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OBJETIVO
Investigar a atividade antifúngica da fase acetato de etila de

Rhaphiodon echinus sobre cepas de Candida tropicalis.

Os fitoterápicos têm despertado o interesse dos

pesquisadores por apresentarem diversas propriedades

terapêuticas como anti-inflamatória, antimicrobiana, em

especial antifúngica. Na odontologia, como na medicina em

geral, o uso indiscriminado das medicações convencionais

tem aumentado a resistência dos microrganismos, devido a

isso a fitoterapia tem sido um recurso alternativo já que

concentrações mínimas de matéria vegetal são capazes de

desempenhar ação antifúngica reduzindo assim os efeitos

tóxicos.

INTRODUÇÃO

O produto natural oriundo de Rhaphiodon echinus apresenta propriedade de

inibir a cepa de Candida tropicalis, porém são necessários mais estudos para

saber qual o seu mecanismo de ação e sua real efetividade

CONCLUSÃO

Ao avaliar os resultados obtidos pode-se observar que o produto utilizado

apresentou Concentrações Inibitórias Mínimas (CIM) entre 1024 - 512 µg/mL

para as respectivas cepas de Candida tropicalis testadas.
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AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTIFÚNGICO DA FASE ACETATO DE ETILA DE Rhaphiodon

echinus CONTRA CEPAS DA Candida tropicalis

MÉTODO

Para determinação da concentração inibitória mínima (CIM)

foi utilizada a técnica da microdiluição em caldo. Foram

utilizadas placas com 96 orifícios, em cada um foi colocado

100 µl do meio líquido caldo Sabouraud dextrose duplamente

concentrado, em seguida 100µl da fase de Rhaphiodon

echinus na concentração inicial de 2048 µg/mL dispensado

na primeira fileira da placa e por diluição seriada em razão de

dois foram obtidas as concentrações de 1024 até 4 µg/mL

por último 10 µl do inóculo das cepas fúngicas com

concentração de 1-5x106 UFC/mL. As placas foram

incubadas a 35°C de 24-48h, após este período foi realizada

a leitura.
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DESENHO DE ESTUDO

Trata-se de um estudo experimental utilizando o produto

natural oriundo da planta Rhaphiodon echinus contra cepas

de fungos patogênicos.

CEPA FÚNGICA

Candida tropicalis

Rhaphiodon echinus

CIM

Ct ATCC 1024 μg/mL

Ct 14 512 μg/mL

Ct LM13 512 μg/mL

Ct LM 36 512 μg/mL

Tabela - Atividade antifúngica
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FIGURA - Raphiodon echinus


