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     Introdução 

 Apesar da associação comum do Lactococcus lactis com produtos lácteos, a bactéria 

foi originalmente isolada de plantas onde acreditava-se estar dormente, e só se tornou ativo 

e se multiplicou no trato gastrointestinal após ser consumido por ruminantes. Originário do 

gênero Streptococcus e reclassificado no gênero Lactococcus em 1985, o L. lactis é dividido 

em três subespécies: L. lactis subsp. lactis, L. lac-tis subsp. cremoris e L. lactis subsp. hordniae. 

Fenotipicamente, é classificada como uma bactéria intestinal anaeróbia, gram-positiva, 

homolactada, não-esporulante e facultativa, com centenas de cepas. 
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 Lactococcus lactis é uma bactéria amplamente utilizada na produção de soro de leite 

e queijo, mas que também se tornou famosa como o primeiro organismo geneticamente 

modificado a ser utilizado vivo para o tratamento de doenças em humanos. 

 O Lactococcus lactis tem sido usado durante séculos na fermentação de alimentos, 

especialmente queijo, iogurte, e similares, tornando-o assim, reconhecido como seguro 

(GRAS) pela Food and Drug Administration (FDA). 

 L. lactis é resistente à acidez gástrica quando administrado em conjunto aos 

alimentos, mantendo-se biologicamente ativo em todo o trajeto através do trato digestivo. 

 Além disso, por ser uma bactéria não invasiva e não-comensal, isto é, de passagem 

transitória através do intestino dos animais, tem um menor potencial de desencadear 

imunotolerância ou efeitos colaterais sobre o seu uso prolongado. Outra característica 

importante é que por ser uma bactéria Gram-positiva, L. lactis não possui o lipopolissacarídeo 

(LPS) endotóxico e ainda apresenta menos exoproteínas nativas em comparação com 

linhagens de E. coli. 

 

 

     Indicações 

 •Melhora a função imune, diminuindo a ocorrência de episódios alérgicos e modula 

o processo inflamatório;  

 •Melhora os sintomas associados às doenças inflamatórias intestinais;  

 • Melhora também a frequência das evacuações e a consistência das fezes, 

auxiliando no manejo da constipação crônica. 
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