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DESENHO DO ESTUDO

Determinar a concentração inibitória mínima

da fase clorofórmica de Raphiodon echinus

sobre cepas de Candida albicans.

As leveduras do gênero Candida apresentam

grande importância pela elevada assiduidade com

que colonizam e infectam o hospedeiro humano.

Infecções por Candida abrangem um espectro

amplo de doenças superficiais e invasivas,

acometendo pacientes sujeitados a uma grande

diversidade de fatores de risco (COLOMBO E

GUIMARÃES, 2003). Candida albicans é a

espécie mais frequentemente isolada de

infecções superficiais e invasivas em diversos

ambientes anatômicos e como causa de

candidíase em todas as partes do mundo. É a

espécie de Candida com máximo conhecimento

patogênico, devido à diversidade de fatores de

virulência descobertos (FREIRE., et al 2016).

INTRODUÇÃO

Por meio da análise dos resultados, pode-se observar que o

produto natural testado apresentou um forte efeito antifúngico

frente as cepas de Candida albicans. Dessa forma, pode-se

destacar a possível utilização desta substância para futuros

tratamentos das doenças causadas pelas leveduras.

DISCUSSÃO

Pode-se observar que a fase clorofórmica de Raphiodon

echinus utilizada nos testes de atividade antifúngica

apresentou uma CIM50 (Concentração inibitória mínima capaz

de inibir o crescimento de 50% das cepas testadas) com valor

de 512 µg/mL.

RESULTADOS

CONCLUSÃO

Com a realização desta pesquisa, pode-se perceber a

considerável atividade antifúngica Raphiodon echinus frente

as cepas da espécie Candida albicans, destacando assim a

necessidade de mais estudos para detalhar esta atividade

farmacológica.

ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DA FASE CLOROFÓRMICA DE RAPHIODON ECHINUS CONTRA CANDIDA ALBICANS 

MÉTODOS

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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Substância/cepa Candida albicans

ATCC 76645

Candida albicans 

LM 106

Candida albicans 

LM 108

Candida albicans 

LM 111

1024 μg/m + + + +

512 μg/m - + + +

256 μg/m - - + +

128 μg/m - - - -

64 μg/m - - - -

32 μg/m - - - -

16 μg/m - - - -

Controle 

Positivo

+ + + +

Controle 

Negativo

- - - -

Tabela 1: Atividade antifúngica para determinação da MIC da fase clorofórmica do Raphiodon echinus

contra cepas de Candida albicans.

(-) Não inibição (+) inibição
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