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1.RESUMO: A disbíose bacteriana na região subgengival, provocada pelas bactérias 

presente no biofilme oral, associadas a diversos fatores ambientais, são a causa da 

periodontite crônica, uma doença caracterizada por uma inflamação tecidual oral. 

Sabe-se que a cepa chave, para que ocorra essa dísbiose é a Porphyromonas 

gingivalis, devido a seus fatores de colonização e modulação em relação aos 

colonizadores iniciais, e também da resposta do hospedeiro. Sabe-se que os 

probióticos, possuem efeitos que afetam de forma benéfica o animal hospedeiro, 

promovendo um equilíbrio com a microbiota, com o seu efeito antagônico em 

potenciais patógenos, sendo um potencial para o tratamento da periodontite. Portanto, 

o objetivo desta proposta, é testar a ação das moléculas produzidos pelo Lactobacillus 

acydophylus La5 no biofilme oral heterotipíco, através da co-cultura, separados por 

uma membrana filtrante(técnica de dois compartimentos), verificando a proporção de  

alteração dos biofilmes mistos de Porphyromonas gingivalis e colonizadores iniciais 

da placa dental, sendo estes: Streptococcus oralis, Streptococcus gordonii, 

Corynebacterium matruchotii, Gemella haemolysans; quantificar a biomassa do 

biofilme misto e da cepa Porphyromonas gingivalis, através de PCR quantitativo em 

tempo real (qPCR). Os resultados esperados mostraram uma diminuição significativa 

na biomassa. 

2.INTRODUÇÃO: O biofilme ou placa bacteriana, é definido como uma comunidade 

microbiana de alta densidade, embebida em uma matriz que forma-se em locais 

úmidos sendo composta de 91% de água, que facilita a difusão do biofilme , 5% de 

polissarídeos microbianos e 2 % de RNA, DNA e outras proteínas, podendo variar de 

acordo com as diversas condições do ambiente (1). Conforme o passar do tempo, o 

biofilme tende a se tornar maduro, adquirindo outras estruturas mais complexas, 

apresentando assim, mudança no quadro de tensão de oxigênio, osmolaridade e ph, 

assim como nutrientes, criando, portanto, um ambiente de estresse, podendo tornar a 

resposta de uma espécie bacteriana virulenta(2). A periodontite crônica é uma doença 

infecciosa caracterizada por um processo inflamatório destrutivo que afeta os tecidos 

periodontais em resposta à microbiota do biofilme. Atualmente, considera-se que a 

periodontite é iniciada por uma comunidade microbiana disbiótica e não por 

periodontopatógenos selecionados(3).A bactéria mais estudada e associada a 

periodontite, é a Porphyromonas gingivalis, pois sua virulência, associada a uma série 



de moléculas e fatores de colonização sendo: fímbrias, hemaglutininas e enzimas 

proteolíticas funcionais, causando assim uma disbíose na microbiota oral(4) 

3.OBJETIVO: A presente proposta deste trabalho será testar a hipótese de que a 

adição de L. acydophylus La5 libera substâncias que influenciam biofilmes 

multiespécies de P. gingivalis com colonizadores iniciais da placa dental.  

4.METODOLOGIA: Serão utilizadas as cepas de referência de Porphyromonas 

gingivalis ATCC 33277 (fimbriada) ou cepa W83 (não fimbriada), Streptococcus oralis 

cepa, Streptococcus gordonii DL1, Corynebacterium matruchotii ATCC? e Gemella 

haemolysans ATCC 10379 combinadas e Lactobacillus acydophylus La5 constituirá a 

cepa probiótica a ser investigada. Após crescimento, em placas com Ágar Brucella 

acrescido de 0,5% de extrato de levedura, hemina (5 mg/ml) e menadione (10mg/ml), 

as colônias serão raspadas das placas e ressuspensas no meio Todd Hewitt 

tamponado igualmente enriquecido de extrato de levedura, hemina e menadione (TH) 

(5). Serão desenvolvidos biofilmes mistos com cepas de Porphyromonas gingivalis 

ATCC 33277 ou W83 acrescidas de Streptococcus oralis cepa, Streptococcus gordonii 

DL1, Corynebacterium matruchotii ATCC? e Gemella haemolysans ATCC 10379 

adicionadas ou não para fins de controle, da cepa probiótica Lactobacillus 

acydophylus La5, no compartimento superior do poço, separados por uma membrana 

filtrante, com poros de 0.4 µm (Cell Culture Insert). O efeito da adição da cepa 

probiótica na proporção das cepas de Lactobacillus acydophylus la5 em biofilmes 

mistos, será verificado através de PCR quantitativo em tempo real (qPCR).  

5.DESENVOLVIMENTO: O uso de probióticos vem sido estudado, para diversas 

áreas da saúde, principalmente para a melhora da saúde gastrointestinal. Em relação 

à saúde bucal, os dados disponíveis até agora indicam que espécies de Lactobacillus 

spp podem modificar a composição da microbiota oral através de interações 

antagônicas contra espécies potencialmente patogênicas e, em particular, eles podem 

inibir o crescimento de certas espécies periodontopatogênicas (6) (7).  

 

 

 

 



6.RESULTADOS ESPERADOS: 

                                           

 Média da biomassa= 0,264± Desvio padrão. 

Quando realizada a co-cultura (gráfico 1) com o probiótico Lactobacillus acydophylus 

La5, verificamos uma redução significativa da biomassa. Teste T= (P >0,05). 
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Gráfico 1- Ação do Lactobacillus acydophylus La5

Biofilme misto sem La5. Biofilme misto com La5 
em co-cultura.


