Wong et al., 2014; Lau et al., 2015). 

 Nossos resultados mostram também aumento significativo nos níveis 

plasmáticos de potássio após suplementação com probióticos. Em pacientes com DRC 
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em estágio avançado, uma proporção significativa da excreção diária de potássio ocorre 

via trato gastrointestinal (Palmer, 2015). Este mecanismo adaptativo torna-se 

essencialpara a manutenção do equilíbrio do potássio em pacientes em HD, uma vez que 

este procedimento remove aproximadamente 300 mEq de potássio por semana, mas a 

ingestão dietética é geralmente em torno de 400-500 mEq/semana. Em um estudo 

realizado em pacientes em diálise peritoneal, 25% do potássio ingerido foi eliminado na 

fezes (Hayes et al., 1967). 

 O mecanismo de aumento da perda de potássio pelo trato gastrointestinal não 

está completamente elucidado, no entanto, transporte de potássio no intestino grosso, foi 

estudado em pacientes com DRC e, observou-se que a excreção gastrointestinal foi três 

vezes maior em pacientes no estágio final da DRC em comparação com pacientes com 

função renal normal. Quando um inibidor do canal do potássio foi colocado no lúmen 

intestinal, a excreção de potássio foi reduzida em 45% nos pacientes com DRC e 

nenhum efeito foi observado no grupo controle.Análise por meio de imunocoloração, 

utilizando anticorpo dirigido para a subunidade da proteína do canal de alta condutância 

de potássio, revelou maior expressão do canal em colonócitos de superfície e células da 

cripta da mucosa intetinal nos pacientes com DRC em estágio avançado, enquanto 

apenas baixos níveis de expressão foram observados no grupo de controle (Mathialahan 

et al., 2005). Estes dados são consistentes com aumento da expressão de canais de 

potássio como mecanismo adaptativo para o aumento da secreção de potássio no cólon 

de pacientes com DRC (Palmer, 2015).  

 Partindo-se da hipótese de que a introdução das bactérias probióticas em um 

meio urêmico pode ter agravado o comprometimento da integridade da barreira 

intestinal, possíveis modificações estruturais dos componentes celulares da barreira 

intestinal, como os canais de potássio, poderiam hipoteticamente causar prejuízos na 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Palmer%20BF%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Palmer%20BF%22%7C%7Csl~~rl','');
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homeostase do potássio. Em um estudo in vitro Vaziri et al. (2012a) mostraram que  

enterócitos humanos incubados com plasma urêmico apresentaram depleção das 

proteínas claudina-1 e ocludina,  constituintes chave do complexo juncional da barreira 

intestinal, o que retifica o papel dos elevados níveis de uréia plasmática na disfunção de 

componentes da barreira intestinal. 

 O uso de probióticos como terapia moduladora da microbiota intestinal na DRC 

começou a partir de evidências de alterações na composição das bactérias residentes 

intestinais destes pacientes. Hida et al. (1996) não encontraram diferença significativa 

no número de bactérias colônicas de pacientes em HD quando comparados a indivíduos 

saudáveis, entretanto, observou-se aumento do número de bactérias aeróbicas 

(Escherichia coli, Klebsiellapneumoniae e Enterococcus) e diminuição de bactérias 

anaeróbicas intestinais (Bifidobactérias spp) nesses pacientes. 

Em outro estudo, Wang et al. (2012) detectaram pela técnica PCR Real Time 

que os gêneros Bifidobactérias spp e B. catenulatum, B. longum, B. bifidum, 

Lactobacillus plantarum and Lactobacillus paracasei foram detectados em menores 

taxas nas amostras de pacientes em diálise peritoneal, quando comparado a indivíduos 

saudáveis. Vaziriet al. (2013) constataram pela técnica de DNA “microarray”diferença 

em unidades taxonômicas bacterianas entre indivíduos saudáveis e pacientes com DRC 

em HD e além disso, os pacientes apresentaram espécies bacterianas potencialmente 

patogênicas. 

 Em estudo prévio realizado pelo nosso grupo de pesquisa mostrou que não 

houve diferença significativa no perfil da microbiota intestinal de pacientes renais 

crônicos em tratamento conservador (número médio de bandas: 28,8 ± 6.1) comparados 

com indivíduos saudáveis (número médio de bandas: 27,7 ± 3.9), baseado no padrão de 

bandas utilizando a técnica de DGGE (Barros et al., 2015). Contudo, o 
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sequenciamentodas bandas representativas em cada grupo (selecionadas por serem as 

bandas que mais se reperiram nas amostras analisadas), demonstrou que tais bandas 

correspondiam às espécies Listeria monocytogenes and Flavobacteriaceae bacterium 

nos pacientes, e Lachnospiraceae bacterium and Butyrivibrio crossotusnos indivíduos 

saudáveis (Barros et al., 2015). 

 O perfil da microbiota intestinal dos pacientes em HD do presente estudo, bem 

como o impacto da suplementação com probióticos sobre esta variável foram avaliados 

também através de DGGE, que é atualmente uma das técnicas que permitem 

comparações visuais reprodutíveis de perfis de comunidades microbianas e tem sido 

aplicada em grande variedade de microrganismos de diferentes ecossistemas (Satokari 

et al., 2001; Ledder et al., 2007; Strathdee & Free, 2013). Não foram observadas 

diferença significativa após o período de intervenção no número médio de bandas no 

grupo suplementado com probiótico,bem como no grupo que recebeu placebo, 

sugerindo que as bactérias probióticas administradas não alteraram o perfil da 

microbiota intestinal dos pacientes. 

Avaliando o baseline de ambos os grupos (probiótico e placebo)em conjunto, 

observou-se que o perfil de similaridade da microbiota intestinal, indicativo da 

semelhança entre os perfis de DGGE dos pacientes,foi de aproximadamente 40%. 

Barros et al. (2015) observaram o mesmo nível de semelhança (40%) nos pacientes com 

DRC em tratamento conservador, enquanto indivíduos saudáveis tiveram o perfil de 

similaridade de 60%, sugerindo heterogeneidade maior entre os perfis da microbiota 

intestinal dos indivíduos com DRC em relação aos saudáveis.Tais autores também 

mostraram associação negativa entre o número médio de bandas e os níveis plasmáticos 

da moléculas de adesão vascular-1 (VCAM-1), importante marcador de risco 

cardiovascular (Barros et al. 2015). 



77 

 

No presente estudo foi observadacorrelação negativa entre o número médio de 

bandas e os níveis plasmáticos de ureia pré-HD e, análise de regressão linear mostrou  

que a ureia foi preditor independente para o número de bandas. Tais resultados sugerem 

evidências indiretas do papel da constituição bioquímica do meio intestinal na 

modulação da microbiota.  

Significativa correlação negativa tambémfoi observada entre o número médio de 

bandas e o pH fecal, mais uma evidência de que a microbiota intestinal com perfil de 

menor número médio de bandas pode caracterizar um padrão negativo, pois estudos 

mostram aumento da produção de toxinas urêmicas em maior pH luminal e sua geração 

reduzida em pH menor (Smith & Macfarlane, 1996; Smith & Macfarlane, 1997), nos 

dando embasamento assim para reafirmar o relevante papel do pH intestinal na DRC. 

 Alterações na microbiota intestinal decorrentes da DRC, associadas ao 

comprometimento da barreira intestinal podem contribuir para o agravamento da 

toxicidade urêmica e inflamação (Nallu et al., 2016). Wong et al. (2014) mostraram 

quepacientes com DRC exibiram expansão significativa debactérias intestinais que 

possuem, urease, uricase, e enzimas formadoras de indol e p-cresol, e contração de 

famílias bacterianas que possuem enzimas formadoras de AGCC, caracterizando uma 

composição desfavorável, tendo em vista os efeitos deletérios das toxinas urêmicas eos 

efeitos benéficos dos AGCC. Tais alterações no metabolismo microbiano intestinal 

destes pacientespodem levar à maior geração de toxinas urêmicas e consequente maior 

difusão destes compostos da luz intestinal para a circulação sistêmica. 

 A absorção de produtos como estes através da barreira epitelial intestinal 

agravam  a inflamação local e sistêmica, que invariavelmente está presente em pacientes 

com DRC, e desempenha papel importante na patogênese da doença cardiovascular, 

anemia, perda de energia de proteínas e várias outras complicações (Wong et al., 2014). 
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Apesar disso, em nosso estudo, através da técnica de análise empregada, não 

observamos associação entre o perfil da microbiota intestinal e os níveis plasmáticos das 

toxinas urêmicas. 

 Como era esperado, nossos resultados mostram que os pacientes em HD 

apresentaram elevados níveis plasmáticos das toxinas urêmicas. Estudos sugerem que as 

toxinas urêmicas provenientes da microbiota intestinal estão associadas com o aumento 

dos níveis de marcadores inflamatórios nos pacientes com DRC e com dano vascular 

através da indução de substâncias vasoativas relacionadas como a aterosclerose, tais 

como quimiocinas, citocinas ou moléculas de adesão celular (Ito et al., 2010; Tumur  et 

al., 2010; Watanabe et al., 2013) 

Dou et al. (2014) revelaram que os níveis de AIA foram maiores nos estágios 

mais avançados da DRC e todas as causas de morte e eventos cardiovasculares foram 

significativamente maiores em pacientes com níveis elevados de AIA. Os autores 

também mostraram que esta toxina aumentou a expressão de substâncias pró-

inflamatórias, tais como IL-6, IL-8, ICAM-1 e MCP-1 em células endoteliais. 

Rossi et al. (2014) mostraram que IS e p-CS foram positivamente associados 

com os níveis plasmáticos de IL-6. Vale ressaltar que elevados níveis de IL-6 são 

preditores de morte por doença cardiovascular (DCV) e mortalidade geral em pacientes 

com DRC (Barreto et al. 2010). Meijer et al. (2010a) também mostraram que p-CS foi 

preditor de risco cardiovascular em pacientes renais crônicos em tratamento 

conservador.  

A eficácia do uso de probióticos no tratamento da inflamação em pacientes com 

DRC não tem sido amplamente avaliada (Mafra & Fouque, 2015). No entanto, estudos 

em outros campos de pesquisa sugerem que algumas cepas probióticas tem habilidade 

de promover a diferenciação de células B e aumentar a produção de IgA secretora. Essa 
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imunoglobulina adere à camada de muco que cobre o epitélio do intestino e liga-se a 

microrganismos patogênicos, reduzindo assim a sua capacidade de acesso às células 

endoteliais. Outras cepas probióticas podem ainda estimular o sistema de sinalização de 

células dendríticas, que, em seguida, irão se deslocar para os linfonodos mesentéricos 

induzindo as células T reguladoras e a produção de citocinas anti-inflamatórias 

(interleucina-10 e fator de transformação do crescimento-β). Os perfis plasmáticos das 

citocinas são considerados preditoresda capacidade dos probióticosem impactar 

nodesfecho de doenças. Recentemente, Wang et al. (2015) relataram redução nos níveis 

séricos de citocinas pró-inflamatórias nos pacientes em diálise peritoneal após 6 meses 

de suplementação com probióticos (Bifobacterium  bifidum, Bifidobacterium 

catenulatum, Bifidobacterium longum). 

 Além das  toxinas urêmicas, componentes estruturais da microbiota intestinal, 

como os LPS, também tem sido encontrados no sangue de indivíduos e animais 

urêmicos (Gonçalves et al., 2006; Szeto et al., 2008; Feroze et al., 2012; Raj et al., 

2009). A DRC é comumente associada com a endotoxemia e este é mais um 

marcadorde inflamação sistêmica. No presente estudo, não observamos mudanças 

significativas nos níveis plasmáticos dos marcadores inflamatórios avaliados e nem de 

LPS no grupo de pacientes suplementados com probióticos. No entanto, os níveis 

basais de LPS correlacionaram-se positivamente com os níveis plasmáticos da toxina 

p-CS.  

 Houve aumento significativo dos níveis plasmáticos de IS após suplementação 

com probiótico, levando-nos mais uma vez a questionar se tal resultado poderia ser 

decorrente do efeito adverso da suplementação com probiótico sobre a barreira 

intestinal, aumentanto sua permeabilidade. Em contrapartida, os níveis plasmáticos 
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médios das demais toxinas analisadas (p-CS, AIA e TMAO) não apresentaram 

alterações significativas. 

Um ensaio clínico não randomizado, placebo controlado, avaliou a 

suplementação durante 5 semanas com Bifidobacterium longum em 11 pacientes em HD 

e verificou redução significativa dos níveis plasmáticos de IS (Takayama et al., 2003). 

Em estudo posterior, o mesmo grupo  avaliou os efeitos da suplementação da mesma 

cepadurante 12 semanas em 27 pacientes em HD e confirmou o resultado anterior. 

Hida et al (1996), em um estudo observacional envolvendo 25 pacientes em HD,  

mostraram que a suplementaçãodurante 4 semanas, de uma preparação que combinava 

Bifidobacterium infantis, Lactobacillus acidophilus eEnterococcus faecalis levou à 

redução na produção de p-cresol fecal, enquanto aredução de seus níveis plasmáticos foi 

insignificante. 

Hyun et al. (2013) em um estudo envolvendo 16 crianças em HD não 

observaram efeitos significativos nos níveis plasmáticos de IS e p-CS após 12 semanas 

de administração de preparação probiótica contendo 8 espécies de bactérias 

(Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 

Delbrueckii subsp. bulgaricus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve, 

Bifidobacterium infantis and Streptococcus salivarius subsp. thermophilus).  

De acordo com Urben et al. (2014) é muito difícil chegar a conclusões a respeito 

de estudos com probióticos. Fatores como a diversidade de cepas empregadas, 

heterogeneidade das populações estudadas, número amostral limitado,diferentes 

delineamentos experimentais, períodos de tratamento, entre outros, dificultam a 

comparação entre os estudos.  

 Sabe-se que, diferentemente das demais toxinas analisadas neste estudo, TMAO 

não circula ligada à albumina, assim, este metabólito acumula-se durante o intervalo 
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interdialítico apresentando níveis elevados antes da próxima sessão, conforme mostram 

nossos resultados, mas é eficientemente removida pelo procedimento (Bain et al., 2006). 

Pacientes no estágio final da DRC apresentam alterações qualitativas na composição da 

microbiota intestinal resultando em maior geração de trimetilamina a partir de 

precursores da dieta (Ihle et al., 1984). Colina, betaína e TMAO estão, cada um, 

independentemente associados com a prevalência de DCV. 

 Não foram encontradas neste estudo associações entre os níveis plasmáticos de 

colina ou betaína com as concentrações de TMAO, tampouco qualquer associação entre 

essas variáveis e marcadores inflamatórios. O que observou-se foi que o grupo placebo 

apresentou variação percentual negativa dos níveis plasmáticos desta toxina, que em 

análise intragrupo, subjetivamente vai ao encontro da redução significativa dos níveis 

plasmáticos de colina observados neste grupo. 

 De acordo com Moraes et al. (2015) uma possível estratégia para reduzir os 

níveis de TMAO em pacientes com DRC em tratamento conservador seria o controle da 

ingestão de fontes dietéticas dos aminoácidos precursores desta toxina, que seria 

possível através de dieta restrita em carnes vermelhas, por exemplo. No entanto, 

pacientes em tratamento dialítico necessitam de maior aporte proteico devido as perdas 

ocasionadas pelo próprio procedimento e, a necessidade de priorizar a ingestão de 

fontes proteicas de elevado valor biológico inviabiliza tal estratégia. 

 Nossos resultados mostraram ainda, que a toxina AIA correlacionou-se  

negativamente com os níveis de hematócrito e foi preditora independentepara os níveis 

de hemoglobina.Anemia em pacientes com DRC em HD é uma condição quase 

universal eestudos recentes sugerem que, além de fatores tradicionalmente conhecidos, 

toxinas urêmicas poderiam estar envolvidas na patogênese da anemia da DRC 

(Bhandari et al., 2015; Gao et al., 2015; Bonan et al., 2016). 
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 Pacientes com DRC necessitam de agentes estimuladores da eritropoiese para o 

tratamento de anemia, assim, a eritropoietina humana recombinante (EPO) tem sido 

clinicamente utilizada para este fim. No entanto, estudos indicam que as toxinas 

urêmicas podem afetar a eficácia desta terapêutica. Adelibieke et al. (2013) mostraram 

que ISregula negativamente a via da EPO nas células endoteliais. Os autores sugeriram 

que esta toxina pode contribuir para a resistência à EPO e disfunção endotelial em 

pacientes com DRC. Chiang et al. (2011) mostraram que oIS prejudica o mecanismo de 

sensibilidade ao oxigênio nas células produtoras de eritropoietina, levando à produção 

inadequada desse fator eritropoiético em pacientes com DRC. Wu et al. (2014) também 

observaram que IS suprime a atividade da EPO e exerce dano renal. Além disso, IS 

parece suprimir a expressão de EPO por meio de redução do acúmulo de fatores de 

transcrição nuclear induzidos por hipóxia (Chiang et al., 2011). O acúmulo de toxinas 

urêmicas em pacientes com DRC podeinduzir senescência de eritrócitos, reduzir sua 

vida útil e aumentar a susceptibilidade dessas células à fagocitose por macrófagos 

(Bonomini et al., 2001; Bonan et al., 2016). 

Toxinas urêmicas derivadas do triptofano, como o AIA e o IS,  são ligantes do 

receptor hidrocarboneto de aril (AhR) e quando este receptor é ativado, ocorre a 

translocação nuclear de um complexo de transcrição levando à indução de genesalvo 

promotores de inflamação (Wu et al., 2011). Um estudo realizado em cultura de células 

endoteliais demonstrou que a toxina AIA possui capacidade de ativar o receptor AhR 

através da fosforilação da proteína quinase ativadora de mitógeno (P38MAPK), via que 

está envolvida na regulação positiva da enzima cilooxigenase-2 (COX-2). A 

fosforilação da P38MAPK ativa também o Fator Nuclear-κB (NF-κB), conhecido como 

estimulador da síntese de citocinas inflamatórias (Dou et al., 2014).  
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 Estudos têm demonstrado que a ativação do AhR está relacionada com doenças 

cardiovasculares, disfunção endotelial, estresse oxidativo, ativação de leucócitos e 

inflamação (Jourde-Chiche et al., 2009; Yu et al., 2011; Peng et al., 2012; Dou et al., 

2014; Sallée et al., 2014). A inflamação é um dos fatores que contribuem para a 

resistência à EPO e anemia em DRC. Os efeitos da inflamação são múltiplas e 

envolvem a diminuição da produção de EPO, diminuição da atividade estimuladora de 

EPO sobre a eritropoiese e aumento da produção de hepcidina, um regulador negativo 

do metabolismo do ferro (Akchurin &Kaskel 2015; Dou et al., 2014; Sallée et al., 

2014). 

 Bonan et al. (2016) observaram maior proporção de monócitos CD14 ++/CD16 + 

(fenótipo tipicamente conhecido em condições inflamatórias) no sangue de pacientes 

com DRC em tratamento conservador e em HD, quando comparado com indivíduos 

saudáveis. Os autores também demonstraram in vitro que o tratamento com pools de 

soros urêmicos induziu modulação de monócitos (aumentou CD14 ++/CD16 +) e 

apoptose de eritrócitos em culturas celulares. Além disso, o meio urêmico exerceu efeito 

pró-oxidativo observado através do aumento da quantidade de EROs produzidas pelos 

monócitos.Tais resultados sugerem papel da toxicidade urêmica na gênese da anemia 

dos pacientes com DRC. 

 Embora os probióticos sejam amplamente considerados seguros, há 

preocupações significativas sobre a segurança em populações particulares (Boyle et al, 

2006). De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a FAO (2002), "os 

probióticos podem, teoricamente, ser responsáveis por quatro tipos de efeitos colaterais 

como: infecções sistêmicas, atividades metabólicas deletérias, estimulação imune 

excessiva em indivíduos suscetíveis e, transferência de genes". Um estudo de revisão 

realizado pela Agency for Healthcare Research and Quality (U.S.), com base em 622 
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estudos, concluiu que "a literatura atual não está bem equipada para responder com 

segurança perguntas sobre probióticos" (Hempel et al., 2011). 

 Este estudo possui algumas limitações. Primeiramente, o pequeno número 

amostral pode ter impedido o aparecimento de outros efeitos estatisticamente 

significativos da suplementação com probióticos. Segundo, a técnica empregada para 

análise do perfil da microbiota intestinal permite que as principais comunidades 

bacterianas sejam representadas por padrões de DGGE, no entanto aquelas comunidades 

menos abundantes, mas potencialmente importantes, podem não ser detectadas por esse 

método. Terceiro, os marcadores inflamatórios avaliados neste estudo podem ser 

influenciados por uma variedade de fatores.  

 Diante do que foi discutido neste estudo, fica clara a relevância que a microbiota 

intestinal tem na DRC e os impasses associadas ao uso de probióticos nesta população. 

 Assim, pode-se sugerir que esforços sejam concentrados em outras estratégias 

terapêuticas que já vem sendo propostas, para a modulação da microbiota intestinal, 

homeostase do meio bioquímico do cólon e integridade da barreira intestinal, dentre elas 

a intervenção com exercícios físicos (Esgalhado et al., 2016), o uso de adsorventes orais 

(Vaziri et al., 2013) e a suplementação com prebióticos (Vaziri et al., 2014; Moraes et 

al., 2016) ou simbióticos (Borges et al., 2016). 
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8.0 CONCLUSÕES  

A partir dos resultados deste estudo, podemos concluir que: 

-  A suplementação diária durante 3 meses do suplemento probiótico composto 

por três cepas (S. thermophilus, L. acidophilus e B. longum) e dose de 90 bilhões de 

UFC/dia não alterou o perfil da microbiota intestinal, nem os níveis plasmáticos de 

marcadores inflamatórios dos pacientes com DRC em HD; 

- Este estudo mostrou resultados negativos após o período de intervenção com 

probióticos nos níveis de marcadores que indiretamente contribuem para o estado de 

inflamação crônica característica da DRC: ureia, potássio e a toxina urêmica IS; 

- Os pacientes suplementados com probióticos apresentaram redução 

significativa do pH fecal, apesar disso, seu nível médio ficou próximo ao limite superior 

da margem considerada adequada;  

- O perfil da microbiota intestinal foi heterogêneo entre os pacientes com DRC 

deste estudo; 

- Os pacientes apresentaram elevada retenção das toxinas urêmicas avaliadas; 

- Não houve associação entre os marcadores inflamatórios ou toxinas urêmicas 

com o perfil da microbiota intestinal, no entando esta variável correlacionou-se com os 

níveis plasmáticos de uréia e com opH fecal; 
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- Não houve correlação entre os níveis plasmáticos das toxinas urêmicas com 

variáveis representativas da ingestão alimentar ou estado nutricional; 

- A toxina urêmica AIA correlacionou-se positivamente com hematócrito e 

mostrou-se preditora dos níveis plasmáticos de hemoglobina. 

Os probióticos tem mostrado benefícios na prevenção e tratamento de várias 

doenças, no entanto, cada doença possui suas particularidades. Os resultados deste 

estudo sugerem que essa terapia pode ser contra-indicada em pacientes com DRC em 

HD. Alterações no meio bioquímico intestinal, inerentes à doença, podem ser 

responsáveis por efeitos adversos desse tratamento. 
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10.0 ANEXOS 

10.1 APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA FACULDADE DE 

MEDICINA – UFF / HUAP 
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10.2 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

PROJETO: EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO COM PROBIÓTICOS SOBRE O 

PERFIL DA MICROBIOTA INTESTINAL E INFLAMAÇÃO DE PACIENTES 

RENAIS CRÔNICOS EM HEMODIÁLISE  

 

 Estas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste 

estudo, que tem como objetivo verificar como está o seu intestino e o nível de algumas 

substâncias produzidas por ele, que causam inflamação e doenças no coração. 

Avaliaremos também, seus hábitos alimentares e seu estado nutricional.  Além disso, 

iremos distribuir os pacientes voluntários através de sorteio em dois grupos, 

denominados "grupo probiótico" e "grupo placebo". Se você for sorteado para o 

grupo probiótico, receberá gratuitamente um suplemento na forma de cápsulas 

constituído por bactérias vivas que podem conferir benefícios à saúde. Você será 

orientado a tomá-lo durante 3 meses, conforme prescrição mais detalhada que lhe será 

fornecida. Se você for sorteado para o grupo placebo, receberá um produto com as 

mesmas características visuais e prescrição do grupo probiótico porém neste caso não 

será constituído por essas bactérias supostamente benéficas e nem por qualquer 

substância que possa atuar no seu organismo. A presença do grupo placebo é importante 

para verificarmos se o uso do suplemento probiótico é capaz de promover benefícios 

significativos comparados a pacientes que não utilizaram tais bactérias (grupo placebo). 

Os profissionais envolvidos diretamente no estudo e os pacientes não poderão tomar 

conhecimento de qual produto (probiótico ou placebo) foi fornecido para cada 

voluntário durante o desenvolvimento da pesquisa.  Até o momento, não há estudos que 

comprovem que o suplemento probiótico promova malefícios para pacientes nas suas 

condições, no entanto, desconfortos como dor e distensão abdominal podem ocorrer. 

A pesquisadora Natália Alvarenga Borges fará o preenchimento do formulário 

em que constará uma sequência de perguntas sobre o seu consumo de alimentos nas 

últimas 24horas. Estas perguntas serão feitas em 3 datas distintas, o que é muito 

importante para conhecermos seus hábitos alimentares. Para a avaliação do estado 

nutricional serão coletadas medidas do seu corpo, como peso e altura, necessárias para 

sabermos se você está dentro da faixa de peso adequada, ou seja, nem desnutrido, nem 

obeso. Para a aferição de algumas medidas será utilizado um equipamento chamado 

adipômetro que atua como uma pinça fazendo uma compressão em algumas partes do 
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corpo. Esse procedimento pode gerar um desconforto na região avaliada. Uma amostra 

de seu sangue será coletada para realizarmos análises. A coleta de sangue será realizada 

nos padrões habituais e pode ocasionar dor e hematoma no local onde for inserida a 

agulha. Além disso será necessária uma amostra das suas fezes para analisarmos os 

tipos de bactérias que existem no seu intestino. Após o uso do probiótico ou do placebo, 

iremos repetir essas coletas de sangue e fezes mais uma vez.  

Serão convidados a participar da pesquisa, pacientes renais crônicos em 

hemodiálise com mais de 6 meses de tratamento, que sejam maiores de 18 anos e 

menores que 75 anos e que tenham fístula como acesso vascular. Não poderão participar 

do estudo os pacientes fumantes, gestantes, com doenças autoimunes e infecciosas, 

câncer e AIDS; e os que estiverem usando medicamentos como corticóides, 

suplementos vitamínicos, probióticos e antibióticos. 

Com este estudo teremos a oportunidade de investigar se a doença renal crônica 

causa alguma mudança no intestino e se isso faz com que ele produza substâncias ruíns 

que causam doenças no coração e saber se o uso do probiótico é capaz de melhorar o 

nível dessas susbtâncias, diminuindo a chance do paciente renal de desenvolver essas 

outras doenças. 

A qualquer momento você terá acesso aos resultados parciais da pesquisa, bem 

como a qualquer dado referente ao resultado dos exames, com a profissional Natália 

Alvarenga Borges no endereço: Rua Mem de Sá, 132 / 401 - C, Niterói-Icaraí, Rio de 

Janeiro. Telefone (21) 82310313. Email: nat_borges_@hotmail.com. 

Você tem a liberdade de querer não participar desta pesquisa ou, no caso de 

aceitação, retirar seu consentimento a qualquer momento, sem nenhum prejuízo à 

continuidade de seu tratamento. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer etapa do estudo. 

Havendo comprovação de que tenham ocorrido danos causados diretamente pela 

pesquisa, você terá direito a tratamento médico na instituição, assim como às 

indenizações legalmente estabelecidas. 

 Todos os dados coletados assim como os resultados desta pesquisa serão 

publicados e divulgados no meio científico sem qualquer identificação pessoal. Além 

disto, somente a equipe de pesquisadores envolvida e o médico responsável pelo seu 

tratamento terão conhecimento sobre os resultados dos exames e de sua avaliação 

nutricional. 
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 Esse documento será assinado em 2 (duas) vias por ambas as partes, uma pelo 

pesquisador responsável e outra por você. 

Eu, ________________________________________________, acredito ter sido 

suficientemente informado a respeito das informações sobre o estudo citado, que li ou 

que foram lidas para mim. 

Eu discuti com a pesquisadora Natália Alvarenga Borges sobre a minha decisão em 

participar deste estudo. Ficaram claros os propósitos do estudo, os procedimentos 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 

despesas, e que tenho garantia de acesso a tratamento hospitalar quando necessário. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízos ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido ou no meu 

atendimento nesta instituição. 

 

___________________________________________           Data:___/___/___. 

Assinatura do Paciente 

 

___________________________________________           Data:___/___/___. 

Assinatura do Pesquisador 
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