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Resumo 
 
 
AVILA, Luciana Farias da Costa de. Efeito imunomodulador de Saccharomyces 
boulardii em camundongos experimentalmente infectados por Toxocara canis. 
2013. 71f. Tese (Doutorado em Parasitologia) – Programa de Pós-Graduação em 
Parasitologia. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2013. 
 
 
A toxocaríase humana é uma zoonose negligenciada com alta prevalência em 
países em desenvolvimento, sendo considerada uma das helmintoses mais 
prevalentes na América Latina. Probióticos modulam a resposta imune, o que 
permite uma nova perspectiva de sua utilização na prevenção e no tratamento de 
doenças parasitárias. Para estudar possíveis mecanismos da ação probiotica 
mediada por Saccharomyces boulardii, o objetivo deste estudo foi avaliar seu efeito 
imunomodulador em camundongos experimentalmente infectados por Toxocara 
canis. Inicialmente foi realizado um teste in vitro para avaliar a existência de ação 
nociva do probiótico sobre T. canis. A seguir, foi avaliada a modulação da resposta 
imune de camundongos Swiss suplementados com S. boulardii e infectados 
experimentalmente por T. canis. Para tal foram estudadas as expressões das 
citocinas IL-12, IL-17, IL-10, IL-4 e IFNγ em esplenócitos de camundongos com 24 e 
48h pós-infecção, pelo método quantitativo da reação em cadeia da polimerase 
(qPCR). Os resultados obtidos revelam que o probiótico não possui ação direta 
sobre as larvas do parasito, sugerindo que se faz necessário o contato de S. 
boulardii com a mucosa intestinal do hospedeiro para o desenvolvimento de seu 
efeito protetor. Além disso, foi evidenciado que S. boulardii promoveu redução de 
aproximadamente 40% no número de larvas de T. canis recuperadas. A 
suplementação com S. boulardii promoveu modulação aumentando a expressão das 
citocinas IL-12 (7 vezes), IL-17 (42 vezes) após 24h da infecção e IFNγ (43 vezes), 
nos camundongos não infectados. A modulação da expressão esplênica de IL-10 foi 
reduzida à metade nos camundongos suplementados após 48h de infecção, e a 
expressão de IL-4 não mostrou diferença entre os grupos nas condições estudadas. 
A modulação da imunidade inata, observada em camundongos suplementados com 
S. boulardii, sugere a elevação da expressão de IL-12 e IL-17 como um dos 
mecanismos envolvidos por este probiótico na resistência à infecção por T. canis. 
 

Palavras-chave: probiótico; imunidade inata; toxocaríase 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
 

AVILA, Luciana Farias da Costa de. Saccharomyces boulardii 
immunomodulatory effect in mice experimentally infected with Toxocara canis. 
2013. 71f. Thesis (PhD in Parasitology) – Programa de Pós-Graduação em 
Parasitologia. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. Orientador: Fábio Pereira 
Leivas Leite. 

 
 

Human toxocariasis is a zoonotic disease with high prevalence in developing 
countries and it has been considered one of the most prevalent helminthiasis in Latin 
America. Probiotics modulate the immune response, which open up a new 
perspective of their use for prevention and treatment of parasitic diseases. To study 
the possible mechanisms of action mediated by the probiotic Saccharomyces 
boulardii, the aim of this study was to evaluate its immunomodulatory effect in 
Toxocara canis experimentally infected mice. Initially an in vitro test was performed to 
assess the existence of harmful effect of probiotic on T. canis. Next, was evaluated 
the modulation of the immune response of Swiss mice supplemented with S. 
boulardii and experimentally infected by T. canis. To this end the expressions of IL-
12, IL-17, IL-10, IL-4 and IFNγ cytokines in spleen cells from mice at 24 and 48h 
post- infection were studied by quantitative polymerase chain reaction (qPCR). The 
results indicate that the probiotic has no direct effect on parasites larvae, suggesting 
that is necessary the contact of S. boulardii with the intestinal mucosa of the host to 
the development of its protective effect. Furthermore S. boulardii promoted reduction 
of approximately 40% of the number of T. canis larvae recovered. Supplementation 
with S. boulardii modulated by increasing the expression of IL-12 (7 times), IL-17 (42 
times) after 24h of infection and IFNγ (43 times), in uninfected mice. Splenic 
expression modulation of IL-10 was reduced by half in 48h of infection supplemented 
mice, and the IL-4 expression showed no difference between groups under the 
studied conditions. Modulation of innate immunity observed in S. boulardii 
supplemented mice suggests the elevation of IL-12 and IL-17 as one of the 
mechanisms involved in the resistance by this probiotic to T. canis infection. 
 
Keywords: probiotic; innate immunity; toxocariasis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Sumário 

 
Resumo.................................................................................................. 06 

Abstract................................................................................................... 07 

1. Introdução............................................................................................ 09 

2. Objetivos.............................................................................................. 11 

3. Revisão Bibliográfica........................................................................... 12 

3.1 Toxocara canis e hospedeiros........................................................... 12 

3.2 Toxocaríase visceral.......................................................................... 13 

3.3 Resposta imune na toxocaríase visceral........................................... 14 

3.4 Tratamento da toxocaríase visceral................................................... 16 

3.5 Probióticos uma nova alternativa de controle para a toxocaríase..... 17 

4. Capítulo 1: Protective effect of the probiotic Saccharomyces 

boulardii in Toxocara canis infection is not due to direct action on 

the larvae.......................................................................................... 

 

 
19 

      Resumo.............................................................................................. 19 

      Introdução.......................................................................................... 19 

      Materiais e métodos........................................................................... 20 

      Resultados......................................................................................... 21 

      Discussão........................................................................................... 22 

      Referências........................................................................................ 23 

5. Capítulo 2: Saccharomyces boulardii modula a expressão de IL-12 

em camundongos infectados por Toxocara canis............................. 

 

25 

      Resumo.............................................................................................. 25 

      Introdução.......................................................................................... 25 

      Materiais e métodos........................................................................... 26 

      Resultados......................................................................................... 29 

      Discussão.......................................................................................... 31 

      Referências....................................................................................... 33 

6. Capítulo 3: Saccharomyces boulardii estimula a imunidade inata de 
camundongos infectados por Toxocara canis.................................... 

 

36 

      Resumo............................................................................................. 36 

      Introdução.......................................................................................... 36 

      Materiais e métodos........................................................................... 37 

      Resultados......................................................................................... 39 

      Discussão.......................................................................................... 45 

      Conclusão.......................................................................................... 47 

      Referências........................................................................................ 48 

7. Considerações finais............................................................................ 54 

8. Referências........……................................................................…....... 55 

Anexos..................................................................................................... 65 

 
 



9 
 

 
 
 
 

1 Introdução geral 

 

 A toxocaríase visceral é um sério problema de saúde pública sendo 

considerada atualmente como uma das helmintoses endêmicas mais prevalentes na 

América Latina (MENDONÇA et al., 2012). Estudos realizados no Brasil revelam 

uma elevada soroprevalência em humanos (PALUDO et al., 2007; MENDONÇA et 

al., 2012; NEGRI et al., 2013; SCHOENARDIE et al., 2013). Entretanto, esta é uma 

doença negligenciada e necessita de maior interesse para que o impacto na saúde 

humana seja reconhecido (SMITH et al., 2009). Na infecção por Toxocara canis, as 

larvas do parasito podem morrer, devido à ação da resposta imune do hospedeiro, 

ou permanecer nos tecidos em estado de latência, mas não antes de causar dano 

físico e imunopatológico ao hospedeiro (HOTEZ & WILKINS, 2009). Dentre as 

dificuldades encontradas para o controle da toxocaríase estão as várias medidas 

profiláticas necessárias (controle de cães errantes, tratamento dos cães parasitados, 

descarte adequado das fezes, proteção de parques contra a entrada de cães, 

educação da população sobre o assunto, etc) e os fármacos disponíveis para o 

tratamento, que apresentam eficácia insatisfatória (FERNANDO et al., 2011).  

 São crescentes as evidências de que a microbiota intestinal é um importante 

regulador do sistema imunológico (GAREAU et al., 2010). A utilização de probióticos, 

micro-organismos vivos que conferem benefícios à saúde, está relacionada à 

prevenção e ao tratamento de doenças parasitárias e à modulação da resposta 

imune do hospedeiro (HUMEN et al., 2005; ROOS et al, 2012). Saccharomyces 

boulardii é um probiótico já reconhecido por promover ação imunomoduladora na 

mucosa intestinal (JAWHARA E POULAIN, 2007). Pesquisa realizada com S. 

boulardii revela este como um agente protetor na infecção por T. canis, reduzindo a 

intensidade de infecção em camundongos (AVILA et al., 2012). Ainda é necessária a 

ampliação dos estudos para compreender quais são os mecanismos de ação que 

agem sobre o sistema imune de hospedeiros paratênicos quando suplementados 

com esse probiótico e infectados por T. canis.  

 O objetivo deste estudo foi avaliar a expressão de citocinas envolvidas na 

resposta imune inata de camundongos suplementados com S. boulardii e infectados 
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por T. canis. A hipótese é de que a imunomodulação mediada pela administração de 

S. boulardii induzirá uma resposta imune protetora contra a infecção por Toxocara 

canis em camundongos. Os resultados obtidos poderão contribuir com o 

conhecimento sobre a resposta imune frente a este parasito, auxiliando no 

desenvolvimento de estratégias de controle e/ou terapêutica para esta zoonose.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

- Avaliar o efeito imunomodulador do probiótico Saccharomyces boulardii em 

camundongos infectados experimentalmente por Toxocara canis.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 - Avaliar in vitro uma possível ação nociva de S. boulardii sobre T. canis; 

 

 - Avaliar o efeito imunomodulador de S. boulardii através da expressão 

esplênica de citocinas com perfil Th1 (IL-12, IFN), Th2 (IL-4), Th17 (IL-17) e Treg 

(IL-10) em camundongos infectados experimentalmente por T. canis. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

 3.1 Toxocara canis e hospedeiros 

 O parasito T. canis pertence ao filo Nematoda, à classe Secernentea, ordem 

Ascaridida, superfamília Ascaroidea e família Anisakidae. Este parasito tem os cães 

como seus principais hospedeiros definitivos, principalmente os mais jovens, devido 

ao seu sistema imunológico imaturo (OLIVEIRA-SEQUEIRA et al., 2002). Nestes 

ocorre a migração hepato-pulmonar-traqueal e desenvolvimento das formas adultas 

do parasito no intestino delgado (BURKE & ROBERSON, 1985). Nos cães adultos, 

geralmente, não ocorre o ciclo pulmonar, as larvas migram pela circulação arterial 

para diversos órgãos, permanecendo nestes durante meses ou anos em estado de 

latência. Nas cadelas prenhes, possivelmente devido a estímulos hormonais, as 

larvas em latência migram pela via transplacentária para o feto (OVERGAAUW, 

1997). A infecção da prole também pode ocorrer por via transmamária, uma vez que 

as larvas migram para as glândulas mamárias, estando presentes no colostro e no 

leite (KRAMER et al., 2006).  

 Nos gatos, a parasitose é mantida pela ingestão de tecidos de presas 

infectadas por T. canis, que se comportam como hospedeiros paratênicos, tais 

como: ratos, camundongos, pássaros, minhocas e insetos (HOFFMEISTER et al., 

2007). O fácil acesso de cães e gatos às praças e parques públicos, destinados à 

recreação infantil, favorece a contaminação do solo destas áreas por ovos de T. 

canis, constituindo-se em importantes fontes de infecção (OLIVEIRA-SEQUEIRA, 

2002).  

A ingestão acidental de ovos embrionados de T. canis presentes no solo é a 

principal forma de infecção para os seres humanos (MAIZELS et al., 2006). Outro 

importante modo de infecção que deve ser considerado é a ingestão de vísceras de 

hospedeiros paratênicos quando consumidas cruas ou mal cozidas (DUTRA et al., 

2013), tendo sido relatados diversos casos da doença nos últimos anos 

(MORIMATSU et al., 2006; HOFFMEISTER et al., 2007; YOSHIKAWA et al., 2008). 

Além destas, a transmissão vertical já foi descrita em modelos experimentais e seres 

humanos (AVILA et al., 2009; MAFFRAND et al., 2006).  
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As crianças estão entre os mais suscetíveis à doença por apresentarem o 

sistema imune incapaz de controlar a infecção e devido ao contato frequente com 

solo contaminado por ovos do parasito (HABLUETZEL et al., 2003). A maioria dos 

casos de toxocaríase humana é assintomática (FILLAUX & MAGNAVAL, 2013). Nos 

casos sintomáticos são observadas formas clínicas distintas: visceral sistêmica, 

ocular, neurológica e oculta (ALDERETE et al., 2003; FINSTERER & AUER, 2007). 

As manifestações clínicas dependem de alguns fatores como: intensidade de 

infecção (carga parasitária), padrão de migração, distribuição das larvas e resposta 

imune do hospedeiro (GLICKMAN et al., 1979).  

 

 3.2 Toxocaríase visceral 

 A toxocaríase humana é uma zoonose cosmopolita com elevada prevalência 

em países em desenvolvimento (HOTEZ & GURWITH, 2011), sendo considerada 

uma das helmintoses mais prevalentes (MENDONÇA et al., 2012). Esta parasitose é 

caracterizada como a migração e permanência de larvas de helmintos em tecidos de 

hospedeiros acidentais. O nematódeo intestinal de cães T. canis é o agente 

etiológico mais associado a esta parasitose, entretanto, T. cati também pode causar 

doença em humanos (FISHER, 2003). 

 A diversidade das formas clínicas da toxocaríase, associada aos diferentes 

locais em que as larvas de T. canis podem se alojar no organismo humano (fígado, 

pulmões, coração, cérebro, olhos, gânglios linfáticos, etc.), dificulta o diagnóstico 

desta parasitose (SMITH et al., 2009). Na espécie humana não ocorre o 

desenvolvimento das larvas nos tecidos, a formação do parasito adulto no intestino e 

a eliminação de ovos para o meio externo. Diante disso, a detecção de anticorpos 

específicos é a maneira usual para confirmar o diagnóstico clínico e indicar o 

tratamento (MENDONÇA et al.,2012).    

 A exposição do homem ao nematódeo é confirmada pela prevalência de 

anticorpos anti-T. canis, que varia de 8,7 a 54,8% em estudos realizados no Brasil 

(FIGUEIREDO et al., 2005; PALUDO et al., 2007; SCHOENARDIE et al., 2013). 

Entretanto, a toxocaríase ainda é uma doença subdiagnosticada e negligenciada nos 

serviços públicos de saúde (PALUDO et al., 2007). Segundo Smith et al. (2009), a 

falta de estudos sobre aspectos imunológicos e terapêuticos impede um maior 

conhecimento sobre o impacto global e o custo causado por esta zoonose. 
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 O diagnóstico laboratorial, empregado como padrão, é baseado na pesquisa 

de anticorpos específicos (IgG) anti-T. canis pelo ensaio imunoenzimático (ELISA), 

devido à sua alta sensibilidade, facilidade de execução e rapidez dos resultados. 

Porém, podem ocorrer reações cruzadas com antígenos análogos de outros 

nematódeos, principalmente em países de clima tropical, sendo necessária a pré-

adsorção dos soros com antígenos de Ascaris sp. (GILLESPIE et al., 1993). O 

desenvolvimento de métodos mais específicos e sensíveis é indispensável para 

realização do diagnóstico e tratamento precoce da toxocaríase visceral, pois podem 

determinar um prognóstico mais favorável à doença (FINSTERER & AUER, 2007).  

    

 3.3 Resposta imune na toxocaríase visceral  

 Os linfócitos T CD4+, por influência de citocinas produzidas pelas células 

apresentadoras de antígenos (CAA), diferenciam-se em linfócitos T auxiliares (Th), 

que se diferenciam em Th1, Th2 ou Th17, e T reguladores (Treg), principal fonte de 

IL-10 (MIOSSEC et al., 2009; WAGNER et al., 2010; RICCI et al., 2011). A produção 

de IL-4 é necessária para o desenvolvimento das células Th2 e inibitória para Th1. 

Da mesma maneira, a expressão de IFNγ inibe Th2 e, juntamente com IL-12, 

estimula Th1 (LIEW, 2002). Mais recentemente, a identificação de IL-23 levou à 

caracterização da população de linfócitos Th17, fonte de IL-17, citocina envolvida no 

desenvolvimento de doenças autoimunes e no recrutamento de neutrófilos, que 

atuam na proteção contra patógenos extracelulares (MIOSSEC et al., 2009). 

Os helmintos induzem mecanismos para regular a imunidade do hospedeiro 

não somente em seu favor, mas em busca de um ambiente mutuamente benéfico 

para a sobrevivência de ambos - parasito e hospedeiro. Muitas das infecções 

causadas por helmintos têm sido associadas à alterações sobre vacinas, alergias, 

doenças autoimmunes, modulação de reações inflamatórias nos pulmões e asma 

(PINELLI, et al., 2006; MOREAU & CHAUVIN, 2010). Dessa forma, a importância da 

infecção por helmintos inclui não somente o efeito patogênico do parasito, mas 

também o efeito modulatório sobre o sistema imune, o qual pode alterar a resposta 

contra outros antígenos e causar uma patologia adicional (WENG et al., 2007). A 

utilização de modelo experimental murino tem possibilitado a avaliação de interações 

moleculares e celulares o que permite conhecer como o sistema imune do 

hospedeiro regula a suscetibilidade e a resistência às infecções (ARTIS, 2006).  



15 
 

  Na toxocaríase visceral, a migração das larvas promove a liberação de 

antígenos de excreção e secreção de T. canis (TES), que são glicoproteínas 

altamente antigênicas e responsáveis pelo desenvolvimento de resposta inflamatória 

no hospedeiro (GÓNZALEZ et al., 2000), sendo as principais: TES-32, TES-55, TES-

70, TES-120 e TES-400 (MAIZELS et al., 1984). Após a infecção, ocorre a produção 

de anticorpos e células efetoras que se ligam aos antígenos TES presentes na 

cutícula da larva. Entretanto, para escapar desse ataque do hospedeiro a larva 

altera sua cutícula e produz uma nova com epítopos diferentes, induzindo o sistema 

imune a organizar uma nova resposta contra o parasito (GEMS & MAIZELS, 1996). 

Na fase aguda da toxocaríase é comum o encontro de inflamação formada 

por eosinófilos, neutrófilos e macrófagos (ENKO et al., 2009). Na fase crônica, 

geralmente as larvas são encapsuladas por granulomas ricos em macrófagos. 

Havendo imunossupressão do hospedeiro, ocorre depressão dessa resposta imune 

celular e diminuição da formação de granulomas, favorecendo a sobrevivência das 

larvas de T. canis (TORINA et al., 2005). Os antígenos TES podem ativar células do 

sistema imune como células dendríticas, linfócitos T CD4+ e CD8+, células natural 

killer (NK) e linfócitos Treg que atuam na morte das larvas (KAYES et al., 1997; 

PINELLI et al., 2007; HAMILTON et al., 2008). 

 Experimentos realizados com camundongos BALB/c e NIH, infectados por T. 

canis, revelam uma resposta imune mista com elevação na expressão das citocinas 

IL-5, IL-10 e IFNγ, não havendo predomínio de linfócitos Th1 ou Th2 (HAMILTON et 

al., 2008). Na análise de células pulmonares de animais infectados foi observado um 

aumento de linfócitos Th2, com uma elevada expressão de citocinas IL-4 e IL-5 além 

de aumento de linfócitos Treg, com aumento de IL-10 (FRANTZ et al., 2010). Em 

outro estudo foi observada uma elevada expressão de IL-4 em camundongos 

infectados há mais de uma semana, demonstrando aumento na resposta tipo Th2 

realizada por T. canis (PINELLI et al., 2007).  

 Por outro lado, a produção de linfócitos Th1 é suprimida durante a infecção 

por T. canis e as produções de IL-12 e TNF-α, importantes citocinas envolvidas no 

recrutamento celular, encontram-se marcadamente reduzidas em macrófagos de 

animais infectados (KURODA et al., 2001). Segundo Pinelli et al. (2007) e Hamilton 

et al. (2008), a modulação da resposta imune mediada por T. canis é complexa 

dependendo do período de infecção, do órgão parasitado, dose infectante e também 

do modelo experimental utilizado. Para que se possa ter uma visão mais completa 
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da resposta imune na toxocaríase, é necessário que se avaliem tanto citocinas pró-

inflamatórias quanto anti-inflamatórias (HOLLAND & HAMILTON, 2013). A 

resistência à infecção e a eliminação dos helmintos não depende somente de uma 

célula em particular ou um único mecanismo molecular, múltiplas vias estão 

envolvidas na degradação e eliminação parasitária (MAIZELS et al., 2012). 

 As principais imunoglobulinas que se apresentam elevadas são IgG e IgM 

específicas e IgE total (RAYES & LAMBERTUCCI, 1999). Em camundongos BALB/c, 

a análise da subclasse IgG1 apresenta-se significativamente elevada até mesmo 

com uma intensidade de infecção mais branda, o que não ocorre com a subclasse 

IgG2a, a qual apresenta-se elevava somente com uma infecção mais intensa 

(PINELLI et al., 2007). Entretanto, ainda são necessários mais estudos para verificar 

quais isotipos de anticorpos anti-T. canis são os mais relevantes na toxocaríase 

(MAIZELS, 2013).  

  

 3.4 Tratamento da toxocaríase visceral  

 A decisão entre tratar ou não a toxocaríase deve ser feita pelo médico de 

acordo com cada paciente. Alguns autores acreditam que esta parasitose não 

necessita ser tratada, por ser autolimitada (MAGNAVAL et al., 2001) e pelas 

possíveis reações alérgicas que podem ocorrer após o uso de anti-helmínticos 

(PAWLOWSKI, 2001). Outros acreditam que o tratamento deve ser realizado, pois a 

toxocaríase visceral é uma infecção crônica e assim se reduziria o número de larvas 

de T. canis potencialmente migratórias para o cérebro e olhos (PAWLOWSKI, 2001).  

 O tratamento das diferentes formas clínicas da toxocaríase, exceto a forma 

ocular, é baseado na administração de anti-helmínticos e na redução da resposta 

inflamatória provocada pela migração das larvas. No entanto, os anti-helmínticos 

empregados para o tratamento da toxocaríase visceral em seres humanos são os 

mesmos usados para o tratamento de parasitos intestinais e apresentam eficácia 

moderada contra o T. canis (GLICKMAN & MAGNAVAL, 1993). Dentre os mais 

utilizados estão: albendazol, mebendazol, tiabendazol, dietilcarbamazina e 

ivermectina (OTHMAN, 2012).  

A maioria dos estudos relacionados à avaliação da eficácia de anti-

helmínticos na toxocaríase visceral foi realizada nas décadas de 70 e 80. Atualmente 

poucos são realizados, tanto na área de produção e licenciamento para uso 

humano, quanto para avaliar aqueles produtos já existentes no mercado 
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(MAGNAVAL & GLICKMAN, 2006). Segundo Kayes, (1997), na ausência de uma 

medicação bem documentada e estabelecida para matar as larvas de T. canis, uma 

intervenção imunológica pode ser uma saída para minimizar ou neutralizar o 

parasito. 

Segundo Maizels (2013), a compreensão das alterações imunológicas que 

ocorrem no organismo durante a invasão pelo T. canis é uma prioridade. Somente a 

partir do conhecimento de como este nematódeo suprime a imunidade e se instala 

no hospedeiro, seria possível promover uma proteção imunológica, tanto em 

humanos, quanto em animais. Estudos sobre a modulação da resposta imune do 

hospedeiro podem abrir caminhos para o uso de ferramentas imunológicas na 

tentativa de minimizar a ação deste parasito. 

   

 3.5 Probióticos: uma nova alternativa de controle para a toxocaríase 

 A utilização de probióticos, micro-organismos vivos que conferem benefícios à 

saúde do hospedeiro, tem ampliado o conhecimento sobre a importância da 

imunomodulação na prevenção e no tratamento de doenças (CANONICI et al., 

2011). Segundo Gareau et al., (2010), são crescentes as evidências de que a 

microbiota intestinal é um importante regulador do sistema imunológico, não só no 

intestino, mas também em outros órgãos. A administração de probióticos está 

relacionada à prevenção e ao tratamento de doenças, à promoção do crescimento e 

à modulação da resposta imune (HUMEN et al., 2005; GIL DE LOS SANTOS et al., 

2005; ROOS et al, 2012). 

 Saccharomyces boulardii é uma levedura não patogênica caracterizada como 

um probiótico já reconhecido por promover ação imunoestimulante na mucosa 

intestinal (JAWHARA & POULAIN, 2007). Além disso, é seguro e disponível para o 

uso humano (Floratil®, Repoflor®) sendo que diversos estudos realizados com S. 

boulardii apontam este como um eficiente agente bioterapêutico para a prevenção 

e/ou tratamento de várias doenças gastrointestinais (CZERUCKA & RAMPAL, 2002; 

COPPOLA et al., 2005; BILLOO et al., 2006; HTWE et al., 2008). Trabalhos 

realizados por nosso grupo de pesquisa confirmam a importância de S. boulardii 

como estimulante da imunidade adquirida (ROOS et al., 2009, 2010). 

 Dentro da parasitologia, alguns probióticos como: Enterococcus faecium 

SF68, Lactobacillus johnsonii La1 e Lactobacillus casei têm sido utilizados com 

sucesso no tratamento da giardíase e da criptosporidiose (BENYACOUB et al., 2005; 
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HUMEN et al., 2005; GUITARD et al., 2006). Também foi demonstrado efeito 

protetor de L. casei, o qual reduziu a parasitemia em animais infectados com 

Plasmodium chabaudi AS (MARTÍNEZ-GÓMEZ et al., 2006). Em relação às 

helmintoses, a administração prévia de L. casei inibiu a evolução do nematódeo 

Trichinella spiralis e reduziu a invasão da mucosa intestinal em camundongos 

BALB/c (RANDAZZO & COSTAMAGNA, 2005).   

Com relação à toxocaríase, foram realizados apenas três estudos. Os dois 

primeiros apresentaram redução na intensidade de infecção, durante a fase aguda 

da infecção, em camundongos tratados com o probiótico Enterococcus faecalis 

(BASUALDO, 2007; CHIODO, 2010). O terceiro revelou uma diminuição de 36% na 

intensidade de infecção de animais que receberam ração suplementada com o 

probiótico S. boulardii (AVILA et al., 2012). Entretanto, o mecanismo de ação 

promovido por S. boulardii ainda permanece desconhecido. Considerando os 

significativos resultados obtidos com S. boulardii e dos vários estudos que relatam 

este como um importante imunoestimulante, foi avaliado neste estudo o efeito deste 

probiótico sobre a resposta imune celular em modelo experimental infectado por T. 

canis.  
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4 Capítulo 1: (artigo em anexo) 

 

 

Efeito protetor do probiótico Saccharomyces boulardii na infecção por 

Toxocara canis não se deve a ação direta sobre as larvas 

 

 

Resumo 

 Em estudo prévio foi verificado que o probiótico Saccharomyces boulardii foi 

capaz de reduzir a intensidade de infecção em camundongos com toxocaríase. Com 

o objetivo de avaliar se o mecanismo envolvido seria uma ação direta do probiótico 

sobre as larvas de Toxocara canis este estudo foi elaborado. Os probióticos foram 

cultivados, separadamente, em placas com meio RPMI1640 e larvas de T. canis. As 

culturas com S. boulardii e B. cereus var. toyoi apresentaram, respectivamente, 

97,6% e 95,7% das larvas com motilidade positiva e ausência de coloração pelo azul 

de tripan, não representando diferença significativa do controle (p> 0,05). Conclui-se 

que nenhum dos probióticos apresentou efeito in vitro sobre as larvas de T. canis e a 

interação com a mucosa intestinal é necessária para o desenvolvimento do efeito 

protetor de S. boulardii. 

 

Palavras chave: toxocaríase, probióticos, ação larvicida 

  

4.1  Introdução 

 A toxocaríase humana é uma parasitose tecidual crônica de distribuição 

mundial (HOFFMEISTER et al., 2007) considerada atualmente como um problema 

de saúde pública (PALUDO et al., 2007). Esta parasitose, comumente causada pelo 

nematódeo Toxocara canis, é caracterizada pela migração e permanência de larvas 

de helmintos em humanos. O parasito T. canis se desenvolve no intestino de cães, 

hospedeiros definitivos, que contaminam o solo com ovos do parasito. Seres 

humanos e outros hospedeiros paratênicos como camundongos, ratos, frangos, 

ovinos, suínos, entre outros, adquirem a toxocaríase pela ingestão de ovos de T. 
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canis contendo larva infectante (GLICKMAN E SCHANTZ, 1981). As larvas eclodem 

no intestino delgado onde perfuram a parede e são disseminados por via sistêmica 

(MAGNAVAL et al., 2001). A existência de diferentes formas clínicas da toxocaríase 

humana e animal dificulta o tratamento, tornando necessária a busca por novas 

alternativas de controle.  

A existência de diferentes formas clínicas da toxocaríase humana e animal 

dificulta o tratamento, tornando necessária a busca por novas alternativas de 

controle. Embora diversos trabalhos tenham revelado o benefício da utilização de 

probióticos para a prevenção e tratamento de doenças, poucos foram realizados 

para avaliar o efeito preventivo sobre protozooses (HUMEN et al., 2005; GUITARD 

et al., 2006; MARTÍNEZ-GÓMEZ et al., 2006) e helmintoses (AVILA et al., 2012; 

BASUALDO et al., 2007; CHIODO et al., 2010).   

A levedura Saccharomyces boulardii caracterizada como imunoestimulante e 

anti-inflamatório na mucosa intestinal (BUTS, 2005) é também relacionada à redução 

da carga parasitária em camundongos infectados por T. canis, embora tal 

mecanismo de ação seja desconhecido. Além deste, Bacillus cereus var. toyoi é um 

probiótico relacionado à estimulação da resposta imune e favorece o ganho de peso 

dos animais (GIL-TURNES et al., 1999; HOA et al., 2000). Este estudo teve como 

objetivo avaliar o efeito larvicida in vitro dos probióticos S. boulardii e B. cereus var. 

toyoi sobre larvas de T. canis.   

 

4.2  Materiais é métodos 

 

Ovos embrionados de T. canis foram obtidos após incubação em solução de 

formalina 2%, a 28°C, umidade superior a 90% e oxigenação, durante 30 dias. A 

seguir foi realizada extração das larvas L3 conforme De Savigny (1975). A levedura 

S. boulardii foi cultivada em meio YPD (levedura peptona dextrose) e incubada num 

agitador orbital (150 rpm) a 37 ° C durante 48h e B. cereus var. toyoi foi cultivado em 

caldo BHI (infusão de cérebro e coração) e incubado nas mesmas condições, 

durante 24h. As culturas foram centrifugadas a 4000 × g durante 10 min a 4 ° C e os 

sedimentos foram lavados com tampão fosfato salino (PBS) e quantificados por 

determinação unidades formadoras de colónias (UFC). 

Para avaliar o efeito larvicida, foi feito um cultivo em meio RPMI 1640 

suplementado com penicilina, estreptomicina e fungizona de 100 larvas/orifício em 
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placa de microcultivo (96 orifícios, fundo chato - Cral®) e acrescentados os 

probióticos S. boulardii ou B. cereus var. toyoi, em triplicata, nas concentrações de 

1.104, 1.105, 1.106 e 1.107 UFC/orifício. Foram utilizados dois controles, um deles 

com larvas vivas e outro com larvas mortas ambos em meio de cultura RPMI 1640. 

Em todos os orifícios foi adicionado o corante azul de tripan, como marcador de 

viabilidade celular. Esse material foi incubado, durante 48h, a 37°C, com 5-10% de 

CO2. Após, avaliou-se a motilidade das larvas, em microscópio óptico sendo 

consideradas vivas aquelas que apresentassem motilidade positiva e ausência de 

coloração pelo azul de tripan. O experimento foi realizado em duplicata com 

resultados similares. Os dados obtidos foram submetidos à análise da variância e as 

médias comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 

4.3  Resultados 

 O número de larvas vivas recuperadas nos tratamentos com S. boulardii ou B. 

cereus var. toyoi, em todas as concentrações testadas, não apresentou diferença 

significativa para o controle de larvas vivas. Foi observada viabilidade média de 

97,6% e 95,7% (p>0,05) para o tratamento com S. boulardii e B. cereus var. toyoi, 

respectivamente (tabela 1). No controle de larvas vivas foi observada viabilidade 

média de 96,5%, com triplicatas de 95,9%, 96,7% e 97,0%. No controle de larvas 

mortas, todas as larvas apresentaram-se inviáveis e coradas pelo azul de tripan. O 

período de incubação de 48h foi baseado em resultados anteriores que 

demonstraram que em apenas 48h o probiótico S. boulardii promoveu redução da 

intensidade de infecção por T. canis (AVILA et al., 2012). 

  

 
Tabela 1: Percentual médio (%) de larvas que apresentaram motilidade positiva e ausência 
de coloração pelo azul de tripan nas diferentes concentrações de probióticos testadas. Não 
houve diferença significativa entre os grupos (p>0,05). 

Grupo 10
4
 10

5
 10

6
 10

7
 Percentual  

médio  

S. boulardii 97.4 97.1 98.9 97.0 97.6 

B. cereus var toyoi 96.8 96.1 94.9 95.1 95.7 
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4.4  Discussão 

 

 Apesar da ausência de ação larvicida in vitro de S. boulardii e B. cereus  var. 

toyoi sobre T. canis observada neste estudo, a suplementação de camundongos 

com S. boulardii está relacionada à redução de 36.7% na intensidade de infecção 

por T. canis. Além disso, este probiótico reduziu 41,9 % do número médio de larvas 

recuperadas do fígado, sugerindo um efeito protetor de S. boulardii em 

camundongos infectados por esse nematódeo (AVILA et al., 2012). Em relação ao 

probiótico B. cereus var. toyoi, não há estudos em modelos experimentais infectados 

com T. canis, ou outro nematódeo, para fazer uma comparação. Em estudo 

realizado com o probiótico Lactobacillus casei, inoculado por via intraperitoneal, foi 

observada proteção total contra a infecção por Trichinella spiralis em camundongos 

NIH (MARTÍNEZ-GÓMEZ et al., 2011). Em camundongos BALB/c também houve 

proteção, uma vez que o probiótico L. casei inibiu a invasão da mucosa intestinal 

realizada por T. spiralis (RANDAZZO e COSTAMAGNA, 2005).  

 Quanto à toxocaríase, o probiótico Enterococcus faecalis CECT7121 

apresentou ação direta sobre T. canis, causando a morte in vitro de larvas após 48h 

de incubação (CHIODO et al., 2010 ). De acordo com este autor, a atividade 

inibidora in vivo de E. faecalis foi menor do que in vitro, o que indica uma perda do 

efeito inibitório deste probiótico no lúmen intestinal. Precisamente o oposto do 

observado no presente estudo, no qual S. boulardii que possui ação conhecida 

sobre camundongos infectados por T. canis, não demonstrou ação direta in vitro.  

 A partir destes resultados pode-se sugerir que S. boulardii não possui efeito 

direto sobre larvas de T. canis e que é necessário o contato deste probiótico com a 

mucosa intestinal para o desenvolvimento de sua ação protetora na infecção de 

camundongos por T. canis. A utilização de probióticos para o controle de doenças 

parasitárias tem mostrado resultados promissores, entretanto é importante 

considerar que os resultados variam de acordo com o probiótico utilizado. Novos 

estudos devem ser realizados para avaliar o mecanismo de ação desenvolvido por 

S. boulardii sobre larvas de T. canis. 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mart%C3%ADnez-G%C3%B3mez%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21541750
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5 Capítulo 2:  

 

Saccharomyces boulardii modula a expressão de IL-12 em 

camundongos infectados por Toxocara canis 

 

Resumo 

A utilização de probióticos tem ampliado os conhecimentos sobre a 

importância da imunomodulação na prevenção e no tratamento de doenças 

parasitárias. Estudos realizados com o probiótico Saccharomyces boulardii 

relacionam este como um eficiente agente bioterapêutico para a prevenção e 

tratamento de doenças gastrointestinais. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito 

imunomodulador sobre a expressão de IL-12 em camundongos Swiss 

suplementados com S. boulardii e infectados experimentalmente com T. canis. A 

suplementação com S. boulardii promoveu aumento significativo de sete vezes na 

expressão de IL-12 após 24 e 48h de infecção. A maior expressão de IL-12 nos 

animais suplementados com S. boulardii sugere a participação da imunidade inata 

como um dos mecanismos de ação deste probiótico na resistência à infecção por T. 

canis. 

 

Palavras-chave: probiótico, toxocaríase, modulação, imunidade inata, 

citocinas 

 

5.1 Introdução 

 A inter-relação entre os helmintos e o homem leva ao desenvolvimento de 

mecanismos imunológicos capazes de causar a eliminação parasitária. Entretanto, 

para garantir sua permanência por até décadas no hospedeiro, os helmintos 

estimulam a produção de linfócitos T reguladores (Treg) alterando a resposta 

inflamatória para anti-inflamatória, levando a uma infecção crônica (ARANZAMENDI 

et al., 2013). A partir de pesquisas com modelo experimental murino tem sido 

possível avaliar interações moleculares e celulares o que facilita o entendimento de 
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como o sistema imune do hospedeiro regula a suscetibilidade e a resistência às 

infecções (PINELLI et al., 2007; HAMILTON et al., 2008). Contudo, ainda não estão 

claros os componentes envolvidos na resposta imune protetora contra os helmintos, 

o que dificulta o desenvolvimento de medidas de controle e de novos medicamentos 

(ANTHONY et al., 2007). 

A infecção pelo nematódeo Toxocara canis, parasito intestinal de cães, está 

entre as zoonoses mais difundidas em todo o mundo, possuindo elevada prevalência 

em países em desenvolvimento (RUBINSKI-ELEFANT et al., 2010; NÚÑEZ et al., 

2013). Muitos casos desta parasitose são assintomáticos, entretanto, pode ocorrer 

doença grave (HOFFMEISTER et al., 2007). A transmissão para o homem e outros 

hospedeiros ocorre, principalmente, pela ingestão de ovos embrionados de T. canis 

(GLICKMAN e SCHANTZ, 1981). Segundo Smith et al. (2009), a falta de estudos 

sobre aspectos imunológicos e terapêuticos em hospedeiros paratênicos impede um 

maior conhecimento sobre o impacto global e o custo causado pela infecção por T. 

canis. 

Nos últimos anos, estudos realizados com o probiótico Saccharomyces 

boulardii apontam este como um eficiente agente bioterapêutico para a prevenção e 

tratamento de doenças gastrointestinais (HTWE et al., 2008; BUTS e KEYSER, 

2010) além de promover ação imunoestimulante na mucosa intestinal (JAWHARA e 

POULAIN, 2007). Considerando o potencial efeito protetor de S. boulardii contra a 

infecção por T. canis (AVILA et al., 2012) e que este probiótico atua como um 

importante imunoestimulante, este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de S. 

boulardii sobre a resposta imune inata através da expressão de IL-12 em 

camundongos infectados por T. canis. 

 

5.2 Materiais e métodos 

5.2.1 Obtenção de ovos de T. canis e cultivo de larvas  

Ovos de T. canis foram coletados de fêmeas adultas do parasito após o 

tratamento de cães jovens com pamoato de pirantel (15mg/kg). Os ovos foram 

incubados em solução de formalina 2%, a 28 °C por 30 dias para a obtenção de 



27 
 

ovos infectantes (AVILA et al., 2012). Foi realizada a extração das larvas de T. canis 

conforme De Savigny (1975) sendo estas cultivadas em meio RPMI-1640 a 37 C 

(suplementado com HEPES 25mM, glicose a 1%, penicilina 100 UI/mL, 

estreptomicina 100g/mL e fungizona 50g/mL) em estufa com 5% de CO2. 

  

5.2.2 Cultivo de S. boulardii e preparação da ração 

O probiótico S. boulardii foi cultivado em meio YPD (Yeast Peptone Dextrose) 

e incubado em agitador orbital (150 rpm) a 37 ºC por 72 h. Após, o cultivo foi 

centrifugado a 4000 x g por 10 min a 4 ºC, as células foram lavadas e suspensas em 

PBS e foi feita a quantificação do material com diluições seriadas para a 

determinação das unidades formadoras de colônias (UFC). Semanalmente a ração 

comercial foi moída e misturada com o probiótico na concentração de 107 UFC.g-1 de 

ração (Avila et al., 2012), sendo adicionada água destilada estéril para a obtenção 

de uma massa. Este material foi homogeneizado durante 20 min e após foram 

formados pellets que foram secos em estufa com circulação forçada de ar, a 40 ºC, 

por 24h. Foi feito controle da ração suplementada com S. boulardii através da 

contagem das UFC.g-1. A ração do grupo controle foi a mesma exceto pela adição 

do probiótico. 

 

 5.2.3 Desenho experimental 

 Foram formados dois grupos de quinze camundongos Swiss. Durante um 

período de 15 dias, anteriores à infecção experimental, um dos grupos recebeu 

ração suplementada com o probiótico S. boulardii, enquanto o outro recebeu ração 

sem o probiótico. Após este período, os camundongos foram inoculados com 100 

ovos embrionados de T. canis, por sonda intragástrica (Avila et al., 2012). Cinco 

animais de cada grupo foram mantidos sem infecção, cinco com 24h e cinco com   

48h de infecção. Os animais foram mantidos em ambientes climatizados a 22 ºC (± 2 

ºC) e receberam ração e água ad libitum. Foi feita uma repetição do experimento 

com as mesmas condições citadas acima. Este estudo foi aprovado pela Comissão 

de Ética em Experimentação Animal (CEEA) da Universidade Federal de Pelotas 

sob o número 6554.  

 Para avaliar a influência da suplementação com S. boulardii na intensidade de 

infecção, ao final do experimento foi realizada técnica de digestão tecidual para a 

recuperação das larvas de T. canis, conforme metodologia descrita por Wang & Luo 
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(1998). Foram examinados em microscópio óptico: encéfalo, fígado, rins, pulmões, 

olhos, coração e carcaça. 

 

 5.2.4 Cultivo de esplenócitos e qPCR 

Todos os camundongos foram submetidos à eutanásia no mesmo dia, 

conforme o período de experimentação (sem infecção, 24 ou 48h). A seguir os 

esplenócitos (2.106 células) foram cultivados em 1mL de meio RPMI 1640 acrescido 

de 10% de soro fetal bovino (Sigma®) e antibiótico/antifúngico (Penicilina 10,000 

UI.mL-1, Estreptomicina 10 mg.mL-1 e Anfotericina B 25 mg.mL-1, Sigma®) em placas 

de 24 poços (TPP®). As células foram incubadas a 37 ºC com 5% CO2 e, após, 

foram estimuladas por 24h com: a) sem estímulo (análise ex vivo), b) duas larvas de 

T. canis.mL-1; c) 107 UFC.mL-1 de S. boulardii; d) 2,5μg.mL-1 de Concanavalina A. 

Após o cultivo, o sobrenadante foi descartado e as células coletadas em TRIzol® 

(Invitrogen) e armazenadas a - 70°C.  

 A seguir foi feita a extração de RNA pelo método do TRIzol e síntese de 

cDNA a partir de 300ng/μL de mRNA, conforme as instruções do fabricante (Applied 

Biosystems). Foi utilizado método quantitativo de reação em cadeia da polimerase 

(qPCR) para a amplificação de segmentos dos genes de IL-12p40 (F: 

AGCACCAGCTTCTTCATCAGG, R: CCTTTCTGGTTACACCCCTCC) e β-actina (F: 

AACGCCCTTCATTGAC, R: TCCACGACATACTCAGCAC). As reações de qPCR 

foram realizadas com com 1μL de cDNA, 6,25μL de SYBR Green (Invitrogen), 0,5μM 

de cada oligômero iniciador e 4,25μL de água livre de RNase (Gibco-BRL), num 

volume total de 12,5μL. As temperaturas foram as seguintes: desnaturação a 95 °C 

por 5 min, seguida de 40 ciclos com desnaturação a 95 °C por 30 s, anelamento a 

60 °C por 60 s e extensão a 72 °C por 60 s e extensão final a 72 °C por 5 min.  

A partir dos valores de CycleThreshold (Ct) obtidos foi calculada a variação da 

expressão gênica através da comparação com a expressão de β-actina (controle). 

Todas as amostras foram avaliadas em duplicata. Dados referentes a diferença na 

expressão foram submetidas a análise da variância e as médias foram comparadas 

pelo test-t de Student, com nível de significância de 5% 
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5.3  Resultados 

 

5.3.1 S. boulardii reduziu a intensidade de infecção por T. canis  

 A administração de S. boulardii promoveu redução significativa na intensidade 

de infecção por larvas de T. canis. Após 24 e 48h da inoculação houve redução de 

35,8% e 40,4%, respectivamente, no número de larvas de T. canis recuperadas dos 

camundongos (tabela 1). 

 

 Tabela 1: Número médio de larvas de Toxocara canis recuperadas de camundongos suplementados 
com Saccharomyces boulardii e controles. 

Grupos 
Média de larvas 

(fígado) 

  Média de larvas 

(todos os órgãos§) 
        Amplitude 

24h pós-inoculação  

S. boulardii 2,4 (+/- 1,5) 2,5* 1-5 

Controle 3,7 (+/- 1,9) 3,9 1-7 

% redução 35,1% 35,8%  

48h pós-inoculação  

S. boulardii 9,4 (+/- 3,5) 10,3* 4-18 

Controle 16,3 (+/- 5,1) 17,3 10-25 

% redução 42,3% 40,4%  

§Os demais órgãos (encéfalo, rins, pulmões, olhos, coração e carcaça) não foram apresentados, 
pois o número de larvas recuperadas não foi significativo. 
*p< 0,05 

 

 

5.3.2 S. boulardii aumenta a expressão esplênica de IL-12 in vivo 

 

A administração de ração suplementada com S. boulardii promoveu aumento 

na expressão de IL-12 em todos os períodos avaliados, inclusive nos animais não 

infectados. Após 24h de infecção, a expressão ex vivo de IL-12 foi 7,2 vezes 

superior (p<0,05) nos animais suplementados com o probiótico comparados àqueles 

sem suplementação. Após 48h de infecção, a expressão de IL-12 ainda se manteve 

superior no grupo suplementado, representando um aumento de 6,5 vezes (p<0,05) 

quando comparado ao grupo sem suplementação (Figura 1).  

Na análise da expressão de IL-12 pelos esplenócitos estimulados com larvas 

de T. canis, pode-se observar uma significativa diminuição desta citocina, 

demonstrando a influência do parasito na supressão de IL-12, tanto nos animais com 
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24 quanto 48h de infecção. Quando os esplenócitos foram estimulados com S. 

boulardii a expressão de IL-12 também se mostra superior nos animais alimentados 

com a ração suplementada com S. boulardii (Figura 2). 

  

  
Figura 1. Expressão esplênica de IL-12 em camundongos analisados ex vivo por qPCR. Os 
dados representam as médias de dois experimentos sobre a transcrição de IL-12 em esplenócitos 
analisados ex vivo de camundongos infectados por T. canis, suplementados ou não com S. boulardii. 
Asterisco (*) significa diferença significativa pelo test-t de Student, com nível de significância de 5% 
(p<0,05).  

 

 

  

Figura 2: Expressão de IL-12 em camundongos após estímulo com T. canis ou S. boulardii por 
qPCR. Os dados representam as médias de dois experimentos sobre a transcrição gênica de IL-12 
em esplenócitos de animais infectados por T. canis, suplementados ou não com S. boulardii. Tc: 
estímulo com larvas vivas de T. canis (2/poço), Sb: estímulo com S. boulardii (10

7
 UFC). Asterisco (*) 

significa diferença significativa pelo test-t de Student, com nível de significância de 5% (p<0,05). 
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Figura 3. Expressão de IL-12 em camundongos sem infecção por T. canis. Os dados 
representam as médias de dois experimentos sobre a transcrição gênica de IL-12 em esplenócitos de 
animais sem infecção, suplementados ou não com S. boulardii. Ex vivo: esplenócitos analisados sem 
estímulo, Tc: estímulo com larvas vivas de T. canis (2/poço), Sb: estímulo com S. boulardii (10

7
 UFC). 

Asterisco (*) significa diferença significativa pelo test-t de Student, com nível de significância de 5% 
(p<0,05). 

 

Na Figura 3 é possível observar a expressão de IL-12 em esplenócitos de 

animais sem infecção, apenas suplementados ou não com S. boulardii. A análise ex 

vivo revela um aumento de 42 vezes na expressão de IL-12 (p<0,05) naqueles 

animais suplementados com o probiótico. Quando as células foram estimuladas in 

vitro com S. boulardii houve um aumento de 51 vezes na expressão desta citocina. 

Entretanto, quando foi realizado estimulo com larvas do parasito, não houve 

aumento, mantendo níveis de IL-12 semelhantes aos animais sem suplementação.  

 

5.4  Discussão 

 

 A crescente utilização de micro-organismos probióticos tem revelado a 

importância da imunomodulação na prevenção e no tratamento de várias doenças 

parasitárias (GUITARD et al., 2006; HUMEN et al., 2006; MARTÍNEZ-GÓMEZ et al., 

2006; CHIODO et al., 2010; AVILA et al., 2012).  Neste estudo foi evidenciado que a 

ração suplementada com o probiótico S. boulardii promoveu redução significativa do 

número de larvas de T. canis e aumento na expressão da citocina pró-inflamatória 

IL-12 em camundongos Swiss. 

 A partir de estudo anterior, no qual foi observado um efeito protetor de S. 

boulardii em camundongos infectados por T. canis, surgiu a necessidade de se 
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conhecer o (s) possível (is) mecanismo (s) de ação desenvolvido (s) por este 

probiótico. Sabendo que S. boulardii reduziu em 36% o número de larvas de T. canis 

nas primeiras 48h de infecção (AVILA et al., 2012) e que este efeito não é devido a 

ação direta sobre as larvas (AVILA et al., 2013), parecia provável que mecanismos 

imunológicos estivessem envolvidos. A participação da imunidade inata foi 

confirmada no presente estudo uma vez que houve detecção de aumento na 

expressão de IL-12 em camundongos suplementados com S. boulardii que 

apresentaram redução da intensidade de infecção por T. canis. A maior 

concentração de larvas no fígado, no período de 24 e 48h pós-inoculação, está de 

acordo com a fase aguda da infecção (KOLBEKOVÁ et al., 2011). 

 As citocinas pertencentes à família da IL-12 são essenciais para o 

desenvolvimento da imunidade inata e ativação de macrófagos (XING et al., 2000) e 

são as principais citocinas produzidas pelas células apresentadoras de antígenos 

(CAA) durante o reconhecimento do patógeno (WEI et al., 2011). A supressão de 

linfócitos Th1, associada à redução de IL-12, é uma característica imunomodulatória 

do nematódeo T. canis, que dificulta o recrutamento de macrófagos para os locais de 

infecção e a morte parasitária (KURODA et al., 2001). Em contrapartida, o aumento 

na expressão desta citocina em animais suplementados com S. boulardii sugere um 

bloqueio do efeito inibitório sobre a IL-12 realizado pelo parasito e sugere estar 

envolvida na proteção contra a infecção. Estes resultados são semelhantes aos de 

PILARCZYK et al., (2008), os quais observaram aumento na expressão de IL-12 em 

camundongos Swiss suplementados com selênio e infectados com T. canis. A 

importância da IL-12 foi também verificada na infecção por Schistosoma mansoni, na 

qual a redução desta citocina foi relacionada à dimunuição da capacidade das CAA 

em estimularem os linfócitos T (FERRAGINI et al., 2013). Assim como na infecção 

por Neospora caninum, na qual a IL-12 é considerada uma citocina importante 

envolvida na resistência do hospedeiro à doença (TEIXEIRA et al., 2009). 

 As principais células da imunidade inata produtoras de IL-12 são as CAA tais 

como: células dendríticas convencionais (DCc), células dendríticas plasmocitóides 

(DCp), monócitos e macrófagos (TEIXEIRA et al., 2009; FERRAGINI et al., 2013; 

WANG et al., 2013). Além destas, os neutrófilos também podem contribuir com a 

produção de IL-12 (BLISS et al., 2001). Estudos futuros devem ser realizados para 

avaliar quais populações de células estão envolvidas na produção de IL-12 em 

camundongos suplementados com S. boulardii e infectados com T. canis. O 
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aumento na expressão de IL-12 promovido por S. boulardii nas primeiras horas de 

infecção é relevante e sugere este como um possivel mecanismo de ação protetor 

de S. boulardii na toxocaríase.  
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6 Capítulo 3  

 

Saccharomyces boulardii estimula a imunidade inata de camundongos 

infectados por Toxocara canis 

 

 

Resumo 

Este estudo avaliou a modulação da resposta imune inata de camundongos 

Swiss suplementados com Saccharomyces boulardii e infectados experimentalmente 

com Toxocara canis. Foram estudadas as expressões de IL-17, IL-10, IFNγ e IL-4 a 

partir de esplenócitos de camundongos livres de infecção e após 24 e 48h de 

infecção. A suplementação com S. boulardii promoveu modulação na expressão de 

IL-17 com aumento significativo (42 vezes) desta citocina após 24 e 48h da infecção 

por T. canis. A infecção por T. canis causou diminuição na expressão de IFNγ, mas 

após estímulo com S. boulardii, foi possível observar que o probiótico impediu a 

diminuição de desta citocina. A expressão da IL-10 estava reduzida nos animais 

suplementados após 48h e a expressão de IL-4 não mostrou diferença entre os 

grupos experimentais. A maior expressão de IL-17 nos esplenócitos dos animais 

suplementados com S. boulardii sugere a sua participação na imunidade inata como 

um dos mecanismos mediados por este probiótico na resistência à infecção por T. 

canis. 

 

Palavras-chave: probiótico, toxocaríase, modulação, citocinas 

 

6.1 Introdução 

  

 A toxocaríase humana é um problema de saúde pública sendo considerada 

atualmente como uma das helmintoses endêmicas mais prevalentes na América 

Latina (MENDONÇA et al., 2012). Esta parasitose é causada principalmente pelo 

nematódeo Toxocara canis, embora T. cati também possa causar doença em 

humanos (KAYES, 1997). As crianças estão entre as mais suscetíveis devido ao 

sistema imune incapaz de controlar a infecção e ao contato frequente com o solo 

contaminado por ovos deste parasito (HABLUETZEL et al., 2003). A importância do 

sistema imune no controle da toxocaríase pode ser constatada em camundongos 



37 
 

imunossuprimidos, os quais apresentam uma elevada intensidade de infecção por 

larvas de T. canis (AVILA et al., 2012b).  

 Os antígenos de excreção e secreção de T. canis (TES) podem ativar 

numerosas células do sistema imune como células dendríticas, linfócitos T CD4+ e 

CD8+, células natural killer (NK) e linfócitos Treg, conduzindo a modulação do 

sistema imune do hospedeiro (KAYES et al., 1997; PINELLI et al. 2007a; HAMILTON 

et al., 2008). Na fase inicial da infecção experimental em camundongos, o parasito 

impede que células do sistema imune expressem importantes citocinas para que 

montem uma resposta imune efetiva, como IL-12 e TNF-α (KURODA et al., 2001). A 

presença de T. canis no encéfalo de camundongos BALB/c e NIH está relacionada à 

expressão de IL-5, IL-10 e IFNγ, enquanto nos pulmões de BALB/c são observadas 

elevações de IL-4, IL-5 e IL-10, com supressão de linfócitos Th1 (FRANTZ et al., 

2010; HAMILTON et al., 2008). Entretanto, são necessários mais estudos que 

avaliem aspectos imunológicos e terapêuticos em hospedeiros paratênicos para que 

se obtenha um maior conhecimento da infecção por T. canis (SMITH et al. 2009). 

Segundo Maizels (2013), somente a partir do conhecimento de como este 

nematódeo suprime a imunidade e se instala no hospedeiro, será possível promover 

uma proteção imunológica à infecção tanto em humanos quanto em animais.  

São crescentes as evidências de que a microbiota intestinal é um importante 

regulador do sistema imunológico, não só no intestino, mas também em outros 

órgãos (GAREAU et al., 2010). A administração de probióticos está relacionada à 

prevenção e ao tratamento de doenças e à modulação da resposta imune (HUMEN 

et al., 2005; ROOS et al, 2012). Saccharomyces boulardii é um probiótico já 

reconhecido por promover ação imunomoduladora na mucosa intestinal (JAWHARA 

e POULAIN, 2007). Estudo anterior aponta S. boulardii como protetor na infecção 

por T. canis, reduzindo a intensidade de infecção (AVILA et al,. 2012a). Este estudo 

teve como objetivo avaliar a expressão de citocinas envolvidas na resposta imune de 

camundongos suplementados com S. boulardii e infectados por T. canis. 

 

6.2 Materiais e métodos 

 

6.2.1 Obtenção dos ovos e cultivo das larvas de T. canis 

 Ovos de T. canis foram coletados de fêmeas adultas do parasito após o 

tratamento de cães jovens com pamoato de pirantel (15mg/kg). Os ovos foram 
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incubados em solução de formalina 2%, a 28 °C por 30 dias. A extração das larvas 

foi realizada conforme De Savigny (1975) e o cultivo destas em meio RPMI-1640 a 

37 C (suplementado com HEPES 25mM, glicose a 1%, penicilina 100 UI/mL, 

estreptomicina 100g/mL e fungizona 50g/mL) em estufa com 5% de CO2.  

 

 2.2 Suplementação com o probiótico e infecção experimental 

Foram formados dois grupos de quinze camundongos Swiss procedentes do 

Biotério Central da UFPel, mediante aprovação da Comissão de Ética em 

Experimentação Animal (nº 6554). Um dos grupos recebeu ração suplementada com 

o probiótico S. boulardii durante 15 dias anteriores a infecção experimental, 

enquanto o outro recebeu ração sem suplementação. Os camundongos foram 

inoculados, por sonda intragástrica, com 100 ovos embrionados de T. canis (Avila et 

al., 2012a). Cada grupo foi avaliado em períodos diferentes: cinco animais foram 

mantidos livres de infecção, cinco com 24h e cinco com 48h de infecção. Durante 

todo o período os animais foram mantidos em ambientes climatizados a 22 ºC e 

receberam ração e água ad libitum. O cultivo de S. boulardii e preparação da ração 

foram realizados conforme (AVILA et al., 2012).  

 

6.2.3 Cultivo de esplenócitos e qPCR 

Após os períodos de infecção (sem infecção, 24 ou 48h) os animais foram 

submetidos à eutanásia e os esplenócitos foram cultivados em meio RPMI 1640 

acrescido de 10% de soro fetal bovino (Sigma®) e antibiótico/antifúngico (Penicilina 

10.000UI.mL-1, Estreptomicina 10mg.mL-1 e Anfotericina B 25mg.mL-1, Sigma®) em 

placas de 24 poços (TPP®). As células foram incubadas a 37 ºC com 5% CO2 e 

estimuladas por 24h com: a) duas larvas de T. canis.mL-1 (Tc); b) 107 UFC.mL-1 de 

S. boulardii (Sb); c) 2,5μg.mL-1 de Concanavalina A; d) sem estímulo (ex vivo). Após 

o cultivo, o sobrenadante foi descartado e as células coletadas em TRIzol® 

(Invitrogen) e armazenadas a - 70 °C.  

A quantificação da expressão gênica foi feita através da amplificação de 

fragmentos dos genes das citocinas pelo método quantitativo da reação em cadeia 

da polimerase (qPCR). Em todas as amostras foram usados 300ng/μL de mRNA 

para a síntese de cDNA, conforme as instruções do fabricante (Applied Biosystems). 

As reações de qPCR para IL-10, IL-17 e β-actina foram realizadas com 1μL de 

cDNA, 6,25μL de SYBR Green (Invitrogen), 0,5μM de cada oligômero iniciador e 
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4,25μL de água livre de RNase (Gibco-BRL), num volume total de 12,5 μL. Nas 

reações de IFNγ e IL-4, foram usados 1μL de cDNA, 5,0μL de SYBRGreen, 0,1μM 

de cada oligômero iniciador e 3,8μL de água livre de RNase (Gibco-BRL), num 

volume total de 10μL. As amplificações de todos os fragmentos foram realizadas 

com temperatura de desnaturação de 95°C por 5 min, seguida de 40 ciclos com 

desnaturação a 95 °C por 30 s, anelamento a 60 °C por 60 s e extensão a 72 °C por 

60 s e extensão final a 72 °C por 5 min.  

 Todas as amostras foram avaliadas em duplicata e variação da expressão 

gênica foi calculada em comparação à expressão de β-actina (controle). Os 

oligômeros iniciadores utilizados foram: IL-17 F: GCTCCAGAAGGCCCTCAGA; IL-

17 R: AGCTTTCCCTCCGCATTGA; IL-10 F:TTTGAATTCCCTGGGTGAGAA; IL-10 

R: ACAGGGGAGAAATCGATGACA; IFNγF: GCGTCATTGAATCACACCTG; IFNγ R: 

TGAGCTCATTGAATGCTTGG; IL-4 F:CCAAGGTGCTTCGCATATTT; IL-4 R: 

ATCGAAAAGCCCGAAAGAGT; β-actina F: AACGCCCTTCATTGAC; β-actina R: 

TCCACGACATACTCAGCAC. Dados referentes a diferença na expressão gênica 

entre os dois grupos foram submetidas a análise da variância e as médias foram 

comparadas pelo test-t de Student, com nível de significância de 5% 

 

6.3 Resultados 

 

6.3.1 Transcrição de mRNA de IL-17, IL-10, IFNγ em nível esplênico  

 

No presente estudo, foi possível observar um significativo aumento na 

transcrição de mRNA de IL-17 nos grupos infectados com T. canis, suplementados 

ou não com o probiótico. Após 24h da inoculação dos ovos de T. canis, a expressão 

de IL-17 pelos esplenócitos analisados ex vivo estava 42 vezes mais elevada nos 

camundongos que receberam o probiótico, e 27 vezes naqueles sem 

suplementação, comparado com os controles. Entretanto, após 48h, houve uma 

inversão, com uma maior expressão (43 vezes) nos animais sem o probiótico 

(p<0,05) (figura 1). 

Na análise dos esplenócitos estimulados com S. boulardii (Sb), após 24h, é 

possível observar um significativo aumento de 49 vezes na transcrição de mRNA 

desta citocina nos animais suplementados com o probiótico e de  21 vezes naqueles 

não suplementados (p<0,05). Após 48h, os animais suplementados continuaram a 
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expressar mais IL-17, 38 vezes, enquanto os não suplementados apresentaram uma 

expressão de 14 vezes (p<0,05) (figura 2). Além disso, pode-se observar que houve 

um aumento de oito vezes na expressão de IL-17 nos animais livres de infecção, 

somente suplementados com o probiótico (p<0,05), demonstrando o importante 

papel do probiótico na modulação desta citocina pró-inflamatória (figura 3). 

 

  

Figura 1: Expressão esplênica de IL-17 em camundongos analisados ex vivo por qPCR. Os 
dados representam as médias de dois experimentos sobre a transcrição gênica de IL-17 em 
esplenócitos de camundongos infectados por T. canis, suplementados ou não com S. boulardii. 
Asterisco (*) significa diferença estatística entre os animais suplementados e não suplementados, 
pelo test-t de Student, com nível de significância de 5% (p<0,05). 

 

 

  
Figura 2. Expressão de IL-17 em camundongos após estímulo com T. canis ou S. boulardii por 
qPCR. Os dados representam as médias da expressão de IL-17 de dois experimentos em 
esplenócitos de animais infectados por T. canis, suplementados ou não com S. boulardii. Tc: estímulo 
com larvas vivas de T. canis (2/poço), Sb: estímulo com S. boulardii (10

7
 UFC). Asterisco (*) significa 

diferença estatística diferença entre os animais suplementados e não suplementados, pelo test-t de 
Student, com nível de significância de 5% (p<0,05). (**) significa diferença entre os estímulos Sb e Tc. 
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Figura 3: Expressão de IL-17 em camundongos sem infecção por T. canis. Os dados 
representam as médias de dois experimentos da expressão de IL-17 em esplenócitos de animais sem 
infecção, suplementados ou não com S. boulardii. Ex vivo: esplenócitos analisados sem estímulo, Tc: 
estímulo com larvas vivas de T. canis (2/poço), Sb: estímulo com S. boulardii (10

7
 UFC). Asterisco (*) 

significa diferença estatística diferença entre os animais suplementados e não suplementados, pelo 
test-t de Student, com nível de significância de 5% (p<0,05). 

 

A expressão de IL-10 pelos esplenócitos analisados ex vivo não apresentou 

diferença entre os animais suplementados e aqueles sem suplementação nas 24h 

pós-inoculação. Quando foram avaliados os esplenócitos ex vivo após 48h, foi 

possível observar que a expressão de IL-10 foi reduzida a quase metade nos 

animais suplementados com o probiótico (p<0,05) (figura 4). Nos esplenócitos de 

animais infectados e estimulados com Sb ou Tc, a suplementação com o probiótico 

não promoveu alteração significativa na expressão de IL-10. Exceção observada 

apenas no estímulo com Sb após 48h, no qual a expressão de IL-10 no grupo 

suplementado estava 5 vezes menor em comparação ao não suplementado (p<0,05) 

(figura 5). 
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Figura 4: Expressão esplênica de IL-10 em camundongos analisados ex vivo por qPCR. Os 
dados representam as médias de dois experimentos da expressão de IL-10 em esplenócitos de 
camundongos infectados por T. canis, suplementados ou não com S. boulardii. Asterisco (*) significa 
diferença estatística diferença entre os animais suplementados e não suplementados, pelo test-t de 
Student, com nível de significância de 5% (p<0,05). 
 

 

   

Figura 5. Expressão de IL-10 em camundongos após estímulo com T. canis ou S. boulardii por 
qPCR. Os dados representam as médias da expressão de IL-10 de dois experimentos em 
esplenócitos de animais infectados por T. canis, suplementados ou não com S. boulardii. Tc: estímulo 
com larvas vivas de T. canis (2/poço), Sb: estímulo com S. boulardii (10

7
 UFC). Asterisco (*) significa 

diferença estatística diferença entre os animais suplementados e não suplementados, pelo test-t de 
Student, com nível de significância de 5% (p<0,05).  
 

 

Na análise dos esplenócitos de animais livres de infecção, apenas 

suplementados com o probiótico, o estímulo com Tc aumentou significativamente a 

os níveis de RNAm de IL-10, caracterizando uma resposta regulatória. Em 

contraposição, o estímulo com Sb causou diminuição dos níveis de RNAm de IL-10 

(p<0,05) (figura 6). 
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Figura 6: Expressão de IL-10 em camundongos sem infecção por T. canis Os dados representam 
as médias de dois experimentos da expressão de IL-10 em esplenócitos de animais sem infecção, 
suplementados ou não com S. boulardii. Ex vivo: esplenócitos analisados sem estímulo, Tc: estímulo 
com larvas vivas de T. canis (2/poço), Sb: estímulo com S. boulardii (10

7
 UFC). Asterisco (*) significa 

diferença estatística diferença entre os animais suplementados e não suplementados, pelo test-t de 
Student, com nível de significância de 5% (p<0,05). 

 

 

 

A infecção por T. canis causou diminuição na expressão de IFNγ. Após 24 e 

48h de infecção, na análise ex vivo dos esplenócitos revelou uma expressão de IFNγ 

abaixo do limiar tantos nos camundongos suplementados quanto nos não 

suplementados (figura 7). Quando os esplenócitos foram estimulados com Tc, a 

expressão de IFNγ também se manteve abaixo do limiar (figura 8). Nos esplenócitos 

de animais sem infecção e suplementados com o probiótico, analisados ex vivo, foi 

possível observar um significativo aumento na expressão de IFNγ (40 vezes) em 

relação àqueles sem o probiótico (p<0,05) (figura 9). A expressão de IL-4 não 

apresentou diferença significativa entre os animais infectados que receberam 

probiótico e aqueles sem o suplemento. Assim como com os animais sem infecção, 

apenas suplementados com S. boulardii (dados não apresentados).  
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Figura 7: Expressão esplênica de IFNγ em camundongos analisados ex vivo por qPCR. Os 
dados representam as médias de dois experimentos da expressão de IFNγ em esplenócitos de 
camundongos infectados por T. canis, suplementados ou não com S. boulardii. Asterisco (*) significa 
diferença estatística diferença entre os animais suplementados e não suplementados, pelo test-t de 
Student, com nível de significância de 5% (p<0,05). 

 

 

   
 

Figura 8: Expressão de IFNγ em camundongos após estímulo com T. canis ou S. boulardii por 
qPCR. Os dados representam as médias da expressão de IFNγ de dois experimentos em 
esplenócitos de animais infectados por T. canis, suplementados ou não com S. boulardii. Tc: estímulo 
com larvas vivas de T. canis (2/poço), Sb: estímulo com S. boulardii (10

7
 UFC). Asterisco (*) significa 

diferença estatística diferença entre os animais suplementados e não suplementados, pelo test-t de 
Student, com nível de significância de 5% (p<0,05). 
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Figura 9: Expressão de IFNγ em camundongos sem infecção por T. canis. Os dados representam 
as médias de dois experimentos sobre a transcrição de RNAm de IFNγ em esplenócitos de animais 
sem infecção, suplementados ou não com S. boulardii. Ex vivo: esplenócitos analisados sem 
estímulo, Tc: estímulo com larvas vivas de T. canis (2/poço), Sb: estímulo com S. boulardii (10

7
 UFC). 

Asterisco (*) significa diferença estatística diferença entre os animais suplementados e não 
suplementados, pelo test-t de Student, com nível de significância de 5% (p<0,05). 

 

 

6.4 Discussão  

 

O equilíbrio dinâmico entre os micro-organismos intestinais e o sistema imune 

é fundamental para a manutenção da barreira epitelial contra patógenos (ROUND e 

MAZMANIAN, 2009). Para que exista esse equilíbrio é necessária uma constante 

comunicação entre as células que compõem o sistema imune de mucosa intestinal – 

GALT (gut-associated lymphoid tissue), o maior órgão do sistema imune de 

mamíferos (WERSHIL e FURUTA, 2008). O GALT abriga uma variedade de células 

do sistema imune inato e adquirido como células M, células dendríticas, macrófagos, 

linfócitos B e T, células caliciformes células NK, linfócitos T NK, T γδ+, Lymphoid 

tissue inducer – like (LTi), células epiteliais, dentre outras (TAKATORII et al., 2009; 

PANTELYUSHIN et al., 2012; KOYASU e MORO, 2012; RUTH e FIELD, 2013). 

Neste estudo, foi observado que a suplementação com S. boulardii modulou a 

resposta imune de camundongos infectados com T. canis. Foi observado aumento 

na transcrição de RNAm de IL-17 pelos esplenócitos de animais infectados por T. 

canis e suplementados com o S. boulardii. Até o momento não havia relato na 

literatura da expressão de IL-17 em animais infectados por T. canis. Em estudos que 

avaliaram a expressão de IL-17 em camundongos infectados por Heligmosomoides 

polygyrus e Strongyloides venezuelensis, nematódeos não invasivos presentes na 
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luz intestinal, foi possível observar diminuição desta citocina (ELLIOT et al. 2008, 

DIAS et al., 2011). Enquanto que na infecção por Trichinella spiralis foi observado 

aumento de IL-17 durante o período de invasão da mucosa intestinal, assim como 

ocorreu no presente estudo com T. canis (FU et al., 2009).  

 A participação da IL-17 na imunidade inata foi sugerida com a observação de 

várias células que podem produzir esta citocina, tais como: iTh17 (GEDDES et al., 

2011), linfócitos T CD3 γδ+ (WOZNIAK et al., 2012), células iNKT (JORDAN-

WILLIAMS et al., 2013), linfócitos RORγt+ (PANTELYUSHIN et al., 2012), Innate 

lymphoid cells (ILCs) (Koyasu e Moro, 2012) e Lymphoid tissue inducer – like (LTi-

like) (TAKATORI et al., 2009). Estudos futuros devem ser realizados para avaliar a 

população de células que participa da expressão de IL-17 durante o período de 24 e 

48h após a infecção por T. canis. 

Durante a fase crônica da toxocaríase, os linfócitos CD4+Foxp3, produtores 

de IL-10, são detectados dentro e em torno de granulomas, bem como em focos 

inflamatórios isolados, possuindo um papel na evolução e extensão da patologia 

(OTHMAN et al., 2011). Neste estudo foi observada uma significativa expressão de 

IL-10 nos animais infectados por T. canis após 24 e 48h, confirmando essa 

característica do parasito. Após 48h, a expressão desta citocina estava reduzida nos 

animais suplementados com S. boulardii em relação àqueles não suplementados, 

assim como nos esplenócitos de camundongos livres de infecção. Este resultado foi 

inesperado visto que este probiótico está relacionado ao aumento na expressão de 

IL-10 (THOMAZ et al., 2009). Entretanto, esta redução de IL-10, nos animais 

suplementados pode ter contribuído para dificultar o estabelecimento da infecção no 

grupo suplementado, uma vez que a elevação de IL-10 antagoniza os efeitos das 

citocinas IL-12 e IL-17 (LIU et al., 2011). Estudos devem ser realizados para avaliar 

as possíveis células, da resposta imune inata, envolvidas na produção de IL-10 nos 

animais infectados por T. canis. 

Assim como no presente estudo, outros pesquisadores também observaram 

redução na expressão de IFNγ durante infecção por T. canis, tanto em macrófagos 

de camundongos C3H/HeN (KURODA et al., 2001) quanto no soro de camundongos  

Swiss (PILARCZYK et al.,2008). A ativação e a supressão de células envolvidas na 

resposta imune ocorrem simultaneamente e dependem das citocinas que serão 

secretadas, as quais variam conforme o número de formas parasitárias, o tempo de 

infecção e o sistema imune do hospedeiro (NAGY et al., 2012). Este fato explica as 
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diferenças encontradas na expressão de citocinas em diferentes modelos 

experimentais infectados por T. canis (PINELLI et al., 2007b, HAMILTON et al., 

2008, VALLI et al., 2010). A diferença na expressão de IFNγ observada entre os 

animais infectados e aqueles apenas suplementados demonstra que S. boulardii 

atua como imunoestimulante apenas em esplenócitos de animais saudáveis (sem 

infecção), sugerindo que diferentes populações de células participem da expressão 

de IFNγ nos animais infectados e naqueles apenas suplementados.  

 No presente estudo, a infecção por T. canis e a suplementação com S. 

boulardii não promoveram modulação de IL-4 em nível esplênico nos tempos 

estudados. Em pesquisa realizada com camundongos deficientes de STAT6, fator de 

transcrição necessário para a expressão de IL-4, foi observado um aumento da 

enzima óxido nítrico sintetase (iNOS), o que caracteriza a atuação de macrófagos 

ativados. Nestes animais deficientes de STAT6 os autores observaram um menor 

número de larvas de T. canis no fígado, encéfalo e musculatura e atribuíram tal 

achado a redução de IL-4 (FAZ-LÓPEZ et al., 2013). Na infecção de modelos 

experimentais com Trichinella spiralis, também foi observado que a redução de IL-4 

estaria relacionada a uma maior morte parasitária (FABRE et al. 2009; 

GEBRESELASSIE et al., 2012).  

A partir dos resultados obtidos foi possível conhecer alterações na expressão 

de citocinas pró-inflamatórias e regulatórias, ampliando o conhecimento de como o 

sistema imune se comporta durante o início da infecção e como regula à resistência 

a esta zoonose. Estudos futuros devem ser realizados para avaliar quais populações 

de células da imunidade inata participam na expressão de citocinas durante a 

infecção por T. canis. 

  

6.5 Conclusões 

A maior expressão de IL-17 nos animais suplementados com o probiótico 

reforça o importante papel de S. boulardii na estimulação de células envolvidas na 

resposta imune inata. Esta modulação observada nos animais suplementados com 

S. boulardii sugere ser este um dos mecanismos envolvidos na resistência à 

infecção por T. canis. 
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7 Considerações finais 

 

- O efeito protetor de S. boulardii em animais infectados por T. canis não é 

devido à ação direta sobre as larvas e sim por estímulo da resposta imune; 

- A suplementação de camundongos com S. boulardii promoveu modulação 

na expressão de IL-12, IL-17 em camundongos infectados por T. canis; 

- O efeito protetor de S. boulardii na infecção de T. canis sugere a 

estimulação de células do sistema imune inato na expressão das citocinas IL-12, IL-

17 e IFNγ. 
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BRIEF COMMUNICATION

PROTECTIVE EFFECT OF THE PROBIOTIC Saccharomyces boulardii IN Toxocara canis  
INFECTION IS NOT DUE TO DIRECT ACTION ON THE LARVAE

Luciana Farias da Costa de AVILA(1), Paula de Lima TELMO(2), Lourdes Helena Rodrigues MARTINS(3), Thaís Aimeé GLAESER(3),  
Fabricio Rochedo CONCEIÇÃO(2), Fábio Pereira Leivas LEITE(1) & Carlos James SCAINI(4)

SUMMARY

In a previous study our group found that the probiotic Saccharomyces boulardii was capable of reducing the intensity of infection 
in mice with toxocariasis. In order to assess whether the mechanism involved would be a direct action of the probiotic on Toxocara 
canis larvae, this study was designed. Both probiotics were singly cultivated in plates containing RPMI 1640 medium and T. canis 
larvae. S. boulardii and B. cereus var. toyoi cultures presented 97.6% and 95.7% of larvae with positive motility, respectively, and 
absence of color by the dye trypan blue, not representing significant difference to the control group (p > 0.05). We conclude that 
none of the probiotics showed in vitro effects on T. canis larvae and that the interaction with the intestinal mucosa is necessary for 
the development of the protective effect of S. boulardii.

KEYWORDS: Toxocariasis; Probiotics; Larvicidal action.

Visceral toxocariasis is a chronic parasitic disease of worldwide 
distribution12 currently regarded as a public health problem17. This 
parasitosis, commonly caused by the nematode Toxocara canis, is 
characterized by the migration and presence of the parasite larvae in 
humans. These parasites develop in the intestines of dogs, definitive 
hosts, that contaminate the soil with the parasite eggs. Humans and 
other paratenic hosts, such as mice, rats, chickens, lambs, and pigs, 
among others, acquire toxocariasis by ingesting T. canis eggs containing 
the infective-stage larvae9. The larvae hatch in the small intestine, 
where they perforate the wall and are disseminated by the systemic 
circulation14. 

The various clinical forms of human toxocariasis complicate 
treatment, making necessary the search for new alternatives of control 
and treatment. Although several studies have shown the benefit of the 
use of probiotics for the prevention and treatment of diseases, few have 
been conducted to evaluate the preventive effect on protozoosis10,13,15 and 
helminthiasis1,2,3. The Saccharomyces boulardii, yeast characterized as 
anti-inflammatory and immunostimulant in the intestinal mucosa3, is also 
related to the reduction of parasite burden in mice infected with T. canis1, 
although the mechanism of action is unknown. Besides this fungus, the 
Bacillus cereus var. toyoi is a probiotic related to the stimulation of the 
immune response and promotes animal weight gain7,8,11. There is still 
a gap in the understanding of the mechanism of action of these and 

other probiotics. In the present study, we evaluated whether there is any 
larvicidal effect of the probiotics S. boulardii and B. cereus var. toyoi 
on T. canis larvae in vitro. 

T. canis eggs were collected directly from the uterine tubes of adult 
gravid female parasites obtained after the treatment of puppies with 
pyrantel pamoate (15 mg/kg). Afterwards, the eggs were incubated in 2% 
formalin solution at 28 °C, with humidity above 90% and oxygenation 
for 30 days. Then, the extraction of larvae was performed according to 
DE SAVIGNY (1975). This study was approved by the Ethics Committee 
on Animal Experimentation of the Universidade Federal de Pelotas.

The S. boulardii yeast was cultivated in the YPD (Yeast Peptone 
Dextrose) medium, which was incubated in an orbital agitator (150 rpm) 
at 37 °C for 48 h. B. cereus var. toyoi was cultivated in BHI (Brain Heart 
Infusion) medium and incubated at the same conditions for 24 h. The 
cultures were centrifuged at 4000 × g for 10 min at 4 °C, and the pellets 
were washed with phosphate buffered saline (PBS) and quantified by 
determining colony forming units (CFU). 

A culture in RPMI 1640 with L-glutamine was performed, 
supplemented with penicillin, streptomycin and fungizone (Invitrogen®), 
of 100 larvae/hole in microculture plates (96 holes - TPP®). S. boulardii 
or B. cereus var. toyoi probiotics were then added in triplicate, at 
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concentrations of 1.104, 1.105, 1.106 and 1.107 CFU/hole. The RPMI 
1640 has been used and works with these probiotics6,19 and this medium 
with antibiotics was checked and did not inhibit the probiotics in the 
concentrations used. Two controls were used, one with live larvae and 
another with dead larvae, both in triplicate, in the RPMI 1640 culture. 
In all wells the dye trypan blue was added as a marker of cell viability. 
Since dead larvae have no motility and present blue staining, the control 
of dead larvae was used as a standard to assist in the identification of 
larvae in this condition after in vitro test. The material was incubated 
for 48 hours at 37 °C with 5-10% CO

2
. Afterwards, the motility of the 

larvae was evaluated in a light microscope, considering alive those that 
presented positive motility and absence of trypan blue staining. The 
experiment was done twice, with similar results. Data was subjected to 
an analysis of variance, and the means were compared with Tukey’s test, 
with a significance level of 95%.

The number of recovered live larvae in treatments with S. boulardii 
or B. cereus var. toyoi, at all tested concentrations, did not present 
significant difference for the control of live larvae. An average viability 
of 97.6% and 95.7% (p > 0.05) was observed for the treatment with S. 
boulardii and B. cereus var. toyoi, respectively (Table 1). In the control 
of live larvae an average viability of 96.5% was observed, with triplicate 
values of 95.9%, 96.7% and 97.0%. In the control of dead larvae, all of 
them were unviable and stained with trypan blue. The incubation time 
of 48 h was used because in just two days of infection it was already 
possible to observe a reduction in the number of T. canis larvae in mice 
treated with S. boulardii1.

Despite the absence of in vitro larvicidal effect of these two probiotics 
on T. canis observed in this study, a recent work conducted by our team 
showed a 36.7% reduction in larval burden of mice infected with T. canis 
that received S. boulardii. Moreover, this probiotic reduced by 41.9% 
the average number of larvae recovered from the liver1, demonstrating 
that such a probiotic promoted an important reduction in the intensity of 
the infection by T. canis larvae. Regarding the probiotic B. cereus var. 
toyoi, there are no reports of study in experimental models infected with 
T. canis, or other nematode, to do a comparison. 

Interesting results were obtained with the probiotic Lactobacillus 
casei inoculated intraperitoneally in NIH mice once a week during six 
weeks. The authors report that this probiotic induces a total protection 
against Trichinella spiralis infection at low doses16. Similar results were 
obtained in BALB/c mice with inhibited T. spiralis infections and invasion 
of the intestinal mucosa18. Regarding toxocariasis, CHIODO et al. (2010) 
showed that the CECT7121 probiotic strain of Enterococcus faecalis 
presented direct action on T. canis once it caused the death of in vitro 

larvae after 48-hour incubation. According to this author, the inhibitory 
activity obtained from the in vivo experiments was lower than in vitro, 
indicating a loss of the inhibitory effect of E. faecalis in the intestinal 
lumen; precisely the opposite of what we observed with S. boulardii, 
which increases its effect on the intestinal mucosa. 

From these results we can conclude that the contact of the S. 
boulardii yeast with the intestinal mucosa of the host is necessary for 
the development of their action on T. canis larvae and the mechanism 
of action is not a direct effect of the probiotics on the parasite. All 
these results suggest that the larvicidal effect and the mechanism of 
action developed on T. canis larvae varies according to the probiotic 
used. The use of probiotics for the control of parasitic diseases has 
shown promising results and further studies should be conducted in 
order to analyze the effect of other probiotics on T. canis larvae and 
other nematodes. 

RESUMO

Efeito protetor do probiótico Saccharomyces boulardii na infecção 
por Toxocara canis não se deve à ação direta sobre as larvas

Em estudo prévio nosso grupo verificou que o probiótico 
Saccharomyces boulardii foi capaz de reduzir a intensidade de infecção 
em camundongos com toxocaríase. Este estudo foi elaborado com o 
objetivo de avaliar se o mecanismo envolvido seria uma ação direta do 
probiótico sobre as larvas de Toxocara canis. Ambos probióticos foram 
cultivados, separadamente, em placas com meio RPMI1640 e larvas de 
T. canis. As culturas com S. boulardii e B. cereus var. toyoi apresentaram, 
respectivamente, 97,6% e 95,7% das larvas com motilidade positiva e 
ausência de coloração pelo azul de tripan, não representando diferença 
significativa do controle (p > 0,05). Concluímos que nenhum dos 
probióticos apresentou efeito in vitro sobre as larvas de T. canis e que a 
interação com a mucosa intestinal é necessária para o desenvolvimento 
do efeito protetor de S. boulardii.
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Apêndice B 
 

 

Citocinas produzidas por camundongos saudáveis em resposta à estimulação 

“in vitro” com larvas de Toxocara canis (apresentação oral no Enpós 2011) 

 

Este experimento foi realizado inicialmente com a finalidade de ampliar os 

conhecimentos sobre o sistema imune na infecção por T. canis. Foi avaliada in vitro 

a influência de larvas de T. canis na resposta imune celular em camundongos. A 

metodologia de cultivo de esplenócitos foi a mesma já citada no capítulo 2, 

entretanto os camundongos utilizados aqui não estavam parasitados e os estímulos 

foram outros: larvas viáveis, larvas inviáveis, larvas dilaceradas e Con A (controle). A 

amplificação dos fragmentos dos genes das citocinas (IFN-γ, IL-4, IL-10 e IL-12), a 

partir de cDNA obtido de 1200 ng de mRNA,  foi realizado pelo método de Reação 

em Cadeia da Polimerase semiquantitativo (PCR). Como controle da quantidade de 

cDNA foi realizada a amplificação de fragmento do gene normalizador β-actina. 

Nas Figuras A e B podem ser observadas as expressões das citocinas IFN-γ, 

IL-10, IL-4 e IL-12 após estímulo com larvas de T. canis. Foi observado um aumento 

na expressão da citocina anti-inflamatória IL-4 em todos os desafios com larvas de 

T. canis. O estímulo com larvas viáveis causou uma redução de 6 vezes na 

expressão de IL-12. Os demais estímulos, com larvas inviáveis e dilaceradas, 

apresentaram níveis de IL-12 próximos ao controle.  

Em relação à expressão de IFN-γ e IL-10 não foi observada diferença 

significativa para o controle.  

A partir destes resultados foi possível observar que larvas viáveis de       T. 

canis suprimem a expressão de da citocina pró-inflamatória IL-12 e que este pode 

ser um possível mecanismo utilizado pelo parasito para estabelecer sua infecção no 

hospedeiro. Estes resultados poderão contribuir com o conhecimento existente sobre 

o padrão de resposta imune desenvolvido durante a infecção com o nematódeo T. 

canis, auxiliando na compreensão da ação moduladora exercida sobre o sistema 

imune de camundongos.  

 

 

 



70 
 

 

 

 

 

Figura A: Eletroforese em gel de agarose 2% dos produtos de PCR amplificados a partir do cDNA de 
esplenócitos de camundongos estimulados in vitro . 1-4 amplificação do controle β-actina, 5-8 IFN-γ 
(247 pb), 9-12 IL-10 (237 pb), 13-16 IL-4 (181 pb) e 17-20 IL-12 (618 pb). Os estímulos in vitro foram 
realizados com: A. larvas viáveis; B. larvas inviáveis e íntegras; C. larvas inviáveis e dilaceradas; D. 
Con A (controle) 
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Figura B: Expressão das citocinas IFNγ, IL-10, IL-4 e IL-12 produzidas em esplenócitos 
estimulados in vitro com: larvas viáveis, larvas inviáveis e íntegras, larvas inviáveis e 
dilaceradas e Con A (controle). 
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