
Fortalece a barreira do intestino

Melhora a imunidade

Clinicamente comprovado

Otimiza saúde digestiva



As infecções gastrointestinais são uma das principais causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo. Em 
particular nos países em desenvolvimento, doenças metabólicas, cardiovasculares e autoimunes vêm crescendo. 
O aumento de doenças inflamatórias e autoimunes está associada com a mudança da dieta ocidental, este é um 
importante fator que influencia o ecossistema intestinal. Pesquisas recentes sugeriram que diferentes polifenólicos 
são capazes de modular a estrutura e função da flora, desse modo afetando beneficamente a saúde do intestino, que 
para protegê-lo temos o sistema imunológico.

O sistema imunológico é um conjunto de órgãos e células muito poderosas, que permite combater os ataques 
permanentes do nosso ambiente, que apresenta quase 2% das células do nosso corpo. Assim, a exposição repetida aos 
agressores, algumas carências nutricionais ou a má higiene no dia a dia, podem perturbar o equilíbrio deste sistema e 
enfraquecer a imunidade. É possível fortalecê-la com uma alimentação saudável, higiene pessoal adequada ou com o 
aporte de probióticos. A microbiota tem uma função essencial no apoio a imunidade.

Figura 1: Representação de fatores ambientais que afetam a composição do microbiota intestinal.
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flavobióticos para saúde instestinal

O sistema imune da mucosa tem anatomia e fisiologia únicas, visando proporcionar um sistema que é tolerante a 
antígenos de alimentos e bactérias comensais, mas com capacidade de responder a micróbios patogênicos. A primeira 
camada de células fornece o primeiro nível de proteção, formando não só uma barreira, mas também um sensor 
capaz de proporcionar uma comunicação bidirecional com células linfoides resistentes na mucosa. Linfócitos, células 
dentríticas, mastócitos e eosinófilos formam uma rede pluripotente que pode orquestrar uma resposta adaptativa 
para potenciais patógenos (Wershil BK & Furuta GT. ).
A microbiota intestinal contribui para a metabolização de nutrientes e vitaminas essenciais para a viabilidade do 
hospedeiro, contribuindo para a obtenção de energia a partir dos alimentos.
A obtenção de energia a partir da dieta é uma função metabólica importante, uma vez que as células e, consequentemente, 
também todo o organismo humano, precisam de energia para se manterem vivas. Embora o intestino produza a 
enzimas que degradam os carboidratos, estas enzimas não conseguem degradar os carboidratos complexos. Assim, 
estes compostos sofrem fermentação pelos microrganismos comensais do intestino obtendo-se oligossacarídeos e 
monossacarídeos e, a partir destes, ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) (Tremaroli e Bäckhed, 2012).
Ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) são ácidos graxos orgânicos, contendo de um a seis átomos de carbono. 
São produzidos por meio da fermentação de carboidratos e proteínas ingeridos pela dieta, como fibras, prebióticos 
e probióticos. Essa fermentação é realizada por bactérias anaeróbicas, principalmente dos gêneros Bifidobacterium 
e Lactobacillus, presentes no intestino grosso. O crescimento dessas bactérias é, portanto, benéfico para a saúde 
intestinal e, ao mesmo tempo, inibe o crescimento de bactérias patogênicas. Dessa maneira, a composição da dieta 
influencia diretamente a produção dos AGCC. Os AGCC produzidos em maior abundância são o acetato, o propionato 
e o butirato. O butirato funciona como substrato energético do metabolismo celular do epitélio do cólon, enquanto os 
restantes vão para o fígado e servem de substratos na gliconeogênese e lipogênese, fundamentais para a formação de 
glucose e ácidos graxos, respectivamente que são essenciais no processo anti-inflamatório (Scott et al., 2013). 



O aumento da concentração de AGCC também pode trazer efeitos benéficos para os sintomas da constipação. Isso 
porque esses ácidos graxos são capazes de aumentar o volume fecal e reduzir o tempo de trânsito intestinal. Além disso, 
os AGCC são rapidamente absorvidos e oxidados pelos colonócitos (células do cólon), suprindo em aproximadamente 
60% a 70% das necessidades energéticas destas células. Assim, a disponibilidade de AGCC preserva, por exemplo, os 
estoques de glutamina, aminoácido considerado como principal combustível para os enterócitos. Outra vantagem é o 
estímulo à proliferação celular do epitélio, do fluxo sanguíneo visceral e aumento da absorção de água e sódio.
 A relação entre microbiota e metabolismo tem vindo a revelar bastante interesse clínico devido à possível relação com 
diversas patologias.

Essas patologias podem ser detectadas pelos níveis de calprotectina (CP) plasmática que são aumentados em várias 
condições inflamatórias. A concentração de calprotectina nas fezes é maior do que no plasma e níveis significantemente 
elevados em fezes são encontrados em pacientes com DII, considerando que os níveis não são elevados em pacientes 
com doenças não orgânicas, com doenças funcionais, por exemplo a SII. Calprotectina é uma proteína antimicrobiana 
liberada pelos neutrófilos polimorfo nucleares no intestino frente a uma exposição da mucosa a uma inflamação. 

Patologias associadas à composição do microbiota intestinal
• Obesidade e Resistência à Insulina
• Doenças cardiovasculares
• Diabetes tipo 1
• Doença inflamatória intestinal (DII)
• Doenças neurológicas
• Síndrome do Intestino Irritável (SII)
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 Quando ligada ao cálcio, pode resistir à degradação por enzimas leucocitárias e bacterianas. Está presente nas fezes 
em concentração mais alta comparada aos seus níveis de plasma (aproximadamente cerca de 6 vezes). Os valores da 
calprotectina fecal têm correlação proporcional ao grau de inflamação da mucosa intestinal, sendo este, portanto, 
um marcador sensível e específico para detectar inflamação intestinal. A associação dos dois marcadores fecais não 
aumenta a possibilidade de detecção da atividade inflamatória; portanto podem ser usados isoladamente. Valores 
aumentados: diversos processos inflamatórios intestinais localizados tanto no intestino delgado quanto no cólon 
(infecções gastrointestinais, câncer de colo-retal); pacientes tratados recentemente com anti-inflamatórios não-
esteroidais embora apresentem uma colonoscopia normal; cirrose hepática. Crianças saudáveis em seu primeiro ano 
de vida podem apresentar valores elevados, sem uma explicação clara sobre o assunto (BurrI E, et al).

Para sanar essas patologias foram feitos estudos muito promissores com flavonoides Citrus. 
Os flavonoides Citrus podem atuar como os três tipos de agente. Muitos estudos epidemiológicos demonstraram que a 
ingestão regular de flavonóides está associada a um risco reduzido de doenças cardiovasculares, intestinais e cerebrais. 
Na doença cardíaca coronária, os efeitos protetores dos flavonóides incluem principalmente antitrombóticos, anti-
isquêmicos, antioxidantes e vasorelaxantes. Sugere-se que os flavonóides diminuam o risco de doença coronariana 
por três ações principais: melhorar a vasodilatação coronária, diminuindo a capacidade de coagulação das plaquetas 
no sangue, e evitar que as lipoproteínas de baixa densidade (LDL) se oxidem. As propriedades anti-inflamatórias dos 
flavonóides Citrus também foram estudadas. Vários estudos-chave mostraram que as propriedades anti-inflamatórias 
dos flavonóides Citrus são decorrentes da inibição da síntese e das atividades biológicas de diferentes mediadores pró-
inflamatórios, principalmente os derivados do ácido araquidônico, as prostaglandinas E 2, F 2 e o tromboxano A 2. As 
propriedades anti-oxidantes e anti-inflamatórias dos flavonóides Citrus podem desempenhar um papel fundamental na 
sua atividade contra várias doenças degenerativas e particularmente doenças cerebrais, cardiovasculares e intestinais. 
Os flavonóides de citrinos mais abundantes são flavanonas, como hesperidina, naringina ou neohesperidina. O 
MicrobiomeX® é um flavobiótico de primeira linha desenvolvido pela Bioactor. É um extrato natural cítrico que consiste 
em flavonoides ativos específicos, sendo um extrato de Citrus sinensis normalizado a 80% de hesperidina e 3,5% de iso-
naringina. 
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Esse flavobiótico influencia diretamente o intestino, potencializando a flora e melhorando a barreira intestinal. 
MicrobiomeX® foi especialmente desenvolvido para alterar positivamente o microbioma do intestino. 

Estudos Clínicos

Um estudo foi realizado com uma dose diária de extrato de fruta cítrica para verificar os benefícios na composição 
da flora intestinal. O Método utilizado foi um estudo duplo cego com MicrobiomeX®® e placebo, assim foi possível 
examinar os efeitos de uma dose diária de 500mg de MicrobiomeX® na flora intestinal e nos níveis de calprotectina. O 
estudo foi aplicado em um grupo de 50 pacientes com sobrepeso durante 12 semanas. Cada indivíduo passou por um 
teste de 3 dias. Durante a noite os pacientes coletaram amostras de fezes no primeiro e último dia de teste e durantes 
os três dias foi medida a pressão arterial.
O modo de ação do MicrobiomeX® nos proporciona ótimos resultados. Funcionando de modo que os ácidos graxos de 
cadeia curta (AGCC) são produzidos por fermentação das bactérias dos carboidratos que geralmente não são digeridos. 
Várias das propriedades fisiológicos benéficas da flora intestinal podem ser atribuídas a produção dos AGCC, estes 
metabólitos mostraram exercer efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios e também na modulação imunológica.
Mais que isso, estudos in vitro do MicrobiomeX® mostraram que o consumo pode modular significantemente a flora 
intestinal influenciando no crescimento de grupos específicos de bactérias, chamadas de Clostridium cluster XIVa, 
capazes de produzir benefícios à saúde por meio da produção de AGCC. Ácido butanoico tem um papel de agente anti-
inflamatório, primeiramente via inibição do fator nuclear kb (NF-kB) ativo na célula epitelial do cólon humano, como 
visto na figura abaixo.

Frequentemente a desregulação da atividade do NF-kB está envolvida na patogênese do câncer de colón em doenças 
inflamatórias do intestino como colite ulcerosa e doença de Crohn.
Outro efeito importante do ácido butanoico é uma melhora na função da barreira intestinal. Inibindo o lançamento 
do fator de necrose de tumor α (TNF-α) e interleucina 13 (IL-13) e inibição da histona desacetilase, o ácido butanoico 
também pode contribuir com o restauro e melhora da barreira de junção por afetar a expressão de algumas proteínas.

Figura 2: Funcionamento do MicrobiomeX® na barreira intestinal.
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Altas concentrações de calproctectina fecal foram encontradas em pacientes com inflamação crônica como por exemplo 
doenças intestinais, mas também em pacientes obesos e com sobrepeso. Leucócitos ocultam a calprotectina no lúmen 
intestinal. A calprotectina tem um papel principal em bloquear os patógenos sobreviventes no lúmen intestinal. Após 
a intervenção a calprotectina foi diminuída no grupo tratado com MicrobiomeX® comparando com o que ingeriu 
placebo, sugerindo que uma carga menor de patógenos e assim mostrando um efeito anti-inflamatório. O mecanismo 
dessa redução pode ser relacionado às mudanças da flora intestinal e o metabolismo do intestino. 

Gráfico 1: Comparação MicrobiomeX® versus Placebo em relação ao butirato.

Pelo gráfico 1 podemos observar que o MicrobiomeX® 
induz a uma mudança positiva dentro da composição 
microbiana, resultando em um aumento significativo 
na produção de butirato. O butirato é o ácido graxo de 
cadeia curta (SCFA) fundamental para suportar a função 
imune, assim, nos mostra a melhora na função da 
barreira intestinal, diminuindo a inflamação.

O gráfico 2 mostra um aumento significativo na concentração de butirato , propionato e acetato onde estes são absorvidos 
no colón, onde cada um destes tem uma função específica. O butirato funciona como substrato energético do metabolismo 
celular do epitélio do cólon, enquanto os restantes vão para o fígado e servem de substratos, fundamentais para a formação 
de glucose e ácidos graxos, que são essências no processo anti-inflamatório.

Gráfico 2:  Comparação das concentrações de butirato, propionato e acetato em diferentes regiões do colón: descendente, 
ascendente e transverso.

Os resultados mostram o avanço em relação ao placebo.
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Gráfico 3:  Comparação MicrobiomeX® versus Placebo em relação a calprotectina.

A ação do MicrobiomeX® no gráfico 3, mostra a redução da calprotectina, que é um marcador chave na inflamação 
do intestino. Baixos níveis de calprotectina revelam um forte efeito anti-patogênico dentro do lúmen do intestino. 
Os resultados mostraram uma significante mudança na composição dos ácidos graxos de cadeia curta. Isso é um 
resultado direto da alteração na composição da flora intestinal. Além disso, foi mostrada uma forte tendência na 
diminuição da calprotectina fecal, refletindo na carga de patógenos. Ambos os resultados reforçam a hipótese que 
componentes polifenólicos cítricos conseguem modular a composição e função da flora intestinal, promovendo assim 
saúde intestinal considerando seus efeitos anti-inflamatórios. 

MicrobiomeX®, pode promover saúde para o indivíduo e seu intestino devido aos efeitos anti-inflamatórios como 
resultado da capacidade de modelar a composição da flora intestinal. Uma mudança significativa do acetato para 
o promotor de saúde, ácido butanoico e seu significante aumento na proporção total dos AGCC são resultantes da 
mudança da flora. Ácidos butanoicos promovem efeitos positivos na função da barreira intestinal e diminuem a 
inflamação como reflexo da diminuição dos níveis de calprotectina. Assim sendo, MicrobiomeX® é um flavobiótico de 
primeira linha que fortalece a barreira intestinal e melhora a imunidade.

Para reforçar as defesas imunitárias do organismo, é também possível associar MicrobiomeX® a outros complementos 
estimuladores da imunidade. 
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ImuniBeauty
MicrobiomeX®....................500mg
Fibrex®................................................5g
Modo de Uso: dissolver um sachê de 
ImuniBeauty em 200ml água.

ImuniGut
MicrobiomeX®......................500mg
L-Glutamina Aji.....................................5g
Modo de Uso: dissolver um sachê de 
ImuniGut em 200ml água.

Modo de Uso: dissolver um sachê de 
Imunibelly em 200ml água.

Imunibelly
MicrobiomeX®.......................500mg
Fiber AG................................................5g

Dose recomendada: 500mg diário de MicrobiomeX® Descrição química: Citrus sinensis normalizado a 
80% de hesperidina e 3,5% de iso-naringina

Para obter mais sugestões de formulações entre em contato com o departamento técnico da Biovital.


