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INTRODUCAO

Algumas plantas possuem um mecanismo de resistencia a doencas, baseado.pelo menos
em parte, na presenca de substancias fungitoxicas pre-formadas.
Entre as muitas classes de compostos especificamente 1igados a resistencia ao ata
que de microrganismos, estao os hidroxiestilbenos como a pinosilvina (la) e o resvera trol (lb). Dfmeros de resveratrol como a e-viniferina (2) tambem foram

reconhecidos

como fitoalexinas de Vitaceae (Langcake & Pryce, 1 9 7 7 ) .
0 estudo fitoqufmico do extrato acetonico das sementes

de

Gnetum

schwackeanum

Taub., gnetacea da Amazonia, revelou a presenca de resveratrol (lb),de gnetina C (3)
da gnetina E (4a),

(***)

e

respectivamente, dfmero e trfmero do resveratrol (Lins et al. , 1 9 8 2 ) .
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Procedeu-se o estudo das propriedades antibióticas do extrato das
schwackeanum e das substâncias dele isoladas.
tico, o heptacetato de gnetina Ε {kb)
paniculatum.

sementes de G.

Ensaiou-se também um derivado semi-sínté

e um extrato hidroalcoõlico de folhas

Uma triagem química preliminar mostrou que esse extrato

de Gnetum

não contem resve

ratrol ou seus derivados.

MATERIAL Ε MÉTODOS
0 material ensaiado consistiu dos extratos G. schwakeanum Taub. (sementes)

e

de

G. paniculatum Spruce ex Benth. (folhas), resveratrol, gnetina C, gnetina Ε e do hepta
cetato de gnetina E, empregando-se como solvente o dímeti1su1fóxido (DMSO) puro ou DMSO
50¾ em água.
Determinação da Atividade Antibacteriana
Efetuou-se o ensaio preliminar da atividade dos ensaios (método de estrias, proces
so de Mitscher et al., 1972) utilizando-se as bactérias Klebsiella pneumoniae, Salmonella gallinarum, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis e Myco
bacterium smegmatis.

Os extratos e as substâncias puras que mostraram

atividade foram

depois ensaiadas pelo processo de difusão cavidade-placa (Giesbrecht, 1 9 8 0 ) .
Como referência foram ensaiados o solvente e uma solução padrão de estreptomicina.
Para todos os ensaios utilízou-se o meio Trypticase-soy agar (DlFCO),incubando-se
a 37 C por 2k horas.
Determinação da Atividade Anti fúngica
Utilizaram-se os processos difusão cavidade-placa e disco-placa (Grove & Randall,
1955) com os fungos Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans, Candida

parapsilosis e

Aspergillus flavus e os meios de cultura de Sabouraud ou meio D da British
1980 (DBP 8 0 ) .

Farmacopea

As placas foram incubadas a 25°C por 2hh para as leveduras e 48 h

para

Aspergillus flavus.
As concentrações das amostras utilizadas no processo cavidade-placa estão especi
ficadas nas tabelas 1 e 2 .

No processo disco-placa, as quantidades usadas

por

disco

foram: 1000 mcg no caso dos extratos e do acetato de gnetina E; 50 mcg para resveratrol
e 200 mcg para gnetina E.
Como referência ensaiaram-se soluções de acido salícflico de concentração conheci
da ( 2 0 0 , 400 e 1000 mcg/disco).

RESULTADOS

Os resultados dos ensaios para verificar a presença de atividade
estão apresentados na tabela 1 .

antibacteriana

Verificou-se que o extrato das sementes, o resveratrol

e as gnetinas C e D são ativos contra S. aureus, S. epidermis e M. smegmatis.

0 deriva

do sintético e o extrato de G. paniculatum são completamente inativos. Nenhuna das amos
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tras mostrou-se ativa contra K. pneumoniae e S. gallinarum.
Quanto aos resultados dos ensaios contra S. cerevisiae e A. flavus pelo

processo

disco-placa, verificou-se que nenhuma das amostras foi ativa nas concentracoes ensaia das, tanto no meio Sabouraud quanto no meio D.
0 acido sal ic'1 ico so mostrou atividade a partir de '400 meg/disco.
0s resultados desses ensaios pelo processo difusio cavidade-placa contra S. cere
visiae, C. albicans e C. parapsilosis estao apresentados na tabela 2.

Verificou-se que

o resveratrol, o extrato de G. schwackeanum e a gnetina C inibem o crescimento de C.albi
cans mas apenas a ultima substancia mostrou atividade contra S. cerevisiae e C. parapsi
losis.

DISCUS SAO E CONCLUSOES

Todas as substancias naturais mostraram atividades antibacterianas comparavei s,mas
acetilacao dos grupos fenolicos no caso da gnetina E aboliu completamente essa ativida
de.
0 resveratrol embora considerado como uma fitoalexina (Harborne, 1977)

somente

mostrou atividade antifungica contra C. albicans.
A gnetina C foi ativa contra as duas especies de Candida e inibiu

o crescimento

de S. cerevisiae na concentracao de 1 mg/ml no processo cavidade-placa.

Esta atividade

foi comparavei a do acido salicflico na concentracao 20 mg/ml, porem no processo discoplaca nio produziu nenhuma inibicao nem na proporcao de 1/8 do padrao.

Este fato pode-

ria ser explicado pela pequena solubilidade e difusibi1idade, no meio de cultura aquoso
da substancia quando em estado solido no disco.

Talvez isto tambem explicasse o fato de

nao ser ativa contra A. flavus que foi ensaiado apenas pelo processo de difusao

disco-

placa.
Parece que pelo menos em relacao a atividade antifungica, a atividade inibitoria,
aumenta do resveratrol ao seu dfmero gnetina C, sendo abolida no caso do tr fmero gnetina
E.

0 fato do extrato de G. paniculatum nio conter hidroxiestiIbenos ou

seus derivados

e ser completamente inativo, sugere que no caso do G. schwackeanum, a atividade demonstrada deve-se a presenca desse tipo de substancias naturais.
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Tabela 1 - Atividade antibacteriana dos extratos e das substâncias-

Materi a 1

Λ i ν i dade

mg/ml
S. aureus

G„ schwackeanum

10

G. paniculatum

S<, epidermídis

16

14

M. smegmatis
20

10

-

-

Resveratrol

1

12

12

12

Gnetina C

1

20

20

15

15

15

9

-

-

-

Gnetina Ε

1

Acetato de gnetina Ε

2

DMSO 100¾

-

Estreptomi c i na

1

25

-

-

30

Os números indicam o diâmetro do halo de inibição em mm.
0 sinal negativo indica ausência de atividade»
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Tabela 2 - Atividade antifüngica dos extratos e das substâncias pelo processo de
difusão cavidade-placa»

Material

mg/ml

At i ν idade
S. cerevisiae

G. schwackeanum

10

6. paniculatum

10

Resveratrol

1

Gnetina C

1

C. albicans

C. parapsilosis

|4

20

12

14

2

Gnetina Ε

10

Acetato de gnetina Ε
Acido salicílico

5

Acido salicf1ico

10

9

Acido salicílico

20

12

DMSO 100¾
DMSO

50¾
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