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Resumo
Bactérias lácticas isoladas de leite e queijo de ovelha foram identificadas e
avaliadas in vitro quanto a características probióticas – tolerância a pH ácido, sais
biliares e fenol. Três linhagens foram identificadas como Lactobacillus plantarum e,
para a linhagem LCN 27, não foi possível definir a espécie. Os isolados mostraram
boa viabilidade em pH 3 e 4, porém nenhum sobreviveu em pH 2 (valores abaixo
do limite de detecção), após 4 h de incubação. Os lactobacilos foram capazes
de resistir às concentrações de 0,1 e 0,3% de sais biliares e a concentração de
0,4% de fenol não afetou a viabilidade após 4 h. A linhagem LCN 56 foi estudada
em sucos gástrico e intestinal simulados, nos quais a presença de pancreatina e
sais biliares não afetaram significativamente a viabilidade bacteriana; porém, em
pepsina e pH 2,0, a linhagem resistiu apenas por 30 min, sendo que a presença
de leite desnatado incrementou a viabilidade durante o tempo de avaliação de 4 h.
Esses resultados estimulam a continuidade do estudo desses isolados, visando
aplicações em alimentos funcionais probióticos.
Palavras-chave: Bactérias lácticas; Probióticos; Barreiras biológicas;
Leite de ovelha.
Summary
Lactic bacteria isolated from ovine milk and cheese were identified and
evaluated in vitro for probiotic characteristics – acid, bile salts and phenol
tolerance. Three strains were identified as Lactobacillus plantarum and LCN 27
was not definitively identified. The isolates showed good viability at pH 4 and pH 3,
but none of them survived at pH 2 (values below detection limit) after 4 hours of
incubation. The lactobacilli were able to resist 0.1 and 0.3% of bile salts and 0.4%
of phenol did not affect the viability after 4 h. The strain LCN 56 was studied in
simulated gastric and intestinal juices, in which the presence of pancreatin and
bile salts did not affect bacterial viability, but the strain resists only for 30 min in
pepsin and pH 2.0. The addition of skimmed milk enhanced viability during 4 h
of evaluation. These results instigate the continuity of studies of these isolates for
food probiotic application.
Key words: Lactic bacteria; Probiotics; Biological barriers; Ovine milk.
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1 Introducão
Bactérias ácido-lácticas (BAL) estão presentes em
todos os alimentos fermentados, possuem histórico de
uso seguro e constituem parte da microbiota intestinal
de humanos e animais. Recentemente, propriedades
de promoção à saúde têm sido atribuídas a diversas
linhagens de BAL e, assim, aplicações probióticas são
majoritariamente desenvolvidas com este grupo de
bactérias, especialmente com linhagens de Lactobacillus
e Bifidobacterium (DEL PIANO et al., 2006).
Probióticos são definidos como “microrganismos
vivos que, quando administrados em quantidade
adequada, conferem benefícios à saúde do indivíduo”,
de acordo com a FAO/WHO (2001), e passaram a ser
um tópico importante na pesquisa de BAL ao longo da
década de 2010 (BAO et al., 2010).
Entre os efeitos benéficos de produtos contendo
organismos probióticos – bem documentados e
estabelecidos cientificamente – estão o balanço da
microbiota intestinal, o alívio da intolerância à lactose e a
prevenção e a redução de sintomas de diarreia associados
a antibióticos e rotavírus. Há outros efeitos benéficos
com caráter potencial que requerem mais estudos
para substanciar alegações, incluindo propriedades
antioxidantes e anti-inflamatórias, estimulação do sistema
imune, redução do risco de doenças atópicas e alergias,
efeito hipocolesterolêmico e redução do risco associado à
mutagenicidade e à carcinogenicidade (FAO/WHO, 2001;
MATTILA-SANDHOLM et al., 2002; PARVEZ et al., 2006;
VASILJEVIC e SHAH, 2008; RANADHEERA et al, 2010).
Todavia, os efeitos benéficos conferidos pelas bactérias
probióticas são muito específicos de cada linhagem
(VASILJEVIC e SHAH, 2008).
A funcionalidade dos probióticos depende
da sua habilidade em sobreviver e colonizar o trato
gastrointestinal; portanto, a resistência das células a
barreiras biológicas – acidez estomacal, bile e enzimas
proteolíticas – é um pré-requisito (DEL PIANO et al.,
2006; PAN et al., 2009). Adicionalmente, tolerância
ao fenol é desejável, já que este composto pode ser
formado no intestino pela deaminação de aminoácidos
aromáticos provenientes da dieta ou de proteínas
endógenas (PINTO et al., 2006). Estas propriedades
podem ser determinadas por avaliações in vitro, as quais
são geralmente empregadas na seleção de potenciais
bactérias probióticas (SCHILLINGER et al., 2005).
O isolamento e a caracterização de novas
linhagens probióticas de nichos não investigados podem
ser vantajosos por revelar características taxonômicas
e para obtenção de linhagens com particularidades
funcionais interessantes (ORTU et al., 2007).
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O leite e o queijo de ovelha representam fontes
de bactérias lácticas, mas ainda pouco exploradas no
Brasil. A atividade de produção de leite de ovelha no
país e sua industrialização para produção de queijos é
recente e restrita à região Metropolitana e à Serra Gaúcha
(NESPOLO, 2009). Por essa razão, o objetivo deste estudo
foi identificar e avaliar in vitro possíveis propriedades
probióticas de quatro BAL isoladas de leite e queijo de
ovelha da região sul do Brasil.

2 Material e métodos
2.1 Linhagens bacterianas
As bactérias lácticas foram isoladas por Nespolo
(2009) de leite ovino cru e queijo produzido sem adição
de cultura iniciadora, obtidos de um laticínio localizado
em Viamão-RS, Brasil. Os isolados foram mantidos como
culturas estoque congeladas a –21 ºC em caldo Man
Rogosa Sharp (MRS) contendo 20% (v/v) de glicerol,
sendo propagadas duas vezes antes do uso.
2.2 Identificação bioquímica e molecular
Os perfis de fermentação de carboidratos das
bactérias lácticas foram avaliados utilizando kits API 50
CHL (BioMérieux), conforme instruções do fabricante,
para identificação bioquímica.
A identificação molecular foi realizada por meio da
obtenção e do sequenciamento do rDNA 16S. O DNA total
foi extraído pelo método fenol/clorofórmio e as Reações em
Cadeia da Polimerase foram realizadas empregando os
primers universais 27f (5`-GAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’)
e 1525r (5’-AGAAAGGAGGTGATCCAGCC-3’), conforme
Lisboa et al. (2006). Os amplicons foram purificados
e enviados para ATCGene (Porto Alegre, Brasil), onde
foram sequenciados. O algoritmo BLAST foi utilizado para
busca por sequências homólogas no GenBank e, para
alinhamento destas sequências, utilizou-se o software
CLUSTAL W versão 1.8.
2.3 Tolerância a condições ácidas e a sais biliares
A resistência dos isolados sob diferentes condições
ácidas foi avaliada em caldo MRS (pH 6,5) ajustado a
pH 2, 3 e 4 com HCl concentrado.
A avaliação da tolerância bacteriana a sais biliares
foi realizada em caldo MRS suplementado com uma
mistura de colato de sódio e deoxicolato de sódio na
proporção de 1:1, atingindo concentrações finais de 0,1,
0,3, 0,5 e 1% (m/v).
Culturas de 24 h com concentração final entre
106 e 107 UFC mL-1 foram inoculadas nos tratamentos e
incubadas a 37 ºC por 4 h, juntamente com controles em
pH 6,5 e sem adição de sais biliares. A sobrevivência sob
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diferentes condições foi avaliada por contagem em placas
com limite de detecção de 1,7 log UFC mL-1. Ambas as
avaliações seguiram o protocolo de Perelmuter et al.
(2008).

3 Resultados e discussão
3.1 Identificação bioquímica e molecular

A habilidade de crescimento na presença de fenol
foi realizada utilizando caldo MRS adicionado de 0,4%
de fenol, conforme Pinto et al. (2006). A enumeração das
bactérias foi realizada no tempo inicial e após 4 h de
incubação a 37 °C.

As bactérias lácticas foram identificadas como
espécies do gênero Lactobacillus, conforme a Tabela 1.
A identificação bioquímica não foi conclusiva para as
linhagens LCN 27 e 56, porém apresentou correlação
com a identificação molecular para as demais linhagens.
Pode-se afirmar que as linhagens LCN 17, 28 e
56 pertencem à espécie L. plantarum, enquanto a linhagem
LCN 27 ainda necessita de confirmação da espécie.

2.5 Tolerância ao trânsito gastrointestinal superior

3.2 Tolerância a condições ácidas e a sais biliares

Uma das linhagens foi selecionada para a
avaliação de tolerância ao trânsito gastrointestinal
superior, conforme Huang e Adams (2004). As células
bacterianas com 24 h de incubação foram separadas por
centrifugação (12000 g por 5 min a 4 °C), lavadas duas
vezes com tampão fosfato e ressuspendidas em solução
salina a 0,5%. Uma alíquota de 0,2 mL da suspensão
celular foi misturada a 0,3 mL de solução salina e 1,0 mL
de sucos gástrico ou intestinal simulados, e incubada a
37 °C. A contagem de células viáveis foi realizada no
tempo inicial e em 15, 30, 60, 120, 180 e 240 min para
tolerância ao trânsito gástrico e, após 240 min, para
a determinação da tolerância ao trânsito no intestino
delgado.

A sobrevivência e a colonização no trato digestivo
são consideradas aspectos críticos para o aumento da
funcionalidade e a expressão de funções fisiológicas de
promoção à saúde por microrganismos probióticos.

2.4 Tolerância ao fenol

O suco gástrico simulado consistiu em pepsina
(3 mg mL-1) e pH 2,5 ou 2,0, enquanto, o suco intestinal
simulado foi composto por pancreatina (1 mg mL-1) e pH
8,0, com ou sem adição de 0,5% de sais biliares.
O e f e i t o d a p re s e n ç a d e u m a l i m e n t o n a
sobrevivência durante o trânsito gástrico em pH 2,0 foi
avaliado da mesma forma, porém, substituindo a solução
salina por 0,3 mL de leite desnatado reconstituído a 10%
(m/v).
2.6 Análise estatística
Os dados experimentais foram expressos como
média ± desvio padrão e avaliados por análise de
variância (ANOVA) com nível de significância de 0,05
utilizando o programa SAS (versão 9.1).

Primeiramente, para sobreviver no intestino,
os organismos devem ser tolerantes ao baixo pH do
estômago, que geralmente varia de 2,5 a 3,5, mas pode
ser tão baixo quanto 1,5 durante o jejum ou tão alto
quanto 4,5, após uma refeição. A natureza do alimento
afeta o tempo de trânsito através do estômago, mas
normalmente o alimento permanece por 2 a 4 h (HUANG
e ADAMS, 2004).
Os resultados da viabilidade das bactérias lácticas
quando expostas a diferentes condições ácidas após 4 h
de incubação estão demonstrados na Figura 1. Não houve
diferença significativa entre os controles em pH 6,5 –
tempo inicial (T0) e após 4 h (T4) – e os tratamentos
com pH 4, em vista de que as linhagens de Lactobacillus
acidificam normalmente o meio de cultura a este valor.
Em pH 3, as linhagens foram resistentes após 4 h, porém
observou-se que a contagem bacteriana esteve abaixo do
limite de detecção em pH 2 após este período e mesmo
após 30 min.
Em decorrência disso, novo tratamento foi realizado
com caldo MRS acidificado para pH 2,5. Nesta condição,
para as linhagens LCN 17 e 28, foi possível detectar
viabilidade apenas após 30 min, enquanto que as demais
linhagens resistiram após 1 h (contagem entre 2,3 e
2,9 log10 UFC mL-1).

Tabela 1. Bactérias lácticas de leite e queijo ovino e respectiva identificação bioquímica e molecular.
Linhagens
Origem
Identificação por API 50 CHL
Identificação por 16S rDNA
LCN 17
Leite
Lactobacillus plantarum (99,9%)
Lactobacillus plantarum (99%)
LCN 27
Leite
Lactobacillus paracasei ssp. paracasei
Lactobacillus paracasei (97-98%)
(por aproximação)
Lactobacillus casei (97-98%)
LCN 28
LCN 56

Leite
Queijo

Lactobacillus plantarum (99,9%)
Lactobacillus brevis (75,1%)

Lactobacillus plantarum (99%)
Lactobacillus plantarum (98-99%)

Lactobacillus plantarum (20,1%)
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Figura 1. Tolerância das bactérias lácticas a diferentes
condições ácidas. Os resultados constituem a média de três
experimentos independentes ± desvio padrão, com limite de
detecção de 1,7 log10UFC mL-1.

Figura 2. Tolerância a sais biliares das bactérias lácticas.
Os resultados constituem a média de três experimentos
independentes ± desvio padrão. Limite de detecção
1,7 log10UFC mL-1.

Estes resultados estão de acordo com outros
estudos, nos quais linhagens de Lactobacillus foram
capazes de reter sua viabilidade a valores de pH entre
2,5 e 4,0, mas apresentaram perda de viabilidade
a valores de pH inferiores (JACOBSEN et al., 1999;
MARAGKOUDAKIS et al., 2006; PERELMUTER et al.,
2009; HWANHLEM et al., 2010).

3.3 Tolerância ao fenol

Outra barreira que as bactérias probióticas devem
transpor é a bile presente no intestino delgado, no qual
o tempo de trânsito do alimento é geralmente entre 1 e
4 h. Os sais biliares são os principais componentes da
bile, capazes de desorganizar a estrutura de membranas
celulares e, dessa forma, mostram-se tóxicos às células
vivas (BEGLEY et al., 2006)

O fenol é um produto catabólico de aminoácidos
aromáticos e tem atividade bacteriostática (PINTO et al.,
2006). A concentração de 0,4% é elevada e as bactérias
lácticas deste estudo, por terem demonstrado tolerância
a este composto, podem ter mais chances de sobreviver
no intestino.

A Figura 2 demonstra que as bactérias foram
capazes de tolerar apenas baixas concentrações dos
sais biliares (0,1 e 0,3%) e apenas a linhagem LCN 56
apresentou concentração celular acima do limite de
detecção quando exposta a 0,5% de sais biliares. Para
a concentração de 1% da mistura de sais, nenhuma
das linhagens alcançou viabilidade acima do limite de
detecção após 4 h (resultado não mostrado). Ao avaliar
os tratamentos e os controles T4 (sem adição de sais após
4 h) em comparação aos controles no tempo inicial (T0,
sem adição de sais), não houve diferença significativa
(p > 0,05) apenas para LCN 17, 28 e 56, quando expostas
a 0,1% de sais.
Considerando que a concentração de sais biliares
de 0,15 a 0,3% tem sido recomendada para a avaliação
in vitro da passagem pelo intestino delgado (HUANG e
ADAMS, 2004), admite-se que as bactérias isoladas do
leite e queijo de ovelha apresentam recuperação potencial
nessas condições.
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A resistência ao fenol foi testada como um indicador
adicional da sobrevivência às condições intestinais. Os
lactobacilos mostraram grau de sensibilidade similar
frente a este composto (Tabela 2), sendo que não houve
diferença significativa (p > 0,05) entre os tempos inicial
(T0) e após 4 h (T4) para todas as linhagens.

3.4 Tolerância ao trânsito gastrointestinal superior
A linhagem LCN 56, que apresentou a melhor
resistência aos sais biliares, foi avaliada com maior
concentração celular inicial e empregando-se barreiras
enzimáticas e pH-dependentes pela exposição aos sucos
gástrico e intestinal simulados.
A contagem de células viáveis não diferiu
significativamente do tempo inicial após a incubação
por 240 min em pancreatina pH 8,0 e houve redução
de aproximadamente um ciclo logarítmico na presença
de 0,5% de sais biliares (Tabela 3). Em contrapartida, a
Figura 3 demonstra que, em suco gástrico simulado em
pH 2,5, houve redução gradual até 180 min. Porém, a
detecção de viabilidade foi possível após 30 min, quando
da exposição em pH 2,0.
Embora o pH possa ser usado como medida
adequada direta para seleção de linhagens probióticas,
ressalta-se que muitos probióticos são consumidos em
produtos alimentícios. Há relatos de que a presença
de alimentos e ingredientes alimentares melhora a
78
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Tabela 2. Tolerância das bactérias lácticas a 0,4% de fenol.
Log10 UFC mL-1
Linhagem
T0
T4
LCN 17
6,40 ± 0,08
6,41 ± 0,01
LCN 27
6,62 ± 0,20
7,02 ± 0,07
LCN 28
6,88 ± 0,02
6,76 ± 0,14
LCN 56
6,43 ± 0,10
6,37 ± 0,11

Tabela 3. Efeito do suco intestinal sobre a viabilidade da
linhagem LCN 56 durante 240 min.
Tempo inicial
240 min
Pancreatina pH 8,0
8,44 ± 0,2
8,17 ± 0,4
Pancreatina pH 8,0 +
8,37 ± 0,4
7,61 ± 0,6
0,5% sais biliares

determina sua eficácia no trato gastrointestinal. Sugere,
ainda, que a investigação cuidadosa da interação
entre probióticos e componentes alimentares deve ser
considerada no desenvolvimento de alimentos funcionais
probióticos.

4 Conclusões
As quatro bactérias lácticas isoladas de leite e
queijo ovino apresentaram tolerância a pH 3 e 4, a 0,3% de
sais biliares e a 0,4% de fenol, sendo que o isolado LCN
56 apresentou considerável resistência a sais biliares.
Apesar de as linhagens apresentarem pouca resistência
quando expostas ao pH 2,0, componentes lácteos podem
propiciar uma matriz protetora à sobrevivência nesta
condição. Assim, as linhagens deste estudo não podem
ser excluídas de aplicações probióticas e serão objeto
de estudos posteriores.
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