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RESUMO 

 

A disbiose intestinal é um fator de risco para o desenvolvimento e progressão da 

doença renal. O probiótico Saccharomyces boulardii (S. boulardii) pode agir 

secretando proteínas, modulando no hospedeiro vias de sinalização, respostas 

do sistema imune e processos inflamatórios. Assim, a suplementação com S. 

boulardii THT 500101 pode exercer efeito renoprotetor em modelo murino de 

diabetes. Para testar essa hipótese, trinta e seis camundongos machos C57BL/6 

foram divididos em 4 grupos: controle (C), controle + probiotico (CP), diabetes 

(D), diabetes + probiotico (DP). O diabetes foi induzido por uma única injeção 

intraperitonial de estreptozotocina e o probiótico S. boulardii foi administrado por 

gavagem por 8 semanas. A administração crônica de S. boulardii reduziu 

significativamente a glicose sanguínea, a ingestão hídrica e o volume urinário do 

grupo DP comparado ao D. A albuminúria foi quatro vezes menor no DP quando 

comparado ao D e os efeitos positivos do probiótico também foram observados 

na glicosúria, proteinúria e ureia urinária. O diabetes aumentou a área glomerular 

e o probiótico foi capaz de aumentar a área do corpúsculo renal, favorecendo a 

função renal. A administração de S. boulardii restabeleceu a concentração de 

dopamina e aumentou o conteúdo de serotonina nos rins dos animais diabéticos. 

O probiótico também melhorou o balanço oxidativo e ativou o eixo vasodilatador 

do sistema renina-angiotensina (SRA). Além disso, o tratamento com S. boulardii 

reduziu a quantidade de espécies bacterianas consideradas biomarcadoras de 

nefropatia diabética (ND). A suplementação de S. boulardii tem efeito 

hipoglicemiante e antioxidante, agindo como moduladora do SRA renal, 

favorecendo a morfologia glomerular no contexto do diabetes e reduzindo 

poliúria, albuminuria e a quantidade de bactérias patogênicas nas fezes. Todos 

esses achados sugerem que a S. boulardii como um nova perspectiva 

terapêutica na ND. 

 

Palavras-chave: Sistema Renina-Angiotensina; Estresse oxidativo; Serotonina; 

Microbioma gastrointestinal; Albuminúria; Camundongos. 
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ABSTRACT 

 

Intestinal dysbiosis is a risk factor for the development or progression of renal 

disease. The probiotic Saccharomyces boulardii (S. boulardii) can act secreting 

proteins, modulating host signaling pathways, immune system responses, and 

inflammatory processes. Thus, we hypothesized that the supplementation of S. 

boulardii THT 500101 strain exerts a renoprotective effect in murine model of 

diabetes. To test this hypothesis, thirty-six C57BL/6 male mice were divided into 

four groups: control (C), control + probiotic (CP), diabetes (D), diabetes + 

probiotic (DP). Diabetes was induced by one intraperitoneal injection of 

streptozotocin and S. boulardii was administered by oral gavage for 8 weeks. 

Chronic administration of S. boulardii significantly reduced blood glucose, water 

intake, and urine volume of DP as compared with D. Albuminuria was four times 

lower in DP when compared to D and the positive effects of the probiotic were 

also observed in glycosuria, proteinuria, and urinary urea. Diabetes increased the 

glomerulus area and probiotic was capable of increasing the renal corpuscle 

area, favoring renal function. S. boulardii restored dopamine concentration and 

increased the content of serotonin in diabetic kidneys. The probiotic also 

improved the oxidative balance and activated the renin-angiotensin system 

(RAS) vasodilator axis. Furthermore, S. boulardii reduced population of bacterial 

species considered putative biomarkers of diabetic nephropathy (DN). S. 

boulardii has hypoglycemic and antioxidant effect acting as a renal RAS 

modulator, favoring glomerular morphology in the context of diabetes, reducing 

polyuria, albuminuria and pathogenic bacterium species on feces. All these 

findings suggest S. boulardii as a new approach to DN. 

 

Keywords: Renin-Angiotensin System; Oxidative Stress; Serotonin; 

Gastrointestinal Microbiome; Albuminuria; Mice, Inbred C57BL. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Sabe-se que as alterações microvasculares prejudicam a qualidade de 

vida dos pacientes com diabetes (1–3) e a nefropatia diabética (ND) é uma das 

principais complicações durante a progressão da doença (4). Estima-se que 25% 

a 40% dos pacientes diabéticos apresentem essa complicação (4,5), e essa é a 

principal causa de doença renal em estágio terminal, em todo o mundo (3,6,7). 

A progressão da ND e o meio diabético aumentam a geração de produtos 

de glicação avançada e fatores de crescimento, prejudicando a homeostase 

hemodinâmica e hormonal e aumentando a geração de espécies reativas de 

oxigênio (ERO) (8,9). Níveis aumentados de ERO exercem um papel crucial no 

desenvolvimento da ND (10,11), estimulam o sistema renina-angiotensina (SRA) 

aumentando a síntese de angiotensina II (Ang II) (12,13), um dos peptídeos mais 

estudados desse sistema com importante ação vasoconstritora. 

A interação entre Ang II e dopamina é particularmente interessante. 

Evidências recentes sugerem que os sistemas de dopamina e Ang II se contra-

regulam nas células renais. Sendo assim, a depleção de dopamina pode induzir 

a regulação positiva do SRA como um potencial mecanismo compensatório (14). 

Além disso, Di Marco e colaboradores demonstraram que os níveis renais de 

dopamina e noradrenalina estão aumentados em camundongos NOD 

(camundongos diabéticos não-obesos) hiperglicêmicos. Neste caso, o diabetes 

altera a produção de catecolaminas aumentando a atividade da enzima 

sintetizante tirosina hidroxilase e inibindo a atividade da monoamina oxidase A, 

induzindo o aumento da atividade catecolaminérgica nas células mesangiais 

(15).  

Estudos recentes mostraram que existe uma relação bidirecional entre a 

microbiota humana e a doença renal (16). A disbiose intestinal é um fator de risco 

para o desenvolvimento ou progressão da doença renal, ao mesmo tempo em 

que esta doença intensifica a disbiose que geralmente está associada à 

disfunção renal precoce e crônica (17–20). De fato, os pacientes com ND 

apresentam alterações da microbiota intestinal, evidenciadas por uma 

diminuição de Lactobacillus, Bifidobacterium, Prevotella, Staphylococcus, 

Lachnospiraceae, Veillonellaceae, Coprococcus eutactus, Dialister invisus, 
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Roseburia faecis, Faecalibacterium prausnitzii, Clostridium clostridioforme, 

Blautia coccoides, Pseudobutyrivibrio, e Akkermansia muciniphila (21). A 

disbiose intestinal, associada ao declínio de Lactobacillus e Bifidobacterium, 

ativa processos inflamatórios crônicos (21) e o SRA, contribuindo para a ND 

incipiente (22). 

Já está documentado que a suplementação de probióticos poderia 

retardar a progressão da disfunção renal e reduzir marcadores inflamatórios (23). 

Nesse contexto, a Saccharomyces boulardii (S. boulardii) é uma levedura com 

atividade probiótica cujos estudos em modelos animais e humanos 

demonstraram que pode atuar por meio de vários mecanismos, incluindo: a 

secreção de proteínas que inibem toxinas liberadas por patógenos; modulando 

vias de sinalização de hospedeiros, respostas do sistema imunológico adaptativo 

e inato, além de processos inflamatórios (24,25).  

Ademais, nosso grupo de pesquisa demonstrou que a S. boulardii melhora 

o perfil inflamatório cardíaco e o controle autonômico cardiovascular de 

camundongos diabéticos tratados com estreptozotocina (STZ) (26), além de 

melhorar a homeostase da glicose e lipídios por mecanismos que incluem 

aumento da secreção de peptídeo C/insulina e modulação do perfil inflamatório 

hepático (27). É essencial destacar que as alterações lipídicas têm significado 

clínico na ND, uma vez que o aumento está associado ao desenvolvimento da 

esclerose glomerular e à redução das concentrações séricas de triglicerídeos, 

resultando em uma redução significativa da proteinúria, um marcador clínico 

para lesão renal diabética (28,29). Portanto, nossos estudos anteriores apoiam 

a hipótese de que a S. boulardii pode exercer efeitos renoprotetores em um 

modelo murino de diabetes. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar as alterações renais e da microbiota fecal decorrentes da administração 

crônica do probiótico Saccharomyces boulardii THT 500101 em camundongos 

diabéticos induzidos por estreptozotocina. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Avaliar a massa corporal e o perfil glicêmico; 

 Mensurar o consumo hídrico, ingestão alimentar e volume de massa 

fecal; 

 Investigar a função renal, avaliando o volume urinário, albuminuria, 

glicosúria, proteinúria, e ureia urinária;  

 Analisar a morfometria renal; 

 Quantificar os níveis de dopamina e serotonina nos rins; 

 Verificar o balanço oxidante/antioxidante e biomarcadores do estresse 

oxidativo em tecido renal, a saber, catalase, superóxido dismutase, glutationa 

peroxidase e peroxidação lipídica; 

 Quantificar as angiotensinas Ang-I, Ang-II e Ang-(1-7) no tecido renal; 

 Investigar as alterações na microbiota fecal. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 Diabetes mellitus tipo 1  

 

Segundo a Federação Internacional de Diabetes (IDF) (30), no Brasil, 1 

em cada 9 adultos tem diabetes e 95.846 crianças e adolescentes (0 a 19 anos) 

são portadoras de diabetes mellitus (DM) tipo 1. O DM tipo 1 é uma desordem 

metabólica de início abrupto, acometendo principalmente crianças e 

adolescentes sem excesso de peso. Esta doença caracteriza-se por 

hiperglicemia severa, sendo classificada como tipo 1A se relacionada à etiologia 

autoimune (90% dos casos) ou 1B, quando a causa da destruição é 

desconhecida (idiopática) (31). Assim, na maior parte dos casos, uma reação 

autoimune mediada por linfócitos T CD4+, T CD8+, macrófagos e células natural 

killer, desencadeia progressivamente a destruição das células β-pancreáticas 

diminuindo então a produção do hormônio insulina, o que gera um estado de 

hiperglicemia (32). A deficiência de insulina pode levar a sérias complicações 

agudas e crônicas, como nefropatia, neuropatia, retinopatia e cardiomiopatia 

(33), além do remodelamento dos fluxos metabólicos hepáticos e, 

consequentemente, perda de homeostase de glicose e lipídios, características 

clássicas da doença (34). 

Esse desequilíbrio presente no DM tipo 1 não ocorre apenas no 

metabolismo de carboidratos, mas também de lipídeos e proteínas, sendo este 

conjunto responsável pelos danos cardiovasculares, renais e hepáticos (35,36).  

 

 

3.2 Nefropatia diabética 

 

Conforme anteriormente mencionado, o DM está associado a 

complicações micro e macrovasculares, as quais levam a danos, disfunção e 

falência de vários órgãos e estruturas como rins, olhos, nervos, vasos e coração. 

Além disto, sabe-se que as duas principais causas de mortes prematuras 

decorrentes do DM são a doença cardiovascular e a insuficiência renal (37,38), 
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também responsáveis pelas elevadas taxas de morbidade e restrição da 

qualidade de vida entre pacientes diabéticos. Especificamente com relação ao 

DM tipo 1, as complicações crônicas mais prevalentes compreendem a tríade 

retinopatia, nefropatia e neuropatia, que apresentam mecanismos 

etiopatogênicos em comum (39,40). Nestes pacientes, observa-se que após 20 

anos de desenvolvimento da doença, a retinopatia e a neuropatia estão 

presentes na grande maioria dos diabéticos  enquanto que a ND afeta de 25 a 

40% destes e é a principal causa de insuficiência renal naqueles que ingressam 

em programas de diálise (41,42). Além dos elevados custos envolvidos no 

tratamento de pacientes diabéticos com insuficiência renal crônica, o índice de 

mortalidade daqueles que ingressam em programas de hemodiálise é maior do 

que o dos não diabéticos, sendo que cerca de 40% deles morrem no primeiro 

ano de tratamento (43). Tendo em vista que um número considerável de 

pacientes desenvolve esta complicação e suas mais graves consequências, 

justifica-se não somente o entendimento dos mecanismos fisiopatológicos 

relacionados à gênese e progressão da ND, mas também a investigação de 

novos recursos terapêuticos capazes de oferecerem prevenção e tratamento 

eficazes. 

Estudos clínicos e experimentais já demonstraram que o principal 

determinante na gênese e progressão da ND é a hiperglicemia, processo que 

pode ser modificado pela susceptibilidade genética e acelerado por outros 

fatores, especialmente a hipertensão arterial sistêmica. O DM lesa seletivamente 

as células cujo transporte de glicose não se reduz com a hiperglicemia, como é 

o caso das células mesangiais, endoteliais da retina, neurônios e nervos 

periféricos (29). 

A ND é caracterizada pela excessiva produção de matriz extracelular 

mesangial, levando ao desenvolvimento de esclerose glomerular, proteinúria e 

falência renal (44,45). Embora alguns dos mecanismos envolvidos no processo 

de esclerose glomerular diabética sejam conhecidos, vários outros ainda não 

foram elucidados. Neste sentido, estudos recentes têm direcionado especial 

atenção ao papel do SRA intrarrenal, também ao envolvimento de fatores 

inflamatórios e das ERO no desenvolvimento desta complicação (Figura 1) (46). 
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Figura 1. Fisiopatologia da nefropatia diabética. Fonte: MONTERO et al., 2015, p.3.  

 

 Sabe-se que o SRA renal pode ser ativado pela hiperglicemia, levando ao 

aumento da síntese de Ang II (12,13) evidência esta, que também foi observada 

em estudos realizados por nosso grupo de pesquisa (47–49). Nestes casos, a 

Ang II parece influenciar a transcrição genética, afetando particularmente o 

crescimento celular, metabolismo e síntese de componentes da matriz 

extracelular, manifestações típicas da ND. Além disto, os efeitos benéficos do 

tratamento com inibidores da ECA e bloqueadores do receptor de angiotensina, 

sobre a progressão de esclerose glomerular em pacientes diabéticos (50,51) e 

em modelos animais (52,53) são conhecidos, e reforçam a ideia de que o 

excesso de Ang II é realmente um dos principais fatores que contribuem para o 

desenvolvimento de esclerose glomerular diabética. 

 Apesar da Ang II ser a substância ativa mais estudada do SRA no 

entendimento da ND, outras angiotensinas também desempenham importantes 

funções sobre tecidos e processos biológicos, tal como, a Ang-(1-7). A 

descoberta de que a Ang-(1-7) geralmente apresenta ações opostas às 

desencadeadas pela Ang II (vasopressora, proliferativa, pró-fibrótica e pró-

trombótica) podendo levar à vasodilatação mediada por óxido nítrico (NO) (54), 
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melhora do reflexo pressorreceptor (55) e ação anti-proliferativa (56), contribuiu 

para a percepção de que o SRA é composto essencialmente por dois eixos 

opostos: o eixo vasopressor (ECA, Ang II e receptor AT1) e o eixo vasodilatador 

(ECA2, Ang-(1-7) e receptor Mas) (57,58). 

 Com relação aos efeitos desencadeados pela Ang-(1-7) sobre o sistema 

renal, os resultados são variáveis e parecem ser dependentes do modelo de 

estudo. Já foi demonstrado o importante papel protetor decorrente da ativação 

do eixo Ang-(1-7)/Mas no desenvolvimento e progressão da disfunção renal 

induzida pela deficiência da apoliproteína E (59), em animais diabéticos-

hipertensos (60) e em animais stroke-prone espontaneamente hipertensos (61). 

Além disto, Singh e colaboradores (62) também demonstraram, em ratos 

diabéticos induzidos por STZ, que o tratamento com Ang-(1-7) atenua o 

desenvolvimento da ND evidenciada por redução do conteúdo de colágeno 

renal, dos danos tubulares, da proteinúria e das funções renal, endotelial e da 

disfunção lipídica, ressaltando o efeito renoprotetor do peptídeo. 

 Por outro lado, em um modelo experimental de DM, também induzido por 

STZ, o tratamento com Ang-(1-7) acelerou a disfunção renal (63). Além disto, foi 

observado efeito colateral secundário à administração de Ang-(1-7), evidenciado 

pela expansão exacerbada da matriz mesangial, em um modelo de redução da 

massa renal, a nefrectomia 5/6 (64). E finalmente, existem relatos na literatura 

de ausência de efeitos significativos, sobre a função renal ou desenvolvimento 

da hipertensão, decorrentes da administração de Ang-(1-7) no modelo 

experimental de dois rins um clipe (2K1C) (65). 

 Neste sentido, nosso grupo de pesquisa avaliou a modulação exercida pelo 

número de cópias do gene da ECA associado ao DM, sobre o SRA e função 

renal (66). Os resultados demonstraram que o aumento do número de cópias do 

gene da ECA está associado à piora da função renal, ao aumento na 

concentração renal de Ang II, e principalmente à síntese de Ang-(1-7) e de 

bradicinina. Em conjunto, estas adaptações indicam que os efeitos deletérios 

desencadeados sobre a função renal dos animais com aumento do número de 

cópias do gene da ECA são, ao menos em parte, decorrentes de uma 

combinação não usualmente descrita na literatura científica envolvendo 

produção exacerbada de Ang-(1-7). 
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 Além do envolvimento do SRA, o risco de progressão da ND está associado 

à produção excessiva de citocinas inflamatórias (67), à oxidação da lipoproteína 

de baixa-densidade (LDL), ao aumento na produção de ERO, ao aumento da 

secreção de quimiocinas, proteína quimiotática de monócitos 1 (MCP-1), fator 

estimulador de colônia 1 (CSF-1) e a expressão de moléculas de adesão (8,68). 

Estas cascatas de sinalização estimulam o recrutamento de monócitos e 

linfócitos T que, em conjunto com as células do parênquima renal, produzem 

citocinas proinflamatórias e ERO estabelecendo assim um ciclo vicioso de injúria 

inflamatória nos compartimentos glomerular e tubulointersticial do rim (8).  

 Várias enzimas e receptores estão envolvidos na regulação do balanço 

redox, incluindo a forma reduzida de nicotinamida adenina dinucleotídeo oxidase 

(NADPH) e receptores de dopamina (receptores do tipo D1 e D2) (69). A 

dopamina (DA) como neurotransmissor desempenha várias funções importantes 

no sistema nervoso central. No entanto, é também um modulador endógeno 

importante da função renal. A DA intrarrenal é sintetizada na região das células 

tubulares proximais, independentemente da atividade nervosa (70). O sistema 

dopaminérgico renal representa um regulador negativo das ERO. Nesse sentido, 

os receptores D1, D2 e D5 podem exercer efeitos antioxidantes através da 

inibição direta e indireta de enzimas pró-oxidantes, especificamente NADPH 

oxidase, e através da estimulação de enzimas antioxidantes, como a superóxido 

dismutase (SOD) e a heme-oxigenase, entre outros, que também podem inibir 

indiretamente a atividade da NADPH oxidase (71,72). 

 A ação da DA nos receptores do tipo D1 no rim aumenta a excreção de 

sódio nos túbulos renais e antagoniza a ação de aumentar a reabsorção de 

sódio, devido à ativação do SRA intrarrenal (73). Um estudo com pacientes 

portadores de doença renal crônica, revelou uma correlação negativa entre o 

sistema de dopamina intrarrenal e o SRA intrarrenal. Contudo, a associação não 

foi observada após o ajuste da função renal para idade, sexo, índice de massa 

corporal e pressão arterial. Assim, os pesquisadores concluíram que o sistema 

de DA intrarrenal provavelmente tem um efeito renoprotetor que inibe a atividade 

do SRA intrarrenal, mas essa associação parece apenas ser afetada pela função 

renal em pacientes com doença renal crônica (DRC) (74). 
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 Também foi demonstrado que a DA regula a resposta imune e a reação 

inflamatória, inibindo a liberação de interferon γ (IFNγ), interleucina 2 (IL-2) e IL-

4 (69). Outros autores demonstraram que camundongos com deficiência de DA 

intrarrenal aumentaram o estresse oxidativo e a infiltração de células 

inflamatórias; e que a redução na síntese intrarrenal de DA está associada a 

efeitos prejudiciais aumentados da Ang II na lesão renal (75,76) Outrossim, a DA 

diminui a expressão do mRNA e de angiotensinogênio nos túbulos renais 

proximais, bem como a atividade da renina nos modelos de infusão de Ang II 

(76,77). Através dessas ações, o sistema intrarrenal de dopamina é considerado 

supressor da atividade do SRA intrarrenal em modelos de infusão de Ang II (74). 

 Tanto a DA quanto a serotonina (5-HT) são substâncias 

autócrinas/parácrinas que regulam a reabsorção de fosfato, sendo que a DA 

inibe e a 5-HT estimula o transporte deste íon. Sabe-se que a 5-HT se acumula 

preferencialmente no interstício renal, enquanto a DA extravasa principalmente 

pelo lúmen tubular (78).  A 5-HT tem efeitos significativos no metabolismo 

renal e na função glomerular e é um potente vasoconstritor renal. A 5-HT é um 

potente estimulador do AMP cíclico renal cortical (particularmente glomerular) e, 

portanto, a biossíntese renal de serotonina pode ser um regulador fisiológico da 

função ou estrutura glomerular, desempenhando um papel importante na 

patogênese da doença glomerular (79). 

 

 

3.3 Modelo animal de diabetes tipo 1 

 

Buscando elucidar os mecanismos, as causas, as características do 

desenvolvimento e os distúrbios presentes no diabetes, diversos modelos 

animais têm sido extensivamente utilizados. Estes modelos podem ser divididos 

em induzidos quimicamente e modelos espontâneos de diabetes (80).  

Considerando os modelos induzidos quimicamente, um dos mais 

utilizados é a indução por STZ, substância diabetogênica comumente 

empregada para induzir uma síndrome similar ao DM tipo 1 em animais de 

laboratório, provocando deficiência de insulina, hiperglicemia, polidipsia e 

poliúria (81).  
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A STZ é um composto análogo à nitrosoureia, que apresenta 

reconhecimento específico como substrato pelo transportador de glicose GLUT2, 

sendo citotóxico, portanto, apenas às células que expressam tal transportador 

em suas membranas, como as células 𝛽-pancreáticas, células do fígado e do rim 

(82). Em decorrência à administração de STZ, ocorre fragmentação do ácido 

desoxirribonucleico (DNA) da célula, estimulando a poli (ADP-ribose) polimerase 

(PARP) a atuar veementemente no reparo ao DNA, diminuindo assim o nível 

celular de dinucleotídeo de nicotinamida e adenina (NAD+) e as reservas de 

adenosina trifosfato (ATP). Sem estoque de energia, a célula acaba sofrendo 

necrose. Além disso, a STZ atua aumentando os níveis intracelulares de NO, 

intensificando o estresse oxidativo e acelerando o processo de destruição das 

células 𝛽 (82,83). 

A STZ é utilizada para indução do DM tipo 1 tanto em ratos quanto em 

camundongos, e ambos apresentam hiperglicemia dentro de 2 a 4 dias após a 

administração (84,85). Este modelo de indução do diabetes também está 

associado com alteração no metabolismo hepático de lipídios e de glicogênio e 

ao aumento da resposta inflamatória, bem como à modificação na microbiota 

intestinal (36,86–90). 

 

 

3.4 Disbiose intestinal e diabetes tipo 1 

 

O trato gastrointestinal (TGI) humano é um sítio orgânico composto por 

aproximadamente 1014 microrganismos, sendo as bactérias as mais abundantes. 

Estima-se que existam entre 500-1000 espécies diferentes, das quais 90% são 

provenientes dos filos Bacteroidetes e Firmicutes. Os diferentes tipos de 

bactérias e outros microrganismos começam a colonizar os indivíduos a partir do 

nascimento, e o conjunto deles, denominado microbiota, sofre influência do tipo 

de parto e alimentação do bebê, e se constitui madura por volta dos 3 anos de 

idade (91). Ao longo da vida a microbiota também pode ser modificada, sendo 

alterada pelo tipo de alimentação, doenças, utilização de medicamentos, 

condições de higiene, estilo de vida e também pelo próprio processo de 

envelhecimento (92,93). A composição bacteriana também varia ao longo do 

TGI, de acordo com o pH do meio e o fluxo de alimentos, contudo, a maior parte 
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dos microrganismos é encontrada no cólon (94,95). Assim, essa complexa 

comunidade de microrganismos é capaz de exercer influência sobre a fisiologia, 

o metabolismo e sobre o desenvolvimento do sistema imunológico de seu 

hospedeiro, sendo, por este motivo, conhecida  por “órgão virtual” (96). 

Os microrganismos que compõem o TGI podem ser considerados 

benéficos ou patogênicos e o desequilíbrio na relação entre eles pode 

desencadear problemas metabólicos, sendo este desarranjo intitulado disbiose 

(97). Estudos apontam que a disbiose pode ocasionar graves consequências à 

saúde do hospedeiro, resultando inclusive em um estado patológico, com 

aumento do risco de doenças gastrointestinais e também de condições que 

extrapolam a barreira intestinal, como alergias, obesidade, DM tipo 1 e outras 

alterações metabólicas (98–100). Portanto, ao mesmo tempo em que a 

microbiota intestinal molda o desenvolvimento do sistema imunológico, ela 

também é modulada por ele.  

Sabe-se que a abundância, a estabilidade e a conectividade da microbiota 

intestinal estão associadas ao desenvolvimento de DM tipo 1. Isso pode ocorrer 

porque a baixa diversidade e quantidade da microbiota intestinal limitam sua 

capacidade de digerir uma dieta diversificada, levando a um número reduzido ou 

diversidade de produtos de fermentação microbiana intestinal, que podem 

eventualmente causar doenças metabólicas, incluindo diabetes (101). 

Assim como ocorre com os modelos animais, a composição microbiana 

intestinal também é diferente entre humanos portadores de DM tipo 1 e humanos 

saudáveis (101,102). Em um estudo de caso-controle, a composição microbiana 

intestinal mostrou diferenças marcantes entre crianças saudáveis e crianças com 

DM tipo 1. Ao nível do filo, a abundância de Actinobacteria e Firmicutes e a 

proporção de Firmicutes para Bacteroidetes foram mais baixas nas crianças com 

DM tipo 1 do que nas crianças saudáveis. Já ao nível de gênero, as crianças 

saudáveis exibiram maior número de grupos Lactobacillus, Bifidobacterium, 

Blautia coccoides/Eubacterium retale e Prevotella no intestino, enquanto 

crianças com DM tipo 1 apresentaram maior número de Clostridium, Bacteroides 

e Veillonella (103). 

Um estudo recente mostrou que a ingestão diária de Lactobacillus reuteri 

aumenta a secreção de insulina e incretina em humanos tolerantes à glicose. No 
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entanto, o efeito pode ser atribuído a um melhor funcionamento das células beta 

produtoras de insulina, em vez de uma alteração da microbiota fecal (104).  

Deste modo, até que tenham sido realizados novos estudos em humanos 

envolvendo intervenção, randomizados, controlados e com utilização de placebo 

que mostrem alterações em longo prazo na colonização microbiana intestinal e 

na maturação imunológica, a causalidade entre disbiose e DM tipo 1 permanece 

aberta e com grande potencial para investigação (105).  

 

 

3.5 Probióticos 

 

Os probióticos são definidos como culturas simples ou mistas de 

microrganismos vivos, que quando administrados em concentrações adequadas 

podem beneficiar a fisiologia do hospedeiro por meio do fortalecimento da 

microflora do tubo digestivo, da inibição do desenvolvimento de patógenos 

diarreicos e da potencialização da imunidade celular (106–108). 

As condições necessárias para que uma cepa possa ser utilizada como 

probiótico são: ser resistente às condições do TGI, estimular a atividade 

metabólica neste local, ser capaz de competir com a microbiota residente, ser 

cultivável em larga escala, ter estabilidade genética e ser viável para utilização 

em alimentos ou medicamentos (109). 

Os probióticos apresentam três principais mecanismos de ação. O 

primeiro se relaciona à ação antimicrobiana, uma vez que os probióticos são 

capazes de alterar o lúmen e induzir a formação de moléculas que impedem a 

adesão de patógenos. O segundo mecanismo se refere à capacidade dos 

probióticos em aumentar a barreira intestinal, ou seja, os probióticos possuem a 

habilidade de induzir o aumento da produção de muco, além de enrijecer a 

barreira epitelial (fortalecendo as junções de oclusão), e alterar as proteínas de 

superfície celular. Já o último mecanismo se dá pela modulação da resposta 

imune, isto é, induzindo as células do sistema imunológico, reduzindo a secreção 

das citocinas pró-inflamatórias e aumentando a das anti-inflamatórias (110,111).  
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Figura 2. Mecanismos de ação dos probióticos. Fonte: CERDÓ et al., 2019, p.17. 

 

Nos últimos anos diversos estudos vêm sendo conduzidos em modelos 

animais e em humanos, a fim de avaliar o efeito dos probióticos na prevenção, 

evolução e tratamento de variadas doenças (112). No contexto do DM, já foi 

demonstrado, que os pacientes obesos e diabéticos tipo 2 ao serem tratados 

com probiótico, apresentaram melhora na sensibilidade à insulina, assim como 

nos perfis inflamatórios e lipídicos (113). Já foi demonstrado que os probióticos 

também exercem efeitos benéficos no controle glicêmico e lipídico ao serem 

administrados a ratos diabéticos (114,115). Além disto, em camundongos 

diabéticos por STZ, os probióticos mostraram seu potencial benéfico, 

aumentando os níveis de proteínas relacionadas à resposta imune, reduzindo 

níveis de citocinas pró-inflamatórias e elevando a produção de interleucina 10 

(IL-10) (116,117). 

 Além da associação entre probióticos e DM, recentes estudos revelam 

que há também uma relação bidirecional entre microbiota humana e doença 

renal, embora ainda não se conheçam os exatos mecanismos de como essa 

relação se desenvolve. Um fato que pode sugerir a ligação entre a barreira 

intestinal e a disfunção renal é que além do acúmulo passivo de solutos de 

retenção urêmica (URS), devido à redução da depuração renal, a modificação 

da microbiota intestinal na doença renal crônica aumenta consideravelmente a 
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transformação de aminoácidos em URS, por exemplo, indoxil-sulfato (IS), p-

cresil sulfato (PCS), e n-óxido de trimetilamina (TMAO), entre outros. O aumento 

da concentração intestinal de toxinas urêmicas pode levar à disbiose microbiana 

e ao crescimento excessivo de patobiontes (Figura 3) (16). 

 

Figura 3. Disbiose e doença renal crônica (DRC). Tradução de Al Khodor e Shatat, 2016, p.926, 

(16). A DRC prejudica o equilíbrio entre simbiontes e patobiontes de uma maneira que favorece 

o crescimento excessivo de patobiontes. As conseqüências são as seguintes: A - Prejuízo da 

barreira intestinal, interrompendo a junção epitelial colônica (JEC) e diminuindo a sobrevida 

epitelial. Um aumento na perda de integridade da permeabilidade intestinal permite a 

translocação de bactérias e lipopolissacarídeos (LPS). B - Desregulação da resposta imune e 

inflamação. O LPS pode ativar células imunes inatas por meio de vias dependentes do receptor 

toll-like 4 (TLR4) e fator nuclear kappa B (NF-κB). Os patobiontes estimulam as células 

dendríticas (DCs) que ativam a resposta das células T Th17 / Th1 e aumentam a produção de 

citocinas inflamatórias. C - Modificação da fermentação de carboidratos, proteínas e ácidos 

biliares. As proteínas são fermentadas por patobiontes intestinais, que são então convertidos 

preferencialmente em IS, PCS e TMAO. A redução de simbiontes, especificamente 

Bifidobacterium, induz uma diminuição nos ácidos graxos de cadeia curta. A disbiose modifica 

os níveis e a composição dos ácidos biliares.  
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 Os patobiontes estimulam o sistema imunológico intestinal em direção a 

uma resposta pró-inflamatória, ativando preferencialmente as células Th17-Th7 

e aumentando a produção de lipopolissacarídeo (LPS), componente principal da 

membrana externa das bactérias gram-negativas. Ainda, a disbiose também 

contribui para o aumento da permeabilidade intestinal, o que pode 

subsequentemente levar à translocação de LPS e bactérias para o ambiente 

interno do hospedeiro (23). 

 Portanto, os níveis de LPS circulantes e bactérias derivadas de URS 

aumentam conforme a progressão dos estágios da doença renal crônica. 

Ensaios clínicos e experimentos realizados indicam que o tratamento com 

microrganismos vivos é capaz de catabolizar os URS no intestino, mitigando a 

intoxicação urêmica. Além disso, recentes achados demonstram que a utilização 

de probióticos poderia retardar a progressão da disfunção renal e reduzir 

marcadores inflamatórios (118). 

 Embora muito se tenha descoberto e um grande investimento esteja 

sendo dispensado aos probióticos, poucos são aqueles de origem eucariótica, e 

dentre estes, apenas a S. boulardii foi liberada para consumo humano. Acredita-

se que isso ocorra devido ao fato de que apenas aproximadamente 1% dos 

organismos eucariotos sejam capazes de colonizar o TGI. Ainda que a 

capacidade de colonização seja baixíssima, os eucariotos apresentam 

características desejadas para microrganismos probióticos, dentre elas 

propriedades antioxidantes, antitumorais, anti-inflamatórias e antifúngicas (119). 

 Cabe pontuar que além destas importantes propriedades, os organismos 

eucariotos possuem a habilidade de neutralizar enterotoxinas e a incapacidade 

de transferir material genético para outros microrganismos, além de resistirem 

ao trânsito do TGI e, no caso da S. boulardii, à temperatura do corpo humano 

(120). É preocupante para probióticos procariotos, a transferência de material 

genético, pois existe possibilidade destes probióticos transferirem genes de 

resistência a antibióticos para patógenos, tornando-os resistentes aos 

tratamentos (119). 
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3.6 O probiótico Saccharomyces boulardii 

 

Duas expressões devem ser consideradas ao se referir aos probióticos: 

microrganismo probiótico e microrganismo de efeito probiótico. O microrganismo 

probiótico é aquele isolado originalmente do trato intestinal da espécie que irá 

consumi-lo, de forma que, se for destinado ao consumo humano, o 

microrganismo probiótico é isolado do trato intestinal humano. No entanto, a 

expressão microrganismo de efeito probiótico é aquele que traz um benefício 

para o hospedeiro, ao ser ingerido, porém não pertence à microbiota intestinal 

da espécie consumidora (121). Ainda, quando microrganismos de efeito 

probiótico são registrados como medicamentos são convencionalmente 

chamados de agentes bioterapêuticos (122,123). 

Em concordância a essas definições, a levedura S. boulardii não é 

considerada probiótica, mas sim detentora de efeito probiótico (121). No entanto, 

em razão de não existir uma definição legal do termo probiótico (123), é comum 

que as indústrias adotem o termo probiótico para todos os microrganismos, 

sejam eles pertencentes ao TGI ou não. 

A S. boulardii foi descoberta na Indochina por volta do ano de 1920 

quando o microbiologista francês chamado Henri Boulard foi informado que a 

população local utilizava a casca da lichia para aliviar e controlar a diarreia e, ao 

investigar, observou que havia uma levedura que recobria essa fruta. Mais tarde 

essa levedura passou a ser chamada de S. boulardii (121,124,125) em 

homenagem ao microbiologista que a isolou. 

A S. boulardii é uma levedura da espécie Saccharomyces cerevisiae, que 

durante muito tempo foi vista como um novo ascomiceto do gênero 

Saccharomyces. Comparações entre os genomas das leveduras, mostraram que 

99% do material genético das cepas é idêntico, definindo que se trata da mesma 

espécie (126). No entanto, precocemente, houve a separação e a identificação 

da S. boulardii como uma nova espécie, pois existem diferenças morfológicas e 

fisiológicas entre ela e a maioria das outras Saccharomyces cerevisiae. As 

principais diferenças encontradas são: a ausência dos elementos transponíveis 

Ty ½, a possível trissomia dos cromossomos 9 e 12 e o número de cópias 

diferentes de alguns genes das regiões subteloméricas, por exemplo os genes 

LEU 2 e URA 3 (127). 
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Essas discrepâncias propiciaram à S. boulardii a incapacidade de 

esporular, a hipersensibilidade ao cobre, também a capacidade de formação de 

pseudohifas e a alta tolerância a pH ácidos, características ligadas ao poder 

probiótico desse microrganismo (127). Além destas características, a S. boulardii 

é uma levedura não patogênica, termotolerante e apresenta temperatura ótima 

de crescimento a 37°C (128). É resistente ao suco gástrico, à bile e às secreções 

entérica e pancreática, assim como à ação de antibióticos e quimioterápicos 

(129).  

Essa levedura tem sido utilizada como probiótico desde meados do século 

XX, mostrando-se eficiente contra doenças crônicas e agudas no TGI. Poucos 

casos foram reportados com efeitos colaterais decorrentes do uso do probiótico 

S. boulardii, sendo os casos de fungemia relatados em pacientes que fazem uso 

de catéter e por isso, não é recomendada a administração deste probiótico 

nestes pacientes em específico (24). 

Embora um número considerável de estudos relate os mecanismos de 

ação da S. boulardii, muitas das propriedades desta levedura não foram 

elucidadas. No entanto, já está bem estabelecido que ela pode atuar no lúmen 

intestinal, interagir com a microbiota do hospedeiro e regular a resposta 

imunológica (25). A figura 4 mostra alguns mecanismos de ação deste 

microrganismo (130,131). 
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Figura 4. Diferentes mecanismos de ação da Saccharomyces boulardii no TGI. Fonte original: 

MCFARLAND, 2010, p. 2206. Traduzido por JUSTINO, 2011, p.27. 

 

Os efeitos mais estudados da levedura compreendem aqueles ligados ao 

tratamento de diarreias associadas ao Clostridium difficile (C. difficile), e a partir 

deles, descobriu-se que a S. boulardii é capaz de produzir uma serino-protease 

de 54 kDa, que cliva as toxinas A e B, produzidas pela bactérias, e também seus 

receptores na mucosa intestinal (124), além de aumentar os níveis de IgA e IgM 

que também apresentam efeitos contra a toxina A (106).  

A capacidade de atuar em vários mecanismos distintos tornam a S. 

boulardii  eficaz no combate a doenças agudas e também em doenças crônicas. 

As doenças agudas com comprovação de efeito são: diarreia associada a 

antibióticos, infecção por C.difficile, diarreia aguda, diarreia persistente, diarreia 

do viajante, infecção por H.pylori. Dentre as crônicas citam-se: doença de Crohn, 

colite ulcerativa, síndrome do intestino irritável, infecções parasitárias e diarreia 

relacionada ao HIV (25). 
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Na última década, o trabalho de Everard e colaboradores (132) 

demonstrou que a administração de S. boulardii em camundongos diabéticos 

tipo 2 pode alterar a microbiota intestinal e reduzir a esteatose hepática, a 

inflamação sistêmica e a inflamação hepática, sugerindo, assim, que a S. 

boulardii pode agir como um probiótico benéfico no tratamento de distúrbios 

metabólicos como obesidade e DM. Ainda que esse probiótico esteja sendo 

comercializado há mais de 50 anos, essa foi a primeira vez que se fez menção 

à sua aplicação no tratamento do DM. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Delineamento experimental 

 

Neste estudo, foram utilizados camundongos C57BL/6 isogênicos machos com 

5 semanas de idade, provenientes do Centro de Desenvolvimento de Modelos 

Experimentais para Biologia e Medicina da UNIFESP. Os animais foram mantidos no 

Biotério do Instituto de Ciência e Tecnologia da UNIFESP alojados em mini-isoladores 

(Alesco, São Paulo; n=4-5/ mini-isolador), em sala climatizada (22 ± 2°C) com ciclo 

claro/escuro de 12h (luzes acendendo às 6:00 h e apagando às 18h). Foram 

alimentados com dieta irradiada Nuvilab CR-1® (Nuvital, Brasil), conforme descrito na 

tabela 1, e receberam água estéril ad libitum. Todos os procedimentos utilizados neste 

estudo foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais da UNIFESP 

(CEUA 6210010316, Apêndice 1).  

 

Tabela 1. Informação nutricional da dieta irradiada Nuvilab CR-1® 

Ingredientes Dieta experimental (g) 

Milho integral 600 

Farelo de soja 240 

Farelo de trigo 10 

Óleo de soja 66 

Carbonato de cálcio 10 

Fosfato dicálcico 0,010 

Mix de vitaminas 35 

Mix de minerais 35 

Lisina 0,012 

Metionina  4 

Hidroxitolueno butilado, BHT  0,1 

Total 1000 

Tabela 1 – Conteúdo energético total da dieta: 3880 kcal. Distribuição de macronutrientes: 60% de 
carboidratos, 22% de proteínas e 18% de lipídios. Esta dieta contém 70g/Kg de fibra total. O mix de 
vitaminas contém: vitamina A, D3, E, K2, B1, B2, B6 e B12, niacina, ácido fólico, biotina e colina. O mix 
de minerais contém: pantotenato de cálcio, sulfato de ferro, monóxido de manganês, óxido de zinco, 
sulfato de cálcio, selenito de sódio e sulfato de cobalto. As informações nutricionais e a composição 
dos ingredientes foram obtidas a partir do rótulo da ração Nuvilab CR-1® (Nuvital, Brasil). 
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Após uma semana de adaptação às condições experimentais, com 6 semanas 

de idade, foi realizada a indução do DM. Todos os animais dos grupos diabéticos 

receberam uma única dose de STZ intraperitonial e 5 dias após a indução foi avaliada 

a glicemia em jejum (8 horas de jejum) para confirmação da eficácia da indução do 

DM. Todos os animais que apresentaram glicemia em jejum superior a 250 mg/dL 

foram classificados como diabéticos e incluídos no estudo. Os animais foram divididos 

em quatro grupos experimentais (n=9/grupo):  

 

a) Grupo controle (C) - Animais que receberam injeção única intraperitonial 

de tampão citrato (placebo) e gavagem diária de água, durante 8 semanas 

consecutivas e ininterruptas (sete dias por semana); 

b) Grupo controle + probiótico (CP) - Animais que receberam injeção única 

intraperitonial de tampão citrato (placebo) e gavagem diária com Saccharomyces 

boulardii, durante 8 semanas consecutivas e ininterruptas (sete dias por semana); 

c) Grupo diabetes (D) - Animais que receberam injeção intraperitonial única 

de STZ e gavagem diária de água, durante 8 semanas consecutivas e ininterruptas 

(sete dias por semana); 

d) Grupo diabetes + probiótico (DP) - Animais que receberam injeção 

intraperitoneal única de STZ, e gavagem diária com Saccharomyces boulardii, durante 

8 semanas consecutivas e ininterruptas (sete dias por semana). 

 

Ao final das 8 semanas de tratamento, 24 horas após a administração da última 

dose de probiótico, os animais foram eutanasiados por decapitação, sendo o sangue 

e os rins coletados (Figura 5). O rim esquerdo foi dissecado e armazenado a -80ºC 

até análise posterior, e o outro foi fixado em formalina tamponada a 10% para ser 

utilizado na análise histológica. A tíbia dos animais também foi retirada e seu 

comprimento foi medido, para o cálculo do índice de hipertrofia renal, expresso como 

a razão entre a massa dos rins e o comprimento da tíbia (g/cm). 
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Figura 5. Fluxograma do delineamento experimental 

 

 

4.2  Indução do diabetes melitus tipo 1 

 

Os animais foram imobilizados e receberam uma injeção intraperitoneal única 

da substância diabetogênica estreptozotocina (STZ, 150 mg/Kg, Sigma Chemical 

Company). A STZ foi dissolvida em tampão citrato (0,01M, pH 4,5) e injetada cerca de 

5 minutos após a diluição. Os grupos controle receberam injeção intraperitoneal única, 

contendo somente o tampão citrato. Durante as 24 horas posteriores à indução, os 

animais tiveram acesso à um bebedouro com solução de glicose 1,25% (Proquimios 

Comércio e Indústria Ltda, Brasil) por 24 horas. Esta solução de glicose tem a função 

de reduzir os efeitos fatais da STZ nos animais, gerados pela depleção total de 

glicogênio hepático durante o pico de ação da droga (82). 

 

4.3 Determinação da massa corporal e dos rins 

 

Os animais foram pesados em balança de precisão semi-analítica (Shimadzu, 

UX620H, Japão) ao final do período experimental e após a eutanásia os rins foram 

extraídos e pesados nesta mesma balança. 
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4.4 Determinação da glicemia em jejum 

 

Cinco dias após a administração da STZ, os animais foram submetidos à 

avaliação da glicemia para confirmação da eficácia da indução do DM. Os animais 

foram mantidos em jejum por 8 horas e a glicemia foi determinada a partir de uma 

alíquota de sangue coletada da veia caudal utilizando o sistema Accu-Check 

Advantage Blood Glucose Monitor (Roche Diagnostic Corporation, Indianápolis, IN).  

 

4.5 Administração do probiótico 

 

O probiótico Saccharomyces boulardii, foi adquirido em farmácia de 

manipulação (Farmácia de Manipulação Santa Teresinha, em Ipatinga-MG), sendo 

originalmente proveniente da empresa belga THT: Probiotics and Starters Cultures 

(THT S.A., Gembloux, Belgium, Apêndice 2). Estudos prévios sobre a contagem de 

células formadoras de colônia na amostra de levedura adquirida foram realizados, e 

assim, constatou-se que em 25mg de amostra são encontradas 0,5 x 108 UFC. Essa 

dosagem foi estabelecida utilizando como referência o estudo de Li et al. (2015). Para 

a administração, o probiótico foi diluído diariamente no momento da gavagem, 

acrescentando-se 300μl de água autoclavada diretamente no eppendorf contendo a 

dose individual de Saccharomyces boulardii, e homogeneizado no vórtex até completa 

diluição. Como já mencionado, os animais dos grupos não tratados receberam o 

mesmo volume de água autoclavada. É importante ressaltar que tanto o probiótico 

quanto a água autoclavada, foram administrados diariamente (sete dias por semana), 

em doses únicas, durante todo o protocolo experimental, sempre no mesmo horário 

(7:00), utilizando-se seringas e agulhas de gavagem distintas para os grupos tratados 

e não tratados. 

 

4.6 Avaliação do consumo hídrico e alimentar e da excreção de urina e de 

massa fecal 

 

Os animais dos quatro grupos experimentais foram submetidos à avaliação do 

consumo alimentar, ingestão hídrica e excreção de urina e da massa fecal, sendo 

alocados em gaiolas metabólicas (Tecniplast – Laboratory Animal Equipament, 
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3600M009, Itália) ao final da oitava semana do protocolo experimental, durante 24 

horas. Antes da coleta, os animais passaram por um período de adaptação de 12 

horas, e as avaliações de consumo e coleta de material foram efetuadas nas 24 horas 

subsequentes (133), minimizando assim, a influência de efeitos adversos como o 

estresse causado pelo isolamento. 

 

4.7  Avaliação urinária 

 

A urina coletada na gaiola metabólica foi utilizada para realizar as análises de 

albuminúria, glicosúria, proteinúria e ureia urinária. A albuminúria foi quantificada 

usando um ensaio imunoenzimático (ELISA, ELISA, Quantum Albumin ELISA 

Quantification Set, Bethyl Laboratories, EUA) e a glicosúria, a proteinúria e a ureia 

urinária foram determinadas usando kits colorimétricos disponíveis comercialmente 

(Labtest Diagnostic, Brasil). 

 

4.8 Análise histomorfométrica 

 

O rim direito foi fixado por imersão em solução de formalina a 10% e 

processado para inclusão em parafina de acordo com procedimentos padronizados 

para estudos histológicos. Secções parafinadas de aproximadamente quatro μm 

foram obtidas em micrótomo semiautomático em corte transversal, montadas e 

coradas com hematoxilina-eosina (HE). As lâminas coradas foram escaneadas no 

equipamento Panoramic DESK (3DHISTECH Ltda.) e as medidas das áreas dos 

glomérulos e corpúsculos renais (µm2) foram determinadas usando o Software 

Panoramic Viewer. Ressalta-se que as análises foram conduzidas por um observador 

cego. 

 

4.9 Mensuração do conteúdo de dopamina e serotonina nos rins 

 

Os níveis renais de dopamina (DA) e serotonina (5-HT) foram determinados por 

cromatografia líquida de alta eficiência, utilizando cromatografia de fase reversa de 

pares de íons acoplada à detecção eletroquímica (0,5 V) (HPLC-ED), conforme 
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descrito por Naffah-Mazzacoratti et al. (134) e Di Marco et al. (135). As concentrações 

foram expressas em pg/g. 

 

 

4.10 Avaliação do balanço oxidativo 

 

4.10.1 Lipoperoxidação  

 

O rim foi homogeneizado em um misturador Ultra-Turrax, sendo 100 mg de 

tecido adicionados a 400 µL de tampão (140 mmol/L KCl; 20 nmol/L fosfato; pH 7,4). 

Os homogenatos foram centrifugados a 6000g por 10 min (- 2°C) e a concentração de 

proteínas foi avaliada pelo método de Lowry (136). A peroxidação lipídica (QL) foi 

medida pelo teste de quimioluminescência iniciado por hidroperóxido de terc-butil, 

como descrito anteriormente por Gonzalez Flecha e colaboradores (137). 

 

4.10.2 Atividade das enzimas antioxidantes 

 

A quantificação da atividade da superóxido dismutase (SOD) foi baseada na 

inibição da reação entre O2•- e pirogalol (138). A atividade da catalase (CAT) foi 

determinada através da medição da diminuição da absorvância de H2O2 a 240 nm 

(139). A atividade da glutationa peroxidase (GPx) foi baseada no consumo de NADPH 

a 480 nm (140). 

 

 

4.11 Quantificação das angiotensinas 

 

4.11.1 Extração em fase sólida das angiotensinas  

 

As amostras foram preparadas para uma extração de fase sólida com a adição 

do padrão interno Sar1-Leu8 Ang II na concentração (10pmol) e assim, concentradas 

em colunas Sep-PakC18 3cc (Waters, EUA), previamente ativadas com etanol 

absoluto (5mL), e equilibradas com H2O (2mL). Após a ativação da coluna, as 

amostras (1mL) foram aplicadas e lavadas com H2O (3mL). Os peptídeos de 
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interesses foram eluídos em metanol (1mL). Os eluatos foram liofilizados e 

redissolvidos em 200µL de água, acetato de amônio (5mM) e ácido fórmico (0,1%).  

Foi feito um controle de extração utilizando uma concentração 10 vezes maior 

com os peptídeos de interesse (Ang I, Ang II, Ang-(1-7) e Sar-Leu Ang II) (Sigma, 

EUA), juntamente com a extração das amostras seguindo os mesmos parâmetros da 

extração acima citados. 

 

4.11.2 Ionização e quantificação das angiotensinas 

 

Os peptídeos foram separados em coluna de fase reversa Luna C18 (100 x 

2,0mm, 3µm, Phenomenex, EUA), utilizando um gradiente linear de fase móvel A 

(H2O, acetato de amônio (5mM) e ácido fórmico (0,1%)) e fase móvel B (metanol, 

acetato de amônio (5mM) e ácido fórmico (0,1%)) de acordo com a tabela 2 em HPLC 

Agilent 1260 (Agilent, EUA), e posteriormente injetado (10µL) no Espectrômetro de 

Massas acoplado ao HPLC, AB Sciex 5500 QTRAP (Sciex, EUA). 

As condições de ionização por eletrospray foram as seguintes: voltagem capilar 

de 5.5kV, fluxo de gás de dessolvatação de 55 l/h, temperatura da fonte de 550ºC. 

A detecção dos peptídeos foi realizada com a reação de monitoramento 

múltiplo (MRM) de acordo com a sua massa/carga (m/z) e tempo de retenção (tabela 

3). Foram utilizados padrões sintéticos como calibradores e a confirmação de cada 

peptídeo através das transições utilizadas.  

Os cálculos foram efetuados a partir de uma curva de calibração no intervalo 

de 0,25fmol a 200fmol por injeção. A quantificação das amostras foi determinada pelo 

cálculo da área do pico exibido para a massa dos íons alvo no espectrômetro, 

referenciada a quantidade conhecida de peptídeos padrão adquiridos sob as mesmas 

condições no mesmo período de tempo. Os resultados foram analisados pelo software 

Multiquant 3.0.3 (Sciex, USA). 
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Tabela 2. Gradiente linear de fase móvel A e B, tempo de corrida e fluxo. 

Passo Tempo total (min) Fluxo (µl/min) A (%) B (%) 

0 0.00            400 80.0  20.0 

1 9.00            400 0.0   100.0 

2 10.00           600 0.0   100.0 

3 10.10           600 80.0  20.0 

4 14.00           600 80.0  20.0 

 

Tabela 3. Peptídeos de interesse, massa/carga e tempo de retenção 

Peptídeos de interesse Massa/carga (m/z) Tempo de retenção (min) 

Ang I 648 7,21 

Ang (1-7) 450 4,54 

Ang II 524 6,45 

Sar-Leu 485 5,81 

 

 

 

4.12  Isolamento e sequenciamento do DNA microbiano das amostras fecais 

 

O ácido desoxirribonucleico (DNA) foi extraído de fezes usando o kit Stool 

QIAmp DNA Mini (Qiagen®, CA, EUA) de acordo com as instruções do fabricante. O 

DNA extraído das fezes foi quantificado com uso de um espectrofotômetro NanoDrop 

(Thermo Scientific®, MA, EUA) e mantido a -20ºC até o uso. 

A sequência 16S rRNA (ácido ribonucleico ribossômico) dos genes da 

microbiota fecal dos camundongos foi amplificada usando os primers V4 (141). A 

amplificação foi realizada em duas etapas de acordo com o protocolo de preparação 

Illumina (Illumina®, CA). As amostras foram reunidas em um pool, cuja concentração 

final era 12 pM, seguindo para o sequenciamento paired-end pelo Illumina MiSeq. 

Para remover as sequências de barcodes e alinhamento das sequências, utilizou-se 

o software QIIME, versão 1.9 (142) Após o alinhamento, a ferramenta VSEARCH (143) 

foi utilizada para derreplicação das sequências. As sequências foram analisadas pela 

ferramenta SPINGO (144). 
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4.13  Análises estatísticas 

 

O cálculo da amostra foi feito baseado no total de grupos experimentais 

propostos (4), no desvio padrão da glicemia (8) e na diferença mínima da medida de 

glicemia entre os grupos (215mg/dl). Foram considerados um α=0,05 e um poder 

estatístico de 95%. 

As análises estatísticas foram realizadas no software Graph Pad Prism versão 

6.00 para Windows (San Diego, Califórnia, EUA). O teste de Kolmogorov-Smirnov foi 

utilizado para testar todas as variáveis quanto à distribuição normal. Os conjuntos de 

dados que exibiram normalidade foram avaliados através da análise de variância 

(ANOVA two-way), seguidos pelo teste post hoc de Tukey e expressos como média ± 

erro padrão da média (EPM). Os dados não paramétricos foram analisados pelo teste 

de Kruskal-Wallis, com o teste post hoc de Dunn e expressos em medianas ± intervalo 

interquartil (IIQ). A correlação de Spearman foi usada para avaliar a relação entre 

glomérulos e áreas do corpúsculo renal. Os resultados foram considerados 

significativos quando p <0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 A S. boulardii reduz a hiperglicemia e melhora os parâmetros renais de 

camundongos diabéticos 

 

Uma semana após a indução do diabetes, os grupos D e DP exibiram 

hiperglicemia quando comparados aos grupos C e CP (D: 383 ± 40; DP: 379 ± 39 vs. 

C: 128 ± 6; CP: 131 ± 3 mg / dL, p <0,05). Após administração crônica de S. boulardii 

por 8 semanas, a glicemia no grupo DP foi significativamente menor em comparação 

com D (p <0,05), sem efeito do probiótico no grupo controle (CP). O tratamento com 

STZ diminuiu a massa corporal, aumentou a ingestão de água, excreção de urina, 

albuminúria, glicosúria, proteinúria e ureia urinária em comparação com animais 

controle. O probiótico atenuou a maioria desses efeitos, conforme mostrado na Tabela 

4. 
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Tabela 4. Principais parâmetros fisiológicos e bioquímicos ao final do experimento com camundongos controle ou diabéticos 
induzidos por estreptozotocina, tratados ou não com Saccharomyces boulardii por 8 semanas. 

Parâmetros  

Grupos experimentais 

C CP D DP 

Glicose (mg/dL)1  120 ± 9a 103 ± 8a 354 ± 22b 235 ± 37c 

Massa corporal (g)1 22,28 ± 0,75a 22,68 ± 0,68a 14,09 ± 0,90b 16,04 ± 0,50b 

Ingestão alimentar (g/24h)2 0,49 ± 1,89a 0,69 ± 1,90a 1,17 ± 2,37a 1,46 ± 1,73a 

Ingestão hídrica (mL/24h)1 4,07 ± 0,34a 3,54 ± 0,33a 8,50± 1,65b 6,88 ± 0,81ab 

Volume urinário (mL/24h)2 1,09 ± 1,05a 0,80 ± 0,50a 3,80 ± 6,94b 2,21 ± 4,36ab 

Excreção fecal (g/24h)2 0,24 ± 0,58a 0,38 ± 0,58a 0,61 ± 0,80a 0,42 ± 0,57a 

Massa renal/comprimento da tíbia (g/cm)2 0,16 ± 0,01a 0,16 ± 0,01a 0,17 ± 0,01a 0,16 ± 0,01a 

Albuminúria (mg/24h)2 0,02 ± 0,01a 0,02 ± 0,01a 0,12 ± 0,24b 0,03 ± 0,02ab 

Glicosúria (mg/24h)2 0,58 ± 0,30a 0,49 ± 0,23a 20,91 ± 11,15b 8,86 ± 6,63c 

Proteinúria (mg/24h)2 0,63 ± 0,37a 0,59 ± 0,33a 1,58 ± 1,42b 0,92 ± 0,47ab 

Ureia urinária (mg/24h)2 65,17 ± 28,74a 60,98 ± 18,17a 192,70 ± 101,20b 107,20 ± 35,01c 

1 Os valores são expressos como média ± EPM (ANOVA two-way + pós-teste de Tukey) e 2 valores são expressos pela mediana ± IIQ (pós-teste de 
Kruskal-Wallis + Dunn), n = 6-9. C: controle; CP: controle + probiótico; D: diabético; DP: diabético + probiótico. Letras diferentes indicam diferença 
estatística (p <0,05).  
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5.2 A morfometria renal é alterada pela S. boulardii 

 

Fotomicrografias representativas de cortes de rins corados com HE 

(Figura 6) revelaram sinais de esclerose glomerular leve com proliferação da 

matriz mesangial e perda de espaço intersticial, indicando que o dano renal 

ocorreu no grupo D (Figura 6C). Por outro lado, a esclerose glomerular foi 

reduzida no grupo DP (Figura 6D), enquanto os grupos C e CP não 

apresentaram sinal de alterações renais (Figura 6A e 6B). 

 

 

Figura 6. Fotomicrografias representativas dos rins de camundongos controle ou diabéticos 
induzidos por estreptozotocina, tratados ou não com Saccharomyces boulardii por 8 semanas 
corados com hematoxilina-eosina (HE). (A) Grupo controle, (B) Controle + grupo probiótico, (C) 
Grupo diabético e (D) Grupo diabético + probiótico. Barra de escala: 50 μm 

 

A análise histomorfométrica do rim revelou que a área glomerular 

aumentou nos grupos D e DP em comparação com C e CP, sem efeito do 

probiótico (Figura 7A). Apesar do aumento da área do glomérulo em D, a área 

total do corpúsculo renal permaneceu inalterada, semelhante à C e à CP (Figura 

7B). Por outro lado, no grupo DP, observou-se aumento proporcional da área 

glomerular e do corpúsculo renal (Figura 7B), com efeito significativo do 

probiótico. 
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Figura 7. (A) Análise morfométrica da área do glomérulo (μm2) e (B) área do corpúsculo renal 
(μm2) de camundongos controle ou diabéticos induzidos por estreptozotocina, tratados ou não 
com Saccharomyces boulardii por 8 semanas. C: controle; CP: controle + probiótico; D: diabético; 
DP: diabético + probiótico. n = 80 medidas/grupo. Letras diferentes indicam diferenças 
estatísticas (p <0,05, Kruskal-Wallis). 

 

A correlação de Spearman mostrou correlação positiva, indicando que o 

aumento da área glomerular está relacionado ao aumento do corpúsculo renal. 

Assim, no grupo DP, observamos uma alta correlação entre a área glomerular e 

a área corpuscular (r=0,960, Figura 8D). Valores semelhantes foram observados 

no grupo C (r=0,863, Figura 8A), grupo CP (r=0,909, Figura 8B) e menor 

correlação no grupo D (r=0,776, Figura 8C). 
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Figura 8. Correlação de Spearman entre a área do glomérulo (μm²) e a área do corpúsculo renal 
(μm²) de camundongos controle ou diabéticos induzidos por estreptozotocina, tratados ou não 
com Saccharomyces boulardii por 8 semanas. (A) grupo controle, (B) grupo controle + probiótico, 

(C) grupo diabético e (D) grupo diabético + probiótico. n = 80 medidas/grupo. 

 

 

5.3 A levedura S. boulardii restaura os níveis renais de dopamina e 

serotonina 

 

Como consequência do estado diabético, os níveis de DA e 5-HT no grupo 

D diminuíram acentuadamente em comparação com C e CP (dopamina = D: 3,0 

± 1,2 vs. C: 6,1 ± 3,6; CP: 5,9 ± 2,0 pg/g, p<0,05, Figura 9A e serotonina = D: 

40,8 ± 3,5 vs. C: 81,3 ± 8,2; CP: 73,8 ± 8,7 pg/g, p <0,05, Figura 9B). A 

administração crônica do probiótico aumentou o conteúdo renal de DA em 

animais diabéticos (DP: 6,0 ± 3,8 vs. D: 3,0 ± 1,2 pg/g, p <0,05, Figura 9A) e 

também aumentou em 23% a concentração renal de 5-HT no grupo DP em 

relação a D (DP: 49,9 ± 8,9 vs. D: 40,8 ± 3,5 pg/g, Figura 9B). 
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Figura 9. (A) Dopamina (DA, pg/g) e (B) Serotonina (5-HT, pg/g) no tecido renal de camundongos 
controle ou diabéticos induzidos por estreptozotocina, tratados ou não com Saccharomyces 
boulardii por 8 semanas. C: controle; CP: controle + probiótico; D: diabético; DP: diabético + 
probiótico. n = 9/grupo. Letras diferentes indicam diferenças estatísticas (p <0,05, Kruskal-Wallis 
(A) ou ANOVA two-way (B)). 

 

 

5.4 O probiótico melhora o balanço oxidativo 

 

O diabetes aumentou a atividade renal de SOD do grupo D em 

comparação ao C (D: 7,9 ± 2,0 vs. C: 6,4 ± 0,3 unidades de SOD/mg, p <0,05, 

Figura 10A) e reduziu a atividade renal da CAT (D: 1,9 ± 0,2 vs. C: 3,3 ± 0,2 

nmol/mg, p <0,05, Figura 10B) e da GPx (D: 0,064 ± 0,003 vs. C: 0,076 ± 0,003 

nmol/mg, p <0,05, Figura 10C). Por outro lado, observamos um efeito importante 

da administração do probiótico no grupo DP, como evidenciado por uma 

diminuição na atividade da SOD (DP: 7,6 ± 0,6 vs. D: 7,9 ± 2,0 e C: 6,4 ± 0,3 

unidades de SOD/mg, Figura 10A). Esse efeito também contribuiu para o 

aumento da CAT (DP: 2,9 ± 0,3 vs. D: 1,9 ± 0,2 e C: 3,3 ± 0,2 nmol/mg, Figura 

10B) e da GPx (DP: 0,083 ± 0,003 vs. D: 0,064 ± 0,003 e C: 0,076 ± 0,003 

nmol/mg, Figura 10C). O diabetes não alterou a QL (D: 661,5 ± 156,2 vs. C: 789,0 

± 66,2 cps/mg de proteína, p> 0,05, Figura 10D), mas o probiótico reduziu a 

lipoperoxidação abaixo dos níveis verificados nos grupos C, CP e D (DP: 297,4 

± 50,2 vs. C: 789,0 ± 66,2 e CP: 730,2 ± 53,8 e D: 661,5 ± 156,2 cps/mg de 

proteína, p <0,05, Figura 10D). 
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Figura 10. (A) Superóxido dismutase (SOD, uSOD/mg), (B) Catalase (CAT, nmol/mg), (C) 
Glutationa peroxidase (GPx, µmol/min/mg) e (D) Lipoperoxidação (QL, cp/mg de proteína) no 
tecido renal de camundongos controle ou diabéticos induzidos por estreptozotocina, tratados ou 
não com Saccharomyces boulardii por 8 semanas. C: controle; CP: controle + probiótico; D: 
diabético; DP: diabético + probiótico. n = 9/grupo. Letras diferentes indicam diferenças 
estatísticas (p <0,05, Kruskal-Wallis (A e D) ou teste ANOVA two-way (B e C)). 

 

 

5.5 A S. boulardii atenua a redução de angiotensina-(1-7) nos rins  

 

O probiótico não alterou a concentração renal de Ang I e Ang II (Figura 

11A e 11B). A concentração renal de Ang-(1-7) diminuiu no grupo D em 

comparação com C (D: 0,019 ± 0,004 vs. C: 0,052 ± 0,007 fmol/mg de proteína, 

p <0,05, Figura 11C) e a S. boulardii atenuou a Ang-(1-7) no grupo DP (DP: 0,036 

± 0,006 vs. D: 0,019 ± 0,004 e C: 0,052 ± 0,007 fmol/mg, Figura 11C). 
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Figura 11. (A) Angiotensina I (Ang I, fmol/mg de proteína), (B) Angiotensina II (Ang II, fmol/mg 
de proteína) e (C) Angiotensina 1-7 (Ang 1- 7, fmol/mg de proteína) no tecido renal de 
camundongos controle ou diabéticos induzidos por estreptozotocina, tratados ou não com 
Saccharomyces boulardii por 8 semanas. C: controle; CP: controle + probiótico; D: diabético; DP: 
diabético + probiótico. n = 9/grupo. Letras diferentes indicam diferenças estatísticas (p <0,05, 
teste ANOVA two-way). 

 

 

5.6 A administração crônica de S. boulardii está associada a alterações 

na microbiota intestinal 

 

Os perfis bacterianos dos quatro grupos experimentais foram comparados 

buscando identificar biomarcadores associados à ND e que são modulados pela 

S. boulardii. A abundância de 8 espécies foi significativamente associada ao 

desenvolvimento de ND e ao tratamento com S. boulardii. Por exemplo, a 

abundância de Akkermansia muciniphila, Proteus mirabilis, Escherichia coli, 

Clostridium estherteticum e Clostridium fimentarium foi aumentada no grupo D e 

reduzida após o tratamento com S. boulardii em animais do grupo DP (Figura 

12). 
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Figura 12. Abundância relativa (%) de espécies de bactérias nas fezes de camundongos controle 

ou diabéticos induzidos por estreptozotocina, tratados ou não com Saccharomyces boulardii por 

8 semanas. C: controle; CP: controle + probiótico; D: diabético; DP: diabético + probiótico. n = 

9/grupo. 
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6 DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, avaliamos o impacto da administração crônica de S. 

boulardii no desenvolvimento de ND e demonstramos que esta levedura 

probiótica possui propriedades renoprotetoras, reduzindo albuminúria, 

glicosúria, proteinúria e atenuando alterações histológicas de animais diabéticos 

induzidos por STZ. Os mecanismos plausíveis relacionados à renoproteção 

induzida pela S. boulardii incluem a modulação do estresse oxidativo, 

restabelecimento da concentração renal de DA e 5-HT e, ativação do eixo 

vasodilatador do SRA. Neste estudo, também demonstramos que o efeito 

renoprotetor da S. boulardii está relacionado a importantes alterações na 

microbiota intestinal de camundongos DP, reduzindo significativamente a 

proporção de Proteus mirabilis e Escherichia coli, considerados biomarcadores 

da ND. 

A administração de STZ levou ao desenvolvimento da ND em 

camundongos após 8 semanas de protocolo experimental, como evidenciado 

pelo aumento da albuminúria, glicosúria e alteração na morfometria renal, com 

aumento da área glomerular. A menor correlação entre a área do glomérulo e a 

área do corpúsculo, encontrada no grupo D, mostra que o aumento no glomérulo 

nem sempre está relacionado a um aumento correspondente no corpúsculo. 

Este achado sugere que o espaço capsular sofre alterações devido ao volume 

do filtrado glomerular. A correlação entre a área do glomérulo e a área do 

corpúsculo observada no grupo DP foi maior, mostrando um equilíbrio 

proporcional entre glomérulo - espaço capsular - corpúsculo, semelhante ao 

observado no grupo controle. Neste sentido, já foi documentado que a 

hiperplasia tubular, hipertrofia e hiper-reabsorção tubular proximal, associadas 

ao DM, reduzem a pressão intratubular e a pressão hidráulica no espaço de 

Bowman, estimulando a hiperfiltração e aumentando o gradiente líquido de 

pressão hidráulica (145). Assim, ao promover um ajuste fino entre o glomérulo e 

a área corpuscular, o tratamento com o probiótico provavelmente diminui o 

gradiente líquido de pressão hidráulica, levando a uma redução na excreção 

urinária no grupo DP quando comparado ao grupo D. 

O probiótico também exerceu efeito positivo sobre as alterações induzidas 

pela STZ, reduzindo a ingestão hídrica, o volume urinário, a albuminúria, a 
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glicosúria, a proteinúria e a ureia urinária, e acreditamos que essa ação está, 

pelo menos em parte, relacionada à redução da hiperglicemia. De fato, 

recentemente descrevemos uma propriedade hipoglicemiante da S. boulardii 

(27). Os mecanismos pelos quais os probióticos modulam a hiperglicemia são 

complexos e não completamente compreendidos, mas sabe-se que alguns 

probióticos retardam significativamente o aparecimento de intolerância à glicose, 

hiperglicemia (146), insulite (147), dislipidemia (148), esteatose hepática (132) e 

estresse oxidativo (148) em camundongos, ratos e até mesmo em pacientes 

diabéticos (149,150). Além disso, Memarrast e colaboradores (115) já 

demonstraram um aumento expressivo na concentração sérica de insulina em 

ratos diabéticos por STZ após 8 semanas de consumo de um pool de 

Lactobacillus. De fato, nosso grupo de pesquisa também descreveu que a 

administração de S. boulardii está associada ao aumento da concentração de 

peptídeo C em camundongos diabéticos por STZ (27). 

Além dos efeitos diretos dos probióticos na hiperglicemia, a modulação do 

perfil inflamatório e oxidativo influencia a função renal e algumas vias, como as 

da DA e 5-HT. No rim, a DA modula a hemodinâmica renal, inibe a reabsorção 

de sal e líquidos, antagoniza em parte os efeitos do SRA e inibe o estresse 

oxidativo, atuando também como um importante modulador da lesão renal 

diabética (75,78). Zhang e colaboradores (75), utilizando o modelo de 

camundongos diabéticos tipo 1 com deficiência intra-renal seletiva de L-

aminoácido aromático descarboxilase (a enzima responsável pela produção de 

DA a partir de seu precursor, L-DOPA), observaram aumento da albuminúria e 

do dano renal estrutural. O presente estudo, reafirmando esses achados, 

demonstra que o diabetes reduziu a DA renal, fator que certamente contribuiu 

para o aumento da albuminúria no grupo D. Outro ponto a ser considerado é que 

o probiótico foi capaz de aumentar os níveis de DA no grupo DP, aproximando-

os dos valores observados no grupo C. É importante mencionar que esta 

modulação está associada à redução da albuminúria, demonstrando então o 

efeito potencial do probiótico na minimização das complicações renais 

diabéticas. 

A síntese de 5-HT já foi descrita em células epiteliais tubulares proximais 

renais e sua ação vasoconstritora, mediada pela via da ciclooxigenase, foi 

demonstrada em rim perfundido de ratos diabéticos (151). Os receptores 5-HT 
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(5-HTR) também foram identificados no rim, e sabe-se que a 5-HT exerce efeitos 

essenciais sobre o metabolismo renal e a função glomerular (152). 

Recentemente, estudos mostraram que a 5-HT e o 5-HTR estão envolvidos na 

patogênese das complicações vasculares diabéticas, e os antagonistas do 5-

HTR exercem um efeito renoprotetor ao suprimirem o estresse oxidativo (153). 

O tratamento de ratos diabéticos com o antagonista do 5-HTR (tropisetron), 

reduziu o nível de malondialdeído, aumentou o conteúdo de glutationa e 

aumentou a atividade de SOD e CAT no rim destes animais (154). Em nosso 

estudo, contrariamente ao esperado, o diabetes reduziu a 5-HT renal e o 

tratamento com probiótico aumentou o seu conteúdo, assemelhando-se aos 

valores encontrados nos animais controles. Neste caso, acreditamos que o 

aumento da geração de 5-HT induzido pelo probiótico também possa influenciar 

a modulação das enzimas antioxidantes. 

De fato, nossos resultados mostram que a S. boulardii modula as 

alterações das enzimas antioxidantes induzidas pelo diabetes, uma vez que a 

administração desta levedura reduziu a atividade da SOD e aumentou a 

atividade da CAT e da GPx, aproximando os valores daqueles encontrados nos 

grupos controles. Diferentemente do esperado, a SOD estava aumentada no 

diabetes e acreditamos que este fato possa ter ocorrido devido a tempo de 

tratamento avaliado, já que a nefropatia diabética, após 8 semanas de indução 

do diabetes experimental, é considerada inicial (6). Ponderando que no sistema 

de defesa antioxidante as enzimas possuem ação integrada e que a primeira 

delas a atuar é a SOD, catalisando a geração de peróxido de hidrogênio a partir 

do ânion superóxido, por meio da reação de dismutação (155), essa pode ser 

uma explicação plausível para a discrepância em relação aos demais achados 

na literatura. 

Outros autores demonstraram que os probióticos diminuem o dano 

oxidativo inibindo a peroxidação lipídica e aumentando o conteúdo de glutationa 

e das atividades de CAT e de GPx em ratos diabéticos induzidos por STZ 

(148,156), corroborando nossos achados. Ainda cabe pontuar, que a S. boulardii 

por si só possui efeito antioxidante (157), o que também pode ter contribuído 

para um melhor balanço oxidativo verificado neste trabalho. 
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O estresse oxidativo causa a produção de ERO que são tóxicas para as 

células (158,159) e as células renais são mais vulneráveis a danos oxidativos 

devido à alta taxa de consumo de oxigênio (160). A alta geração de ERO leva à 

apoptose renal, resultando em disfunção da barreira glomerular e aumento da 

excreção de albumina (161). Na ND, parece haver morte celular apoptótica, que 

por sua vez também pode causar perda de podócitos e aumento da albuminúria. 

Evidências sugerem que a apoptose renal mediada por ERO é um mecanismo 

precoce que leva à ND (162). Assim, o potencial antioxidante da S. boulardii é 

extremamente importante, considerando que o estresse oxidativo tem a 

capacidade de atuar como um gatilho, modulador e link dentro da rede complexa 

de eventos patológicos que ocorrem na ND (163). 

Sabe-se que a hiperglicemia decorrente do diabetes leva à ativação da 

proteína cinase C, à geração de produtos finais de glicação avançada e ao 

aumento da produção de ERO. O aumento das ERO ativa o SRA e contribui para 

a progressão da ND (8). Embora a Ang II seja a substância ativa mais estudada 

do SRA no entendimento da ND, outras angiotensinas também desempenham 

um papel essencial no tecido renal e nos processos biológicos, como por 

exemplo a Ang-(1-7). 

No presente estudo não identificamos nenhum efeito do diabetes ou do 

probiótico na concentração renal de Ang II; no entanto, a Ang-(1-7) encontra-se 

claramente reduzida no grupo D, o que também parece ter contribuído para o 

aumento da área glomerular observada neste grupo. Já foi descrito que a 

proporção de Ang-(1-7) / Ang II é menor nos glomérulos isolados dos rins de 

ratos diabéticos e também que a redução de Ang-(1-7) observada no diabetes 

pode exacerbar a lesão renal (164). Singh e colaboradores (62) demonstraram 

em ratos diabéticos induzidos por STZ que o tratamento com Ang-(1-7) atenua 

o desenvolvimento de ND, evidenciado pela redução da proteinúria. Assim, 

níveis reduzidos de Ang-(1-7) poderiam explicar o aumento de albuminúria 

observado no grupo D do nosso estudo. 

Além da Ang-(1-7) reduzir a vasoconstrição e a proliferação celular, esse 

peptídeo exerce outras ações importantes, como redução na retenção de água, 

ingestão de sal e estresse oxidativo (165,166). Esses efeitos também podem ser 

observados neste estudo uma vez que os camundongos diabéticos apresentam 

um aumento do volume urinário e níveis mais baixos de catalase. É muito 
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importante destacar que a S. boulardii alterou a concentração de Ang-(1-7) renal, 

atenuando todos os efeitos causados pela redução desse peptídeo em animais 

diabéticos, a saber: redução da albuminúria e do volume urinário, aumento de 

CAT e GPx. Esse é o primeiro estudo que descreve o efeito modulador do 

probiótico S. boulardii sobre o SRA, um sistema conhecido por ser afetado pelo 

DM, demonstrando o potencial terapêutico da levedura na ND. 

A utilização da S. boulardii como probiótico, para além do contexto das 

doenças gastrointestinais, é relativamente recente e ainda pouco explorado. 

Villar-García e colegas (167) notaram uma mudança na composição do 

microbioma intestinal após o tratamento probiótico com S. boulardii, com 

diminuição de espécies que estão diretamente correlacionadas com os níveis 

sistêmicos de translocação e inflamação microbiana. A análise da microbiota 

fecal de camundongos diabéticos por STZ demonstrou a presença de alguns 

gêneros de bactérias consideradas biomarcadores de ND como Proteus, 

Escherichia e Shigella (90). Além disso, já foi descrito que Proteus mirabilis e 

Escherichia coli, espécies geneticamente relacionadas, são bactérias 

uropatogênicas que tendem a infectar camundongos diabéticos [70]. Nosso 

trabalho demonstra pela primeira vez que camundongos diabéticos 

apresentaram não apenas um aumento na porcentagem de Proteus mirabilis e 

Escherichia coli, considerados importantes biomarcadores de ND, mas também 

de outras espécies como Akkermansia muciniphila, Clostridium estherteticum e 

Clostridium fimentarium. Um fato intrigante é que a Akkermansia muciniphila foi 

citada como potencialmente benéfica no contexto da obesidade/diabetes tipo 2 

(168) e diabetes tipo 1 (169,170), mas neste estudo essa bactéria parece ter o 

efeito oposto, estando associada ao aparecimento do diabetes. 

Já foi demonstrado que a S. boulardii CNCM I-745 secreta uma fosfatase 

alcalina (171) que é capaz de inativar Escherichia coli por desfosforilação (172) 

e isso pode ser uma das razões para a redução de Escherichia coli no grupo DP. 

Embora a Proteus mirabilis também seja uma bactéria aeróbica gram-negativa, 

que possui um impressionante arsenal de fatores de virulência e invade os 

tecidos hospedeiros durante a infecção, esta não parece estabelecer um nicho 

intracelular significativo, como observado para Escherichia coli uropatogênica 

(173). Acreditamos ainda que a S. boulardii também possa alterar o 
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lipopolissacarídeo da bactéria Proteus mirabilis, uma vez que a abundância foi 

menor no grupo DP em comparação ao grupo D. 

Outros estudos também já demonstraram que a S. boulardii CNCM I-745 

inibe o crescimento de Clostridium difficile e a produção de toxinas in vivo (174), 

combatendo infecções e diarreia causadas pela liberação de citocinas 

inflamatórias por esta bactéria (175). Talvez, por serem espécies originárias do 

mesmo gênero, camundongos tratados com S. boulardii apresentem menor 

abundância de Clostridium estherteticum e Clostridium fimentarium nas fezes. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Nossos resultados demonstram que a S. boulardii, administrada 

cronicamente por via oral em camundongos STZ, exerce efeito hipoglicêmico, 

embora não altere a massa corporal, a ingestão alimentar e a excreção fecal 

destes animais. 

A levedura favorece a morfologia glomerular no contexto do diabetes, 

repercutindo na redução da polidipsia, da poliúria, da albuminúria, da glicosúria, 

da proteinúria e da ureia urinária nos camundongos diabéticos. Provavelmente, 

a redução da albuminúria observada se deva, ao menos em parte, pela 

capacidade deste probiótico em reestabelecer o conteúdo de dopamina renal.   

A constatação do potencial antioxidante deste probiótico evidenciado pela 

aproximação dos valores de SOD, CAT e GPx dos animais diabéticos tratados 

àqueles observados nos controles pode ter sido influenciado pela capacidade da 

S. boulardii em atenuar a redução do conteúdo de serotonina renal promovido 

pelo diabetes. Outrossim, este microrganismo atua também como um importante 

modulador do SRA renal e da microbiota, uma vez que altera o conteúdo de Ang-

(1-7) nos rins e reduz as espécies de bactérias patogênicas nas fezes.  

Considerando que a ND é uma causa grave de morbimortalidade para 

pacientes com diabetes tipo 1 e tipo 2, o foco nas estratégias de prevenção 

primária e secundária é crucial para reduzir a ND e suas complicações, e nesse 

contexto, a S. boulardii representa uma promissora aplicação. 
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ANEXO 1 – CERTIFICADO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO 2 – CERTIFICADO DO PROBIÓTICO S. boulardii 

 


