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RESUMO 
 
 

“ESTUDO DAS ALTERAÇÕES NOS FATORES DE VIRULÊNCIA DE Candida albicans 
INDUZIDAS POR Lactobacillus rhamnosus” RESUMO INTRODUÇÃO: Os fungos do gênero 
Candida podem fazer parte da microbiota normal dos seres humanos, entretanto quando 
ocorrem algumas oscilações fisiológicas no organismo hospedeiro essas leveduras podem 
desenvolver-se, causando a candidíase ou candidose. A espécie Candida albicans é o principal 
micro-organismo patogênico, e seus fatores de virulência favorecem a instalação da doença 
clínica. Dentre os fatores de virulência de C. albicans destacam-se, o tubo germinativo e a 
formação de biofilme. Estudos têm demonstrado que o consumo de alimentos probióticos pode 
reduzir a quantidade de Candida na cavidade oral de seres humanos, e que certas cepas de 
lactobacilos podem inibir o crescimento de Candida in vitro, além de dificultarem sua aderência 
ao epitélio.Uma vez que os probióticos parecem interferir no desenvolvimento da candidose e a 
compreensão dos mecanismos envolvidos neste processo possibilitaria uma melhor utilização 
terapêutica destes produtos, o OBJETIVO do presente estudo foi estudar a influência de 
Lactobacillus rhamnosus na expressão dos fatores de virulência de Candida albicans in vitro, 
comparando a formação de tubo germinativo e de biofilmes por Candida, quando cultivada na 
ausência e na presença de L.rhamnosus. MATERIAIS E MÉTODOS: Uma suspensão de 
Lactobacillus rhamnosus foi inicialmente semeada em MRS e incubada a 37 °C em estufa de 
CO2 por 24 horas. No outro dia, foi adicionado ágar Sabouraud dextrose sobre o meio,e uma 
suspensão de 107 células/mL de Candida albicans foi semeada e as placas foram novamente 
incubadas por 24h, 48h e 72h. Como controle foi utilizado o crescimento de Candida na 
ausência de Lactobacillus. Depois de cada um dos períodos de incubação, o crescimento de 
Candida foi analisado e foram obtidas suspensões para análise dos fatores de virulência. A 
formação de biofilme foi investigada em placas de microtitulação, por meio da leitura de 
densidade optica e contagem de unidades formadoras de colônia por mL de Candida. A análise 
da formação de tubo germinativo foi realizada após incubação em soro de cavalo e contagem 
de tubos germinativos para cada 200 células, em microscópio optico. RESULTADOS: Após 24, 
48 ou 72 horas de incubação, observou-se uma redução significativa no crescimento de 
C.albicans na presença de lactobacilos, quando comparado ao crescimento na ausência destes 
micro-organismos. Também foi observada redução significativa na capacidade de formação de 
tubo germinativo por C. albicans, especialmente após interação por 48 ou 72 horas com L. 
rhamnosus. Quanto à formação de biofilme, não foi observada diferença estatisticamente 
significante nas leituras das densidades ópticas ou as contagens de unidades formadoras de 
colônia (UFC/mL) das cepas de Candida isoladas do cultivo na presença ou na ausência de L. 
rhamnosus. CONCLUSÃO:Os resultados sugerem que L. rhamnosus é capaz de influenciar 
significativamente o crescimento e a expressão de fatores de virulência de C. albicans in vitro, 
podendo interferir na patogenicidade destes micro-organismos. Palavras-chave: Candida; 
Lactobacillus;Probiótico  


