
RESUMO 

Título: EFEITO DE LISADO BACTERIANO (OM-85) NA RESPOSTA PULMONAR 

ALÉRGICA EM MODELO MURINO EM DIFERENTES MOMENTOS DA VIDA  

 

Introdução: a busca de novos fármacos para o tratamento da asma alérgica deve 

objetivar a prevenção primária à doença. Os produtos bacterianos parecem inibir a resposta 

inflamatória de forma potente, porém o momento de exposição com maior efeito e seus 

mecanismos de ação ainda não foram claramente identificados. 

Objetivo: estudar o efeito do extrato bacteriano OM-85 no desenvolvimento de resposta 

pulmonar alérgica a ovalbumina em um modelo murino, avaliando particularmente o fator 

temporal da exposição. 

Métodos: camundongos BALB/c fêmeas foram expostas a lisado bacteriano (OM-85) por 

gavagem em diferentes momentos da vida (neonatal e pré-sensibilização), com um grupo 

controle positivo e um negativo. Após exposição ao OM-85, foram realizados contagem total de 

células e exame citológico diferencial no lavado broncoalveolar, e ensaio de peroxidase 

eosinofílica (EPO) e análise histopatológica em tecido pulmonar.  

Resultados: o extrato bacteriano OM-85 não apresentou efeito inibidor da resposta 

pulmonar alérgica em camundongos. No grupo com intervenção precoce, houve redução 

somente do número de eosinófilos no lavado broncoalveolar (p=0,001). Os níveis de EPO e as 

alterações histopatológicas observadas nos tecidos pulmonares não foram diferentes entre os 

grupos.  

Conclusão: A exposição ao extrato OM-85, no período neonatal e pré-sensibilização na 

idade adulta, por via oral, não inibe a resposta pulmonar alérgica em camundongos. Esse 

resultado não exclui a possibilidade de um efeito inibidor neste modelo com doses mais altas do 

OM-85 ou outras vias de administração. 

Palavras-chave: asma, camundongos, extrato bacteriano OM-85, resposta pulmonar 

alérgica, exposição precoce.  
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