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Inúmeros	esforços	têm	sido	dirigidos	para	comprovar	o	uso	das	plantas	quanto	ao	seu	potencial	no	controle	de	
bactérias.	O	trabalho	teve	como	objetivo	avaliar	o	potencial	inibitório	e	atividade	bactericida	do	extrato	alcoólico	de	
folhas	de	Solanum	lycocarpum	St.	Hill.	e	a	citotoxicidade	de	concentrações	de	extrato	foliar	de	lobeira	em	linhagens	
mielocíticas	THP-1.	Foi	determinada	a	atividade	inibitória	mínima	e	máxima	(CIMM),	curva	cinética	com	adição	de	
concentrações	variadas	de	extrato	de	 lobeira	e	 teste	de	disco-difusão	em	ágar	em	cepas	de	S.	aureus,	E.	 coli,	P.	
aeroginosa	e	E.	pyogenes.	As	cepas	gram-positivas	(S.	aureus	e	S.	pyogenes)	são	mais	sensíveis	ao	extrato	de	lobeira	do	
que	as	gram-negativas	(E.	coli	e	P.	aeroginosa).	As	concentrações	inibitórias	mínimas	para	as	cepas	de	P.	aeroginosa	e	E.	
coli	ocorreram	em	concentrações	mais	elevadas	que	nas	bactérias	gram-positivas	testadas.	Os	extratos	de	folhas	de	
lobeira	 apresentam	 citotoxicidade	 a	 células	 humanas	 em	 concentrações	maiores.	 Extrato	 das	 folhas	 de	 lobeira	
demonstra	atividade	inibitória	no	teste	de	disco-difusão,	no	entanto	são	requeridos	mais	trabalhos	para	testar	sua	
viabilidade	na	formulação	de	um	possível	medicamento.

Palavras-chaves:	Solanum	lycocarpum,	antimicrobiano,	viabilidade	celular.

Numerous	efforts	have	been	directed	to	prove	the	use	of	plants	for	their	potential	to	control	bacteria.	The	objective	of	
this	work	was	to	evaluate	the	inhibitory	potential	and	bactericidal	activity	of	Solanum	lycocarpum	St.	Hill	leaf	alcohol	
extract.	and	cytotoxicity	of	wolf	leaf	extract	concentrations	in	THP-1	myelocytic	strains.	Minimum	and	maximum	
inhibitory	activity	(MIC),	kinetic	curve	with	varying	concentrations	of	lobeira	extract	and	disk	diffusion	test	on	S.	
aureus,	 E.	 coli,	 P.	 aeroginosa	 and	 E.	 pyogenes	 strains	were	 determined.	 Gram-positive	 strains	 (S.	 aureus	 and	S.	
pyogenes)	are	more	sensitive	to	lobeira	extract	than	gram-negative	strains	(E.	coli	and	P.	aeroginosa).	The	minimum	
inhibitory	concentrations	 for	P.	aeroginosa	and	E.	 coli	 strains	occurred	at	higher	concentrations	 than	 the	gram-
positive	bacteria	tested.	Werewolf	leaf	extracts	present	cytotoxicity	to	human	cells	at	higher	concentrations.	Extract	of	
wolfberry	leaves	demonstrates	inhibitory	activity	in	the	disc	diffusion	test,	however	further	work	is	required	to	test	its	
viability	in	formulating	a	possible	drug.

Keywords:	Solanum	lycocarpum;	antimicrobial;	cell	viability.

Viability	extracts	ethanol	of	leaves	lobeira	(Solanun	lycocarpum	St.	Hil.)	in	medical	interest	bacteria	
control

Viabilidade	de	extratos	etanólicos	de	folhas	de	lobeira	(Solanum	lycocarpum	St.	Hil.)	no	
controle	de	bactérias	de	interesse	médico
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Esta	obra	está	licenciada	sob	uma	Licença
Creative	 Commons	 Attribution	 4.0	 Internacional

DOI:	http://dx.doi.org/10.18561/2179-5746/biotaamazonia.v9n3p24-29

R
E
SU

M
O

A
B
ST

R
A
C
T

Introdução
O	uso	de	plantas	para	 fins	 terapêuticos	representa	uma	

tradição	milenar	em	diferentes	culturas	(Maias,	Incas	e	tribos	
africanas)	e	o	Brasil	possui	milhares	de	espécies	ainda	não	
catalogadas	(CARTAXO	et	al.,	2010).	Várias	plantas	do	cerrado	
têm	sido	eficazes	para	o	tratamento	de	muitas	infecções,	pro-
vocadas	 por	 microrganismos	 (FERRONATO	 et	 al.,	 2007;	
SALVAGNINI	et	al.,	2008).

Predominante	 no	 cerrado	brasileiro,	 a	Solanum	 lycocar-
pum	St.	Hil.	ou	lobeira,	como	é	conhecida	pela	população	do	
norte	e	nordeste	do	paıś,	pertence	à	famıĺia	Solanaceae.	E� 	uma	
arvore	de	porte	arbustivo,	sua	altura	varia	de	2-6	metros	de	
altura,	 seus	 frutos	 são	 verdes,	 globosos	 com	 diâmetro	 que	
varia	de	8-12	cm,	de	sua	polpa	amarela	é	rica	em	amido	(SILVA	
FILHO	et	al.,	2012;	AGRA	et	al.,	2009;	CINTRA	et	al.,	2008).

Produtora	de	metabólitos	secundários	de	grande	importân-

cia	para	a	indústria	farmacêutica,	estes	com	aplicabilidade	em	
tratamentos	 hormonais	 como	 precursores	 de	 androgênios	
(solamina	e	solamargina)	ou	 	como	antioxidantes	no	combate	
ao	envelhecimento	precoce	(taninos	e	flavanoides)	(AMAL	et	al.,	
2009).

Além	dos	metabólitos	secundários,	a	lobeira	contém	outras	
substâncias	com	potencial	medicinal,	como	é	o	caso	do	amido	
presente	nos	frutos.	Esse	apresenta	potenciais	hipoglicemian-
tes,	combatendo	diabetes	tipo	II,	obesidade	e	problemas	liga-
dos	a	elevados	nıv́eis	de	colesterol.	Outros	bioativos	presentes	
na	lobeira	tem	atividade	diurética,	anti-espasmolıt́ica,	sedativa,	
antiofıd́ica,	 antiparasitária	 e	 atividades	 anti-inflamatórias	
(ALONSO-CASTRO	et	al.,	 2012;	HERNA�NDEZ-ORTEGA	et	al.,	
2012;	AL-ASHAAL,	2010;	MORENO-SALAZAR	et	al.,	2008).

Como	objetivos,	esse	trabalho	propõe	avaliar	o	potencial	ini-
bitório	e	atividade	bactericida	do	extrato	alcoólico	de	folhas	de
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Solanum	lycocarpum	St.	Hill.	em	cepas	padrão	de	Sthaphylococ-
cus	aureus	ATCC	25923,	Streptococcus	pyogenes	ATCC	19615,	
Escherichia	coli	ATCC	35218	e	Pseudomonas	aeroginosa	ATCC	
27853	e	avaliar	a	citotoxicidade	de	concentrações	de	extrato	
foliar	de	lobeira	em	linhagens	mielocıt́icas	THP-1.

Material	e	Métodos
Os	 experimentos	 foram	 realizados	 nos	 Laboratórios	 de	

Microbiologia	e	Vacinologia	da	Universidade	Federal	do	Tocan-
tins	 (UFT),	Campus	Universitário	de	Gurupi.	As	 folhas	de	S.	
lycocarpum	St.	Hill	foram	coletadas	nos	municıṕios	e	coordena-
das	descritas	no	Quadro	1.

Em	cada	local	foram	coletadas	folhas	da	região	mediana	das	
plantas,	após	as	coletas	as	folhas	foram	armazenadas	em	sacos	
plásticos	e	identificadas.	Em	laboratório,	as	folhas	foram	sub-
metidas	ao	processo	de	lavagem	com	hipoclorito	a	3%	e	água	
corrente	 e	 em	seguida	 submetidas	 a	 secagem	em	estufa	de	
secagem	com	entrada	de	ar	forçada	a	37ºC	até	atingirem	peso	
constante.

Com	o	material	foliar	desidratado,	as	folhas	foram	tritura-
das	em	liquidificador	industrial	com	o	intuito	de	aumentar	a	
penetração	do	solvente	ao	soluto.	Em	seguida	para	formar	a	
solução	de	extração,	foi	utilizada	a	proporção	de	40/60,	onde	
400	gramas	de	pulverizados	foram	adicionados	a	600	mL	de	
etanol	absoluto.

Posteriormente	a	solução	foi	submetida	a	ambiente	ausen-
te	de	luz	pelo	perıódo	de	24	horas	a	25ºC,	sob	agitação	contı-́
nua	 em	 shaker	 orbital	 a	 250	 rpm.	 Concluıd́a	 esta	 etapa	 de	
descanso	da	solução,	foi	submetida	a	procedimentos	de	filtra-
ção,	 iniciando	 por	 filtração	 a	 vácuo	 seguida	 de	 filtração	 em	
filtro	miliporo	(Milliporo	K18-230)	com	vazão	do	poro	de		0,22	
µm.

Após	os	processos	de	filtração	o	etanol	presente	na	solução	
foi	extraıd́o	por	processo	de	evaporação	em	evaporador	rotati-
vo	 (Quimis	 –Q344B)	 a	 60ºC	 e	 o	 resıd́uo	 resultante	 foi	 re-
extraıd́o	utilizando	o	 fluxo	de	ar	da	capela	de	 fluxo	 laminar	
durante	24	h,	resultando	em	apenas	o	concentrado	foliar	bruto	
de	S.	lycocarpum.

Para	os	testes	de	atividade	antimicrobiana	foram	utilizadas	
cepas	de	duas	bactérias	gram-positivas	(Sthaphylococcus	aure-
us	ATCC	25923	e	Streptococcus	pyogenes	ATCC	19615)	e	duas	
bactérias	gram-negativas	(Escherichia	coli	ATCC	35218	e	Pseu-
domonas	aeroginosa	ATCC	27853).

As	concentrações	inibitória	mıńima	e	máxima	foram	deter-
minadas	através	da	metodologia	de	micropoços	em	meio	sóli-

do	Muller	Hilton	(NCCLS,	2008).	Para	isso,	as	colônias	de	cada	
cepa	 foram	 fortalecidas	previamente	por	um	perıódo	de	48	
horas	a	37	ºC	em	meio	BHI.	Após	esse	processo	uma	alıq́uota	
foi	suspendida	e	ajustada	para	a	turvação	de	0,5	da	Escala	de	
McFarland	(LENETTE	et	al.,1987).

Em	meio	Muller	Hilton	foram	semeadas	as	cepas	pelo	méto-

do	de	esgotamento	de	alça,	por	meio	de	perfurações	no	meio	

de	cultura	com	cerca	de	6mm	de	diâmetro.	Em	cada	orifıćio	

foram	adicionadas	concentrações	do	extrato,	que	foram	de	0	a	

200	mg,	com	diferença	entre	as	doses	de	10	mg.	Posteriormen-

te		incubadas	por	um	perıódo	de	24	horas	a	37ºC.	Para	deter-

minar	a	concentração	inibitória		mıńima	e	maxima	foi	utilizada	

a	metodologia	de	Silva	et	al.	 (2009),	sendo	adaptada	com	o	

seguinte	 parâmetro.	 A	 concentração	 inibitória	 mıńima	 será	

considerada	a	partir	da	menor	concentração	testada,	isto	quan-

do	ela	apresentar	halo	superior	a	10	mm,	a	máxima	quando	a	

maior	 concentração	 de	 extrato	 apresentar	 uma	 progressão	

menor	que	3	mm	em	comparação	a	concetração	anterior.
A	 cinética	 bacteriana	 com	 adição	 das	 concentrações	 do	

extrato	foliar	de	S.	lycocarpum	obtidas	no	teste	de	CIMM	é	um	

teste	 adaptado	 da	 curva	 cinética	 bacteriana	 e	 se	 baseia	 na	

metodologia	de	Peyret	et	al.	(1990).
Determinadas	as	curvas	cinéticas	de	todos	os	microrganis-

mos,	seus	pontos	e	tempo	de	estabilidade	nas	fases	lag,	expo-

nencial,	estacionária	e	declıńio,	utilizou-se	os	valores	de	ativi-

dade	inibitória	mıńima	e	máxima	das	concentrações	do	teste	

CIMM,	e	foi	feito	novamente	o	teste	da	curva	cinética	de	cresci-

mento,	contudo	utilizando	as	concentrações	de	extrato	de	S.	

lycocarpum	St.	Hill.,	que	foram	adicionadas	ao	meio	BHI	lıq́uido	

contendo	as	bactérias.
Nesta	metodologia	haverá	um	padrão	para	as	concentra-

ções	dos	extratos,	isto	para	anular	a	absorbância	gerada	pelo	

extrato	e	permitir	observar	apenas	a	multiplicação	bacteriana.
Os	testes	de	disco-difusão	foram	realizados	segundo	NCCLS	

(NCCLS,	2008).	Com	auxıĺio	de	uma	alça	bacteriológica	foram	

retiradas	alıq́uotas	bacterianas	fortificadas,	estas	adicionadas	

em	soro	fisiológico	estéril	e	ajustadas	para	turvação	de	0,5	na	

escala	de	McFarland	(LENETTE	et	al.,	1987).
Os	discos	foram	confeccionados	de	acordo	com	as	concen-

trações	do	teste	de	CIMM,	utilizando	como	controle	negativo	

um	disco	com	apenas	água.	Os	controles	positivos	foram	deter-

minados	de	acordo	com	cada	descrição	contida	no	NCCLS	para	

cada	estirpe	bacteriana.	Para	Pseudomonas	aeroginosa	ATCC	

27853	foi	utilizada	a	gentamicina	10	mg;	Escherichia	coli	ATCC	

35218	a	ampicilina	com	sulbactam	20	mg;	Streptococcus	pyo-

genes	ATCC	19615	utilizou	a	penicilina	G	10	mg	e	Sthaphylococ-

cus	aureus	ATCC	25923	a	amoxicilina	com	ácido	clavulânico	30	

mg.	Caso	ocorra	resistência	bacteriana,	o	controle	positivo	 é	

alterado	segundo	as	especificações	do	NCCLS	(2008).
Todos	 discos	 foram	 pressionados	 suavemente	 contra	 o	

meio	de	cultura	e	as	distâncias	entre	os	discos	foi	de	30mm	e	

da	margem	da	placa	de	15mm,	para	assim	impedir	a	superpo-

sição	de	halos	de	inibição.
As	placas	foram	incubadas	em	estufa	a	37ºC	por	24	horas.	

Após	este	perıódo	 foi	 realizada	a	 leitura	com	auxıĺio	de	um	

paquıḿetro.	Cada	concentração	foi	avaliada	em	10	repetições	

para	 todas	 as	 cepas	 bacterianas,	 para	 assim	 obter-se	 uma	

média	do	valor	de	inibição	percentual.
O	 teste	 de	 viabilidade	 celular	 utilizando	 linhagem	 ATCC	

THP-1	seguiu	a	metodologia	descrita	por	MOSMANN	(1983).
Para	manutenção	da	linhagem	celular	THP-1	foi	utilizado	

meio	de	cultura	RPMI,	 suplementado	com	soro	 fetal	bovino	

(10%),	antibióticos	(10,000	U/mL	de	penicilina	e	10mg/L	de	

estreptomicina)	e	bicarbonato	(0,6	g).	As	células	foram	incuba-

das	em	atmosfera	úmida	de	5%	de	CO ,	a	37°.	2
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Quadro	1.	Locais	de	coleta	das	 folhas	de	S.	 lycocarpum	St.	Hill.	/	Chart	1.	Leaf	
collecting	locations	of	S.	lycocarpum	St.	Hill.
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E.c P.a S.a S.pUtilizando	 os	 valores	 de	 atividade	 inibitória	 mıńima	 e	
máxima	 das	 concentrações	 do	 teste	 CIMM,	 realizou-se	
novamente	o	teste	da	curva	cinética	de	crescimento,	contudo	
utilizando	as	 concentrações	de	extrato	de	S.	 lycocarpum	St.	
Hill.,	 estas	 adicionadas	 ao	 meio	 BHI	 liquido	 contendo	 as	
bactérias.

Observando	a	Figura	2,	podemos	concluir	que	 todas	as	
cepas	 entram	 na	 fase	 lag	 nos	 50	 minutos	 após	 inıćio	 do	
inóculo,	a	fase	exponencial	demora	exatamente	150	minutos	e	
aos	200	minutos	de	teste	as	cepas	bacterianas	entram	em	fase	
estacionária,	durando	um	perıódo	de	150	minutos,	ou	seja	aos	
350	minutos	do	teste	as	cepas	bacterianas	entram	em	fase	de	
declıńio.

As	células	THP-1	foram	contadas	em	câmara	de	Neubauer,	
para	assim	determinar	a	quantidade	especifica	de	células	pipe-
tadas	em	cada	poço.	Para	o	teste	determinou-se	a	quantidade	

4de	1	x	10 	células	para	cada	poço.	A	quantidade	de	reagentes		

para	cada	poço	foi	a	seguinte:	50	mL	da	solução	celular	de	THP-
1	para	1	mL	de	meio,	adicionando	as	concentrações	do	extrato	
a	serem	testadas.	Incubar	em	estufa	de	CO 	na	concentração	de	2

5%	a	37ºC	por	um	perıódo	de	48	horas,	após	este	perıódo	
pipeta-se	o	reagente	MTT	(100	µL),	aguardando	4	horas	para	
realizar	a	 leitura	em	espectrofotômetro	no	comprimento	de	
onda	de	540	nm.

Para	o	 teste	de	viabilidade,	além	do	controle	normal	do	
teste	(células	THP-1	mais	Meio),	foi	necessário	um	controle	de	
subtração,	isto	pelo	fato	do	extrato	apresentar	coloração	inten-
sa.	Neste	caso	o	controle	será	o	extrato	mais	meio,	para	que	seja	
eliminada	a	absorbância	do	extrato.

A	absorbância	real	do	teste	foi	obtida	pela	relação	entre	a	
absorbância	do	teste	e	a	absorbância	do	extrato	controle

Após	obtidas	as	absorbâncias	reais,	estas	foram	compara-
das	a	absorbância	padrão	do	teste,	onde,	se	as	absorbâncias	
dos	testes	forem	maiores	que	a	do	padrão,	demonstrando	que	
o	extrato	não	é	viável	para	células	humanas,	sendo	assim	consi-
derado	citotóxico.

Para	 as	 variáveis	 analisadas	 foram	 ajustados	 modelos	
regressivos	da	distribuição	dos	dados	em	função	da	concentra-
ção	do	extrato	ou	do	tempo	de	avaliação.

Resultados
Podemos	observar	que	as	cepas	gram-positivas	(S.	aureus	e	

S.	 pyogenes)	 apresentaram-se	 mais	 sensıv́eis	 ao	 extrato	 de	
lobeira	que	as	gram-negativas	(E.	coli	e	P.	aeroginosa),	ou	seja,	o	
extrato	apresentou	eficiência	 em	concentrações	menores	na	
CIMin.	(Tabela	1).

As	 concentrações	 inibitórias	 mıńimas	 (CIMin)	 iniciaram	
nas	concentrações	60,	80,	100	e	120	mg	e	posteriormente	as	
suas	concentrações	inibitórias	máximas	(CIMax)	foram	de	180	
mg	para	as	cepas	de	S.	aureu,	S,	pyogenes,160	mg	para	E.	coli	e	
200mg	para	P.	aeroginosa	(Figura	1).
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Abs.	Teste
Abs.	Real	do	Teste	=	

Abs.	Extrato	Controle

Tabela	1.	Teste	de	concentração	inibitória	mıńima	e	máxima	(CIMM)	em	cepas	de	S.	aureus,	P.	
aeroginosa,	E.	coli	e	S.	pyogenes.	Table	1.	Test	maximum	and	minimum	inhibitory	concentration	
(CIMM)	in	strains	of	S.	aureus,	P.	aeruginosa,	E.	coli	and	S.	pyogenes.

CIMM:	Concentração	inibitória	Mínima	e	Máxima

Bactéria
Concentração	de

Extrato	(mg) CIMin(mm) CIMax (mm)

S.	aureus 60	- 180 19,5 25,4

P.	aeroginosa 120-200 9 21

E.	coli 100-160 10 14

S.	pyogenes 80-180 10,2 13,5
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Figura	1.	Concentração	inibitória	mıńima	e	máxima	para	S.	aureus	(A),	P.	aeroginosa	(B).,	E.	coli	(C)	e	S.	pyogenes	(D)	em	função	de	extrato	de	lobeira,	apresentado	em	grá�ico	de	
dispersão.	/	Figure	1.	Maximum	and	minimum	inhibitory	concentration	for	S.	aureus	(A),	P.	aeruginosa	(B).	E.	coli	(C)	and	S	pyogenes	(D)	lobeira	extract	function	shown	in	scatterplot.

Figura	2.	Curva	cinética	bacteriana	de	cepas	de	E.	coli,	S.	aureus,	E.	pyogenes	e	P.	aeroginosa	em	função	
da	determinação	das	 fases	 lag,	exponencial,	estacionária	e	de	declıńio	de	cada	cepa	bacteriana.	/	
Figure	2.	Bacterial	kinetic	curve	of	strains	of	E.	coli,	S.	aureus,	E.	pyogenes	and	P.	aeroginosa	as	a	
function	of	determination	of	the	lag,	exponential,	stationary	and	decline	phases	of	each	bacterial	strain.



Determinada	curva	de	crescimento	bacteriano,	seus	tem-
pos	de	entrada	e	saıd́a	das	fases	lag,	exponencial,	estacionária	e	
de	declıńio,	podemos	aplicar	os	extratos	cujo	os	valores	foram	
coletados	no	teste	de	CIMM,	deste	modo	traçamos	uma	curva	
cinética	bacteriana	 com	extratos	de	 lobeira	e	observamos	o	
potencial	antibacteriano	de	cada	concentração,	em	cada	fase	da	
curva	bacteriana.

Observando	as	 curvas	 cinéticas	de	 cada	 cepa	bacteriana	
(Figura	3),	identificou-se	que	as	concentrações	do	extrato	de	
folhas	de	lobeira	aceleraram	a	curva	cinética,	isto	foi	observado	
pelo	tempo	de	entrada	na	fase	de	declıńio	das	bactérias,	que	foi	
de	250	minutos	de	teste.	Com	a	adição	dos	extratos	esta	fase	na	
curva	teve	inıćio	aos	200	minutos	na	curva	de	P.	aeroginosa	e	S.	
pyogenes,	S.	aureus	a	fase	de	declıńio	foi	aos	exatos	210	minutos	
e	225	minutos	para	a	cepa	de	E.	coli.

Outro	parâmetro	observado	na	curva	com	os	extratos	na	
figura	 3,	 foi	 a	 redução	 da	 taxa	 de	multiplicação	 bacteriana,	
conforme	 podemos	 observar	 na	 progressão	 do	 gráfico,	 em	
comparação	com	a	Figura	2.

Na	curva	com	cepas	de	P.	aeroginosa	temos	uma	taxa	de	
absorbância	de	1,43	na	curva	cinética	sem	extratos,	ao	adicio-
nar	os	extratos	os	valores	das	absorbâncias	foram	de	0,78	com	
extrato	a	140	mg,	0,82	com	extrato	na	concentração	de	160	mg,	
0,77	a	180	mg	e	0,88	na	concentração	de	200	mg	de	extrato	de	
lobeira.	Nas	cepas	de	S.	aureus	observou-se	a	mesma	redução	
da	taxa	de	multiplicação	bacteriana,	onde	1,41	foi	a	ápice	de	
concentração	celular	medidas	pela	absorbância.	Com	a	adição	
dos	extratos	este	valor	reduziu	para	0,93	com	a	concentração	
de	80	mg,	1,33	a	140	mg,	1,11	a	160	mg	e	1,14	a	180	mg	de	
extrato	de	lobeira

Com	 as	 cepas	 de	 S.	 pyogenes	 sua	 absorbância	 na	 curva	
normal	apresentou	1,57	reduzindo	para	1,24	a	80	mg,	1,30	a	
140	e	1,22	a	180	mg	e	1,20	na	concentração	de	120	mg	de	
extrato	de	lobeira.	A	mesma	redução	foi	observada	nas	cepas	
de	E.	coli,	onde	suas	absorbâncias	no	ápice	de	multiplicação	
bacteriana	foram	de	1,10	em	100	mg,	1,27	em	120	e	140	mg	e	
1,05	a	160	mg	de	extrato	de	lobeira.

O	teste	de	disco	difusão	determinará	a	atividade	antimicro-
biana	do	extrato	foliar	de	lobeira	e	se	existe	realmente	fenôme-
no	de	resistência	das	cepas	em	teste	perante	as	concentrações	
do	extrato	testadas.

Na	Figura	4,	avaliou-se	o	potencial	antimicrobiano	partindo	
de	uma	média,	valor	este	obtido	com	o	resultado	de	dez	repeti-
ções.

As	médias	da	atividade	antimicrobiana	dos	extratos	varia-
ram	de	acordo	com	a	concentração	e	a	cepa	bacteriana,	para	a	
cepa	de	E.	coli	as	concentrações	testadas	foram	100,	120	,140	e	
160	 mg,	 respectivamente	 e	 suas	 médias	 foram	 8,19	 mm,	
10,47mm,	12,81	mm	e	14,77	mm,	demonstrando	assim	que	
folhas	de	lobeira	tem	atividade	antimicrobiana	perante	cepas	
de	E.	coli.

Com	as	cepas	de	P.	aeroginosa	a	concentração	foi	a	maior	
utilizada,	 isto	 determinado	 pelo	 teste	 de	 CIMM.	 As	 médias	
geradas	de	acordo	com	os	resultados	foram	de	15,6	mm	na	
concentração	de	140	mg,	16,03	mm	em	160	mg,	16,77	mm	em	
180	mg	e	21,62	mm	em	200	mg	de	extrato	foliar	de	lobeira.	A	
atividade	antimicrobiana	gerada	pelo	extrato	perante	ensaios	
com	cepa	de	S.	pyogenes	gerou	as	seguintes	médias	de	halo	em	
suas	respectivas	concentrações,	11,6	mm	na	concentração	de	
80	mg,	12,95	mm	em	140	mg,	14,28	mm	em	160	mg	e	20,9	mm	
em	180	mg	de	extrato	foliar	de	lobeira.

No	material	vegetal	avaliado	nesse	experimento	foi	obser-
vada	a	atividade	antimicrobiana	sobre	cepas	de	S.	aureus,	suas	
médias	de	halo	foram	de	13,87	mm	a	80	mg,	13,43	mm	a	140	
mg,	17,23	mm	a	160	mg	e	23,49	mm	a	180	mg	de	concentração	
de	extrato	foliar	de	lobeira.
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Figura	3.		Curvas	cinéticas	de	P.	aeroginosa,	S.	pyogenes,	S.	aureus	e	E.	coli.	utilizando	concentrações	
de	extrato	de	folhas	de	lobeira.	/	Figure	3.	Kinetic	curves	of	P.	aeruginosa,	S.	pyogenes,	S.	aureus	and	
E.	coli,	using	concentrations	of	lobe	leaf	extract.
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Figura	4.	Médias	dos	testes	de	disco-difusão,	utilizando	as	concentrações	do	teste	CIMM,	sendo	que	
para	E.	coli	(100,	120,	140	e	160	mg),	S.	aureus	(80,	140,	160	e	180	mg),	P.	aeroginosa	(140,	160,	180	
e	200	mg)	e	E.	pyogenes	(80,	140,	160	e	180	mg).	/	Figure	4.	The	mean	values	of	the	diffusion-disc	
tests,	using	concentrations	of	the	CIMM	test,	were:	E.	coli	(100,	120,	140	e	160	mg),	S.	aureus	(80,	
140,	160	and	180	mg),	P.	aeroginosa	(140,	160,	180	and	200	mg)	and	E.	pyogenes	(80,	140,	160	and	
180	mg).



Todos	os	controles	positivos	apresentaram	os	halos	condi-
zentes	com	as	informações	contidas	no	NCCLS,	sendo	estas	as	
seguintes:	Gentamicina	10	mg	(entre	16	–	21	mm),	Ampicilina	
com	sulbactam	20	mg	(19-24	mm),	Penicilina	G	10	mg	(acima	
de	16	mm)	e	Amoxicilina	+	ácido	clavulânico	30	mg	(28	-36	
mm).

Utilizando	células	mielomonocıt́icas	THP-1	ATCC	foi	possı-́
vel	evidenciar	que	o	extrato	etanólico	bruto	apresenta	citotoxi-
cidade	a	partir	de	100	mg	de	extrato	(Tabela	3),	onde	os	valores	
de	absorbância	foram	próximo	a	absorbância	padrão.

Discussão
Morfologicamente	os	resultados	da	Tabela	1	estão	associa-

dos	 a	 espessura	 da	 parede	 celular	 das	 bactérias	 gram-
negativas,	esta	considerada	mais	espessa	tendo	o	seu	fator	de	
sobrevivência	 maior	 quando	 comparada	 as	 gram-positivas,	
sendo	necessária	uma	concentração	maior	na	antibioticotera-
pia	(TORTORA	et	al.,	2011;	MURRAY	et	al.,	2009).

As	CIMin	para	as	cepas	de	P.	aeroginosa	e	E.	coli	ocorreram	
em	 concentrações	 mais	 elevadas	 que	 nas	 bactérias	 gram-
positivas	envolvidas	no	teste.	Este	evento	está	ligado	a	espessu-
ra	da	membrana	das	bactérias	gram-negativas	que	dificulta	a	
interação	e	a	toxicidade	de	substâncias	com	potencial	antimi-
crobiano,	 contudo	 não	 impede	 sua	 atividade,	 isto	 depende	
inteiramente	da	concentração	administrada	(TORTORA	et	al.,	
2011).

Silva	 (2010)	 determinou	 em	 seu	 experimento	 que	 nos	
testes	 de	 CIM	 (Concentração	 inibitória	 mıńima)	 não	 houve	
inibição	para	cepas	de	E.	coli	no	seu	teste,	quando	os	ensaios	
acima	demostram	que	acima	de	100	mg	existe	atividade	anti-
microbiana	 (Figura	3),	 o	mesmo	ocorre	 com	as	 cepas	de	P.	
aeroginosa	que	mesmo	apresentando	a	necessidade	e	aumen-
tar	as	concentrações	testadas	houve	sensibilidade	da	bactéria	
ao	extrato	a	partir	de	120	mg.

Contudo	Silva	(2010)	observou	atividade	antimicrobiana	
dos	extratos	foliares	em	outros	testes	de	atividade	antimicrobi-
ana,	como	os	testes	de	disco	difusão	e	o	de	micro	poços,	entre-
tanto	Scarpel	et	al.	(2004)	realizando	testes	de	atividade	anti-
microbiana	 com	extratos	de	 lobeira	não	obtiveram	nenhum	
resultado	de	sensibilidade	para	as	cepas	E.	coli,	S.	aureus	e	P.	
aeroginosa.	Entretanto,	deve-se	levar	em	conta	que	os	extratos	
foram	obtidos	por	solvente	hidroalcoólico,	 já	o	extrato	desta	
pesquisa	foi	100%	alcoólico.

	A	concentração	de	CIMax	foi	avaliada	para	ter	como	base	a	
janela	de	sensibilidade,	onde	quando	a	atividade	antimicrobia-
na	não	se	elevasse	significativamente	(acima	de	3	mm)	o	teste	
estaria	estagnado,	 este	 limiar	 servirá	para	 continuidade	nos	
testes	como	o	de	viabilidade	celular	com	células	mielomonocı-́
ticas	THP-1,	 onde	 avalia-se	 até	 que	ponto	 a	 concentração	 é	
viável	para	células	humanas.

Esta	atividade	antimicrobiana	apresentada	nas	cepas	de	E.	
coli	foi	demonstrada	também	por	Silva	(2010)	que	obteve	em	
seus	 experimentos	 negatividade	 com	as	 cepas	 de	E.	 coli	 no	
teste	de	CIMM,	contudo	ele	avaliou	atividade	antimicrobiana	
do	extrato	de	lobeira	em	outros	testes,	como	o	teste	antimicro-
biano	 em	 tubos	 com	 caldo	 BHI,	 onde	 ocorreu	 redução	 na	

absorbância	do	teste	(curva	cinética	com	extrato)	comparado	
ao	padrão	(curva	cinética).

Os	efeitos	de	resistência	poderão	ser	elucidados	no	teste	de	
disco-difusão,	onde	poderemos	avaliar	o	surgimento	ou	não	de	
linhagens	resistentes	ao	extrato	de	lobeira.

Para	 a	 determinação	 do	 enquadramento	 do	 extrato	 da	
lobeira	em	antibiótico,	bactericida,	bacteriostático	ou	ambos,	
deve-se	 observar	 o	 declıńio	 em	 fase	 exponencial,	 segundo	
Parussolo	 (2011)	 o	 efeito	 bactericida	 máximo	 geralmente	
ocorre	na	fase	exponencial	de	crescimento,	fato	esse	que	ocor-
re	no	teste	de	cinética	microbiana	para	todas	as	cepas	em	teste,	
os	picos	de	oscilação	e	atividade	antimicrobiana	agem	da	faixa	
exponencial	para	a	estacionária,	portanto	podemos	observar	
que	 os	 extratos	 de	 lobeira	 contem	 atividade	 bactericida	 de	
bacteriostática.

Alguns	pesquisadores	como	Silva	(2010)	e	Martins	(2013)	
não	 encontraram	 atividade	 antimicrobiana	 de	 lobeira	 nos	
testes	de	disco-difusão	em	cepas	de	E.	coli,	no	entanto	utiliza-
ram	apenas	o	fruto	da	lobeira	e	não	a	parte	foliar	como	neste	
trabalho.	Contudo	Silva	(2010)	observou	atividade	antimicro-
biana	em	outros	testes	como	o	de	curva	cinética	em	tubo.

Martins	(2013)	ainda	avaliou	o	teste	de	disco-difusão	para	
cepas	de	S.	aureus,	onde	observou	ausência	de	atividade	anti-
microbiana	no	extrato	dos	 frutos	de	 lobeira,	avaliou	o	perfil	
farmacognóstico	da	fruta	de	S.	lycocarpum,	encontrando	ativi-
dade	fungicida,	contudo	a	ausência	de	atividade	antibacteriana	
para	cepa	P.	aeroginosa	e	enterococus.	Entretanto	 	o	extrato	
foliar	de	loberia	apresentou	atividade	antimicrobiana	perante	
cepas	de	P.	aeroginosa.

O	 teste	 de	 disco-difusão	 confirmou	 a	 sensibilidade	 das	
cepas	utilizadas	no	teste	ao	extrato	de	S.	lycocarpum,	contudo	
até	 o	 presente	momento	 não	 haviam	dados	 concretos	 nem	
médias	em	relação	ao	tamanho	da	formação	dos	halos	(mm),	
além	 disto	 não	 apresentou	 em	 nenhum	 teste	 atividade	 de	
resistência	ao	extrato,	ou	seja,	sem	ausência	de	halos	irregula-
res	nem	presença	de	colônias	isoladas	internamente	dos	halos	
de	inibição.

Com	o	teste	de	disco-difusão	podemos	comparar	as	médias	
dos	halos	do	extrato	com	as	médias	dos	halos	gerados	pelos	
fármacos	de	primeira	escolha	para	as	cepas	de	E.	coli,	S.	aureus,	
P.	aeroginosa	e	E.	pyogenes,	assim	gerar	um	valor	comparativo	
da	atividade	antimicrobiana	do	extrato	de	lobeira	com	o	dos	
fármacos	de	primeira	escolha,	conforme	resultados	na	Tabela	2.

Em	algumas	concentrações	o	extrato	foliar	de	lobeira	ultra-
passou	o	halo	de	medição	do	controle	positivo,	isto	ocorreu	nas	
cepas	de	E.	pyogenes	e	P.	aeroginosa,	isto	com	seu	extrato	na	
concentração	máxima,	a	menor	sensibilidade	apresentada	foi	
com	a	cepa	de	E.	coli,	no	teste	ocorreram	eventos	de	resistência	
perante	o	extrato	de	concentração	menor	(100	mg),	com	isto	é	
de	se	esperar	que	a	eficácia	do	extrato	seja	reduzida	quando	
comparado	ao	halo	formado	por	seu	padrão	positivo	(Ampicili-
na	com	sulbactam	20	mg).

Portanto	 extrato	 das	 folhas	 de	 lobeira	 contém	 atividade	
antimicrobiana	 comprovada	 no	 teste	 de	 disco-difusão,	 no	
entanto	não	se	sabe	o	mecanismo	de	ação	do	extrato.

Com	os	dados	do	teste	de	CIMM,	estes	valores	aplicados	a	
testes	com	maiores	repetições	e	avaliações	mais	concisas	da	
atividade	antimicrobiana	do	extrato	foliar	de	lobeira	é	necessá-
rio	que	tenhamos	um	parecer	quanto	a	viabilidade	deste	extra-
to,	se	podemos	utiliza-lo	para	fins	terapêuticos	contra	bactéri-
as.

Portanto	o	extrato	foliar	de	S.	lycocarpum	é	viável	na	faixa	
de	60	–	100	mg,	nesta	faixa	apenas	as	cepas	de	S.	aureus	e	E.	
pyogenes	podem	ter	o	extrato	utilizado	como	fonte	de	trata-
mento,	contudo	pode-se	utilizar	o	extrato	como	coadjuvante,	
junto	com	algum	outro	antibiótico	para	elevar	a	eficiência	do	
tratamento.
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Tabela	3.	Teste	de	viabilidade	celular	e	contendo,	valores	e	formula	do	fator	de	correção	do	extrato.	
/	Table	3.	Cell	viability	test	and	containing	values	and	formula	extract	correction	fator.

Concentração	(mg)
Absorbância
Corrigida	

Padrão	
Abs.	Extrato
Controle

60 0,09 0,30 0,81
80 0,19
100 0,34
120 0,41
140 0,60
160 0,72

180 0,84
200 0,87



Conclusões
As	cepas	gram-positivas	(S.	aureus	e	S.	pyogenes)	são	mais	

sensıv́eis	ao	extrato	de	lobeira	do	que	as	gram-negativas	(E.	coli	

e	P.	aeroginosa).
As	concentrações	inibitórias	mıńimas	para	as	cepas	de	P.	

aeroginosa	e	E.	coli	ocorreram	em	concentrações	mais	elevadas	

que	nas	bactérias	gram-positivas	testadas.
Os	extratos	de	folhas	de	lobeira	apresentam	citotoxicidade	

a	células	humanas	em	concentrações	maiores.
Extrato	das	folhas	de	lobeira	demonstra	atividade	inibitória	

no	 teste	 de	 disco-difusão,	 no	 entanto	 são	 requeridos	 mais	

trabalhos	 para	 testar	 sua	 viabilidade	 na	 formulação	 de	 um	

possıv́el	medicamento.
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