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RESUMO 

A maior ocorrência de infecções fúngicas em humanos, desperta o interesse no estudo 

de algumas enfermidades fúngicas oportunísticas, como criptococose e candidíase que 

são bastante comuns em todo o mundo. O tratamento das micoses não é sempre efetivo, 

pois os antifúngicos disponíveis produzem recorrência e podem apresentar importante 

toxicidade. Diante desse fato, a busca por novos agentes antifúngicos mais ativos, com 

menor efeito colateral e tóxico e de baixo custo tem sido de grande importância no 

tratamento das infecções fúngicas. Neste contexto, os produtos naturais podem servir 

como alternativas de tratamento para as infecções fúngicas. Pimenta 

pseudocaryophyllus (Gomes) L.R. Landrum, planta da família Myrtaceae, popularmente 

conhecida como craveiro-do-mato, louro-cravo ou chá-de-bugre, apresenta em sua 

constituição substâncias de composição química muito complexa, originadas do 

metabolismo secundário da planta, destacando-se a presença de compostos fenólicos, 

flavonoides e taninos provavelmente os responsáveis pela sua natureza antimicrobiana. 

O presente trabalho avaliou a atividade e possíveis mecanismos de ação de extrato bruto 

etanólico e frações da folha de P. pseudocaryophyllus sobre fungos dos gêneros 

Candida e Cryptococcus. Assim, foi determinada a suscetibilidade in vitro destes 

fungos ao extrato bruto, às frações hexânica, diclorometano, acetato de etila, aquosa e 

ao óleo essencial de P. pseudocaryophyllus usando o método de microdiluição em 

caldo. Melhores atividades desta planta foram obtidas com o extrato bruto e as frações 

acetato de etila e aquosa, e assim foram avaliados os efeitos dos mesmos sobre alguns 

fatores de virulência como a capacidade de aderência a células epiteliais, a formação de 

hifas expressos em Candida sp e suscetibilidade in vitro de biofilmes das leveduras de 

Candida sp e Cryptococcus neoformans. Nestas avaliações o extrato bruto e a fração 

aquosa apresentaram os melhores desempenhos. Através de citometria de fluxo 

investigou-se os possíveis mecanismos de ação destes produtos, chegando à conclusão 

de que extrato bruto e as frações acetato de etila e aquosa atuam inibindo o metabolismo 

da célula fúngica, sendo que o extrato bruto na CIM e a fração acetato de etila a partir 

de 2XCIM podem provocar lesões diretas à membrana celular de leveduras. O 

desempenho nos testes antifúngicos realizados e os possíveis mecanismos de ação 

envolvidos sugerem um considerável potencial para desenvolvimento de fitoterápico a 

partir da planta Pimenta pseudocaryophyllus.  

Palavras-chave: Pimenta pseudocaryophyllus; Candida spp; Cryptococcus 

neoformans; suscetibilidade; fatores de virulência; citometria de fluxo. 
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ABSTRACT 

 

The higher incidence of fungal infections in humans raises the interest in the study of 

some opportunistic fungal diseases such as candidiasis and cryptococcosis which are 

quite common around the world. The treatment of fungal infections is not always 

effective because the available antifungal agents produce recurrence and may have 

significant toxicity. Given this fact, the search for new antifungal agents more active, 

with less toxic side effects and low cost has been of great importance in the treatment of 

fungal infections. In this context, natural products may serve as alternative treatment for 

fungal infections. Pimenta pseudocaryophyllus (Gomes) L.R. Landrum, plant of 

Myrtaceae family, popularly known as “craveiro-do-mato”, “louro-cravo” or “chá-de-

bugre”, presents in its constitution substances of very complex chemical composition, 

originating from the secondary metabolism of the plant, especially the presence of 

phenol compounds, flavonoids and tannins, probably responsible for their antimicrobial 

nature. This study evaluated the activity and possible mechanisms of action of fractions 

of P. pseudocaryophyllus leaves crude extract on fungi of the genus Candida and 

Cryptococcus. Thus was determined the in vitro susceptibility of fungi to crude extract, 

to hexane, dichloromethane, ethyl acetate,  aqueous fractions and to essential oil of P. 

pseudocaryophyllus using the broth microdilution method. Because products with the 

best activities of this plant were the crude extract, the ethyl acetate and aqueous 

fractions, the effects of these products were evaluated on some yeasts virulence factors 

as the ability to adhere to epithelial cells, dimorphism in Candida sp and biofilm 

formation in Candida sp and in Cryptococcus neoformans. In these work the crude 

extract and aqueous fraction showed the best performance. Using flow cytometry we 

investigated the possible mechanisms of action of these products, coming to the 

conclusion that crude extract and the ethyl acetate and aqueous fractions act by 

inhibiting the fungal cell metabolism, and the crude extract in CIM and ethyl acetate 

fraction from 2CIM can cause direct damage to the yeast cell membrane. The 

performance of antifungal tests carried out and possible involved mechanisms suggest 

considerable potential for development of phytotherapic from the P. 

pseudocaryophyllus plant. 

Key-words: Pimenta pseudocaryophyllus; Candida spp; Cryptococcus neoformans; 

susceptibility; virulence factors; flow cytometry. 
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1 INTRODUÇÃO / REVISÃO DA LITERATURA 

Os fungos patogênicos ao ser humano representam uma pequena parcela de 

todos os representantes deste fascinante reino, sendo as doenças fúngicas capazes de 

acometer hospedeiros hígidos ou com algum comprometimento no sistema imune (Hohl 

et al., 2006). Ao longo das últimas duas décadas, o grande número de casos de 

infecções graves causadas por fungos tem despertado o crescente interesse no estudo da 

Micologia. Vários fatores influenciam no aparecimento destas micoses como o uso 

indiscriminado de antibióticos; de quimioterápicos imunossupressores nos tratamentos 

oncológicos e nos transplantes; adoção de procedimentos invasivos como cirurgias 

extensas, uso de cateteres e sondas; e algumas infecções por vírus (como o HIV) são 

considerados de risco para aquisição destas infecções (Patterson, 2005). Criptococose e 

candidíase merecem destaque como infecções fúngicas decorrentes dos fatores citados 

acima. 

 

Criptococose 

 Infecção de gravidade variável, a criptococose pode acometer o ser humano e 

animais. Os agentes etiológicos são os fungos basidiomicetos das espécies 

Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gattii, as quais se apresentam em suas formas 

perfeitas, respectivamente, como Filobasidiella neoformans e Filobasidiella bacilispora 

(Bovers et al., 2008; Li & Mody, 2010).   

C. neoformans apresenta duas variedades: C. neoformans var. grubbii (sorotipo 

A) e C. neoformans var. neoformans (sorotipo D) e o híbrido sorotipo AD (Bovers et al. 

2008). Estes microrganismos são comumente encontrados em excretas de pombos e de 

outras aves, ou em algumas madeiras em decomposição, acometendo principalmente 

pacientes imunocomprometidos (Bovers et al., 2008; Li & Mody, 2010). 

C. gattii não apresenta variedades definidas, possuindo dois sorotipos 

denominados B e C. Esta espécie é encontrada associada principalmente a Eucalyptus 

camaldulensis Dehn, Myrtaceae, e outras árvores e em solos contendo madeira em 

decomposição (Li & Mody, 2010). Em virtude de sua capacidade de desencadear 

doença em humanos e animais hígidos é considerado um patógeno primário (Bovers et 

al., 2008). 
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Outras espécies de Cryptococcus como C. laurentii e C. albidus, podem produzir 

infecção fúngica. Estas leveduras têm sido observadas em pacientes imunossuprimidos 

(Mitchell & Perfect, 1995; Khawcharoenporn et al., 2007; Li & Mody, 2010).  

 De uma forma geral, acredita-se que leveduras, basidiósporos ou outras 

estruturas dos fungos do complexo Cryptococcus neoformans ao serem inalados 

configurem-se como as partículas infectantes da criptococose (Lin & Hietman, 2006; 

Ma & May, 2009). Dependendo do ‘status’ imunológico do individuo e da espécie 

envolvida a infecção pode ser inaparente e ser debelada ou as leveduras podem 

conseguir se estabelecer e provocarem uma doença que ameace a vida do hospedeiro (Li 

& Mody, 2010). A Figura 1 mostra as vias de penetração e disseminação de 

Cryptococcus no organismo do hospedeiro.  

 

 

 

Figura 1. O ciclo de infecção das espécies do complexo C. neoformans (Modificada de 

Lin & Hietman 2006). 

 

 Clinicamente a criptococose pode produzir lesões pulmonares, cutâneas ou se 

disseminar produzindo infecções sistêmicas (Neuville et al., 2003; Hung et al., 2007; 

Bovers et al., 2008; Li & Mody, 2010). 

As formas pulmonares podem variar de subclínicas (sem a presença de sintomas e 

com ou sem a presença de nódulos e massas de infiltração), brandas (assemelhando-se a 

uma bronquite, com ou sem nódulos, massas ou infiltrações), ou podem ser de caráter 

grave. Estes nódulos e massas de infiltração podem, eventualmente, atuar como sítios de 
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latência das leveduras que podem sair do estado de dormência em situações de 

vulnerabilidade imunológica do hospedeiro (Lin & Hietman, 2006; Ma & May, 2009). 

Nas infecções graves, o fungo pode se espalhar pela corrente sanguínea tendo como 

localização mais frequente o sistema nervoso central (Bovers et al., 2008; Li & Mody, 

2010). Nos pacientes com o HIV ou outras doenças imunossupressoras, a criptococose 

inicia-se nos pulmões e tem como principal consequência a meningite fúngica. Segundo 

Hung et al. (2007), a meningite criptocócica apresenta cerca de 80% de letalidade em 

pacientes com AIDS. 

 

Características das células do complexo Cryptococcus neoformans 

 

As leveduras são esféricas ou ovaladas com diâmetro variável apresentando uma 

cápsula constituída por uma rede de microfibrilas de polissacarídeos (Mitchell & 

Perfect, 1995; Ma & May, 2009). A presença de cápsula é uma característica que 

diferencia C. neoformans e C.gattii das demais leveduras de importância médica. 

Segundo McFadden et al.,(2006), a cápsula é uma estrutura de processo dinâmico que 

sofre alterações em tamanho e reorganização durante sua formação. O tamanho da 

cápsula varia em virtude do isolado ou das condições de cultivo, medindo de 2 – 5 μm e 

chegando a atingir um diâmetro de até 80 μm nas células com grandes cápsulas. Na 

maioria das células o diâmetro apresentado pelas cápsulas gira em torno de 4 – 10 μm 

(Casadevall & Perfect, 1998; Bovers et al., 2008; Ma & May, 2009; Li & Mody, 2010). 

A cápsula é um importante fator de virulência e possui relevantes propriedades 

antigênicas, principalmente em virtude de sua constituição bioquímica, destacadamente 

de polissacarídeos como glucuronoxilomanana (GXM), galactoxilomanana (GalXM) e 

algumas manoproteínas (Kwon-Chung & Rhodes, 1986; Casadevall & Perfect, 1998; 

Bose et al., 2003; Gates et al., 2004; Zaragoza et al., 2009). Os polissacarídeos 

capsulares de C. neoformans atuam no hospedeiro inibindo a fagocitose por células do 

sistema imunológico; impedem a migração dos leucócitos e neutrófilos, para o local da 

inflamação, interferem na apresentação de antígenos às células T, favorecendo a 

redução de citocinas como fator de necrose tumoral α (TNFα), interleucinas 1 e 6 (IL-1 

e 6) pelos monócitos e macrófagos e depletam a cascata do complemento (Casadevall & 

Perfect, 1998; Ellerbroek et al., 2004; Pietrella et al., 2005).  

No meio ambiente, a cápsula protege a levedura da desidratação, reduz a sua 

ingestão por amebas existentes no solo, contribuindo para a sua sobrevivência em 
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condições hostis (Steenbergen & Casadevall, 2003; Idnurm et al., 2005). A cápsula está 

intimamente associada à parede celular, proporcionando maior rigidez e manutenção da 

forma da célula, o que protege a mesma do estresse ambiental e lise osmótica (Doering, 

2009).  

A capacidade de produção e deposição de melanina na parede celular detectada nas 

leveduras do gênero Cryptococcus representa um importante fator de virulência 

(Casadevall et al., 2000; Steenbergen & Casadevall, 2003). A produção do pigmento 

melanina ocorre devido à presença da enzima lacase que promove a polimerização de 

compostos fenólicos como a dopamina, a epinefrina e a norepinefrina (Casadevall et al., 

2000; Nosanchuk et al., 2000; Steenbergen & Casadevall, 2003; Li & Mody, 2010). A 

melanina é um pigmento hidrofóbico e negativamente carregado, que atua 

provavelmente como auxiliar na inibição da fagocitose seja por células de defesa de um 

hospedeiro infectado, seja por micro-organismos predadores no ambiente (Nosanchuk 

& Casadevall, 2006). Microscopia eletrônica, de varredura e de transmissão, e 

ressonância magnética nuclear mostram que melanina é uma partícula granulada 

esférica com aproximadamente 40-130 nm de diâmetro, distribuída em várias camadas 

concêntricas, atingindo 75% da área da parede celular (Mandal et al., 2007). Segundo 

Nosanchuk & Casadevall (2006), a melanina possui poros com diâmetros entre 1 a 4 nm 

e eventualmente chegando até 30 nm. Estes menores poros poderiam reter ou reduzir a 

passagem de determinados agentes antifúngicos com grandes moléculas, como a 

Anfotericina B, fazendo com que o fungo melanizado demonstre menor suscetibilidade 

a este fármaco quando comparado ao não melanizado. 

Outra característica relacionada à virulência das células do complexo C. 

neoformans é a capacidade de muitos isolados de se aderirem a superfícies, vivas ou 

inertes, e se estruturarem em comunidades microbianas com metabolismo particular e 

envolvidas por uma matriz extracelular constituindo um biofilme. Nesta organização as 

células fúngicas se mostram mais resistentes a fármacos e podem se constituir fontes 

persistentes de infecção (Martinez & Casadevall, 2006). 

 

Candidíase 

 

Esta micose tem como agente etiológico leveduras do gênero Candida, que 

freqüentemente, atuam como patógenos oportunistas desencadeando doenças em 

indivíduos com fatores adversos, essencialmente os imunocomprometidos (Calderone & 
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Fonzi, 2001; Haynes, 2001). Por compor a microbiota, fazendo parte das mucosas 

digestivas e genital de muitos mamíferos, entre eles o ser humano, C. albicans é a 

espécie mais comumente envolvida. Outras espécies como C. parapsilosis, C. glabrata, 

C. tropicalis, C. krusei, e C. dubliniensis também têm sido freqüentemente identificadas 

como agentes causadores de candidíase (Molero et al., 1998; Haynes, 2001; Martins et 

al., 2010; Silva et al., 2012).  

Para que ocorra candidíase são necessárias alterações no equilíbrio entre micro-

organismos e hospedeiros, ou seja, transformação de comensais em parasitas 

(Casadevall & Pirofski, 1999; 2000; Hube, 2004; Gow et al., 2012). No hospedeiro, a 

proteção contra as infecções fúngicas ocorre em um primeiro momento pelas barreiras 

físicas, como pele, mucosas, secreções e pH, e pelo sistema imunológico, inicialmente 

pela imunidade inata. Essa linha imunológica de defesa, quando efetiva, pode destruir as 

células fúngicas pela ação direta dos fagócitos ou pela liberação de compostos 

microbicidas nos constituintes fúngicos não digeríveis; ou pode ativar a resposta imune 

adaptativa (Hube, 2004; Romani, 2004; Hohl et al. 2006; Romani, 2008a; Davis, 2009).  

O sistema imune do hospedeiro, através dos mecanismos da resposta imune inata, 

atua como coadjuvante com a ação da microbiota residente na manutenção do equilíbrio 

com fungos, atuando como comensais (Hohl et al. 2006; Romani & Puccetti, 2006). 

Esta microbiota residente, em especial a bacteriana, pode regular as populações fúngicas 

inibindo sua aderência às superfícies celulares dos tecidos do hospedeiro, bloqueando 

receptores de membrana, competindo por nutrientes ou sintetizando compostos com 

ação antifúngica (Urizar, 2002; Hube, 2004). Uma vez rompido esse equilíbrio e/ou 

percebida a atuação parasitária de fungos, a resposta imune inata tenta conter a infecção, 

pela ação de neutrófilos e macrófagos inespecíficos, ao mesmo tempo ativando a 

resposta imune adaptativa (Romani, 1999; Jankovich et al., 2001; Romani, 2004; Hohl 

et al. 2006; Romani, 2008a; Gow et al., 2012). 

Na imunidade adaptativa a resposta pode ser humoral e celular, sendo a última mais 

efetiva para as micoses (Romani, 1999, 2004; Hohl et al., 2006; Romani, 2008a). A via 

humoral, nas infecções fúngicas, tem importância auxiliando nos processos de 

fagocitose através de mecanismos de opsonização e na regulação da resposta imune 

celular (Hohl et al., 2006; Romani & Puccetti, 2007; Romani, 2008b; Casadevall & 

Pirofski 2011; Perfect, 2012) . 

A partir desta interação da célula fúngica (e/ou antígenos fúngicos) com fagócitos, 

a resposta imune adaptativa estimulada poderá se apresentar de três formas. 
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Predominantemente celular, via citocinas interleucina 12 – (IL-12) - e interferons alfa e 

beta, resultando em ativação de linfócitos Th1 com produção de IL-2 e interferon 

gamma - INF-γ - e fagócitos ativados. Quando predominantemente humoral, via IL-10, 

resultando em ativação de linfócitos Th2 com produção de IL-4 e IL-6 e linfócitos B 

ativos. Em alguns casos pode ocorrer uma resposta balanceada entre linfócitos Th2 e 

Th1 (Romani, 1999; Jankovich et al., 2001; Romani, 2004; Hohl et al. 2006; Romani, 

2008a).  

A definição de qual destes contextos imunohistoquímicos ocorrerá depende de 

aspectos genéticos do hospedeiro e de fatores da interação patógeno e células 

apresentadoras de antígenos. De uma forma simplificada (considerando a resposta 

inflamatória ideal, sem lesão tecidual) a predominância Th1 resulta, geralmente, em 

prognóstico favorável com tendência a cura clínica. Na resposta balanceada Th2 e Th1, 

há uma tendência a cronicidade; enquanto a prevalência de Th2 indica prognóstico 

desfavorável com apresentações clinicas agudas e graves (Romani, 1999; Jankovich et 

al., 2001; Romani, 2004; Hohl et al., 2006; Benard, 2008; Romani, 2008a,b; Carvalho 

et al. 2011). Desta forma, a candidíase, pode ser de caráter mais grave quando o micro-

organismo tiver uma maior capacidade em expressar fatores de virulência, adicionada 

ao contexto imunológico do hospedeiro infectado permitindo a apresentação dos 

mesmos. 

Em um indivíduo hígido - imunocompetente e com uma microbiota equilibrada – 

não há naturalmente desenvolvimento de candidíase. Os mecanismos de defesa 

intrínsecos e a exclusão competitiva, por parte dos demais micro-organismos do 

hospedeiro, garantem o controle destas leveduras em um nível de comensalismo 

(Casadevall & Pirofski, 2000; Hube, 2004; Hohl et al., 2006). 

O processo de alteração de relações interespecíficas de comensalismo para 

parasitismo é explicada por Hube (2004). Este autor demonstra que as espécies do 

gênero Candida, apresentam uma interação permanente com o hospedeiro e que há uma 

regulação do perfil de transcrição genética das leveduras, em especial na expressão de 

genes relacionados aos fatores de virulência. Desta forma, para que haja transição de 

comensalismo para parasitismo é necessária, além dos aspectos do status imunológico 

do hospedeiro e das interações com a microbiota residente, a capacidade de expressão 

da virulência de um determinado isolado de Candida, a qual está ligada ao local de 

multiplicação do mesmo no hospedeiro (Hube, 2004; Romani et al. 2003; Romani, 

2004; Cooney & Klein, 2008; Gow et al., 2012).  
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Em situações especiais como: a imunossupressão mediada por fármacos ou por 

enfermidade de base; alteração de microbiota, pelo uso intensivo de antibióticos; e 

alteração no crescimento epitelial, que ocorre na terapia oncológica, há o rompimento 

do equilíbrio fungo-hospedeiro e as células fúngicas, até então comensais, conseguem 

se reproduzir em maior número e tem acesso a outros sítios produzindo a infecção 

(Casadevall & Pirofski, 1999; 2000; Romani et al. 2002; Romani et al. 2003; Hube, 

2004; Romani, 2004). Nestas condições outros genes são ativados como os relacionados 

à mudança de morfologia, produção de adesinas, de enzimas glicosidases, proteinases e 

oxidases que permitem a levedura aderir, invadir e colonizar distintos tecidos no 

hospedeiro (Romani et al. 2003; Hube, 2004; Gow et al., 2012).  

C. albicans é capaz de alterar sua morfologia de levedura para hifa em resposta às 

condições ambientais, sendo que a forma de balistoconídios predomina em meio rico de 

nutrientes, enquanto os filamentos são formados em resposta à falta de nutrientes 

(Mitchel, 1998; Molero et al., 1998; Calderone & Fonzi, 2001; Van Burik & Magee, 

2001; Carlisle et al., 2009; Karkowska-kuleta et al., 2009; Leito et al., 2009). Romani et 

al. (2003) e Carlisle et al. (2009), demonstraram que os atributos de virulência nas 

leveduras do gênero Candida consistem em caminhos genéticos comuns e conservados. 

Quando há alteração de levedura para hifa, outros complexos eventos genéticos 

correlacionados, como a produção de determinadas proteínas e de algumas alterações no 

metabolismo são ativados. Adesinas nas superfícies das células fúngicas permitindo 

uma melhor aderência no tecido do hospedeiro são também expressas quando ocorre o 

dimorfismo. Da mesma forma, os tubos germinativos e as hifas começam a secretar 

proteinases as quais permitem uma invasão mais profunda do fungo. Em resposta a este 

processo, os fagócitos tentam impedir o avanço do parasita, mas o dimorfismo interfere 

na sua atividade com a produção de superóxido dismutases, enzimas que anulam ou 

amenizam consideravelmente o ataque oxidativo das células de defesa (Romani et al. 

2002; Romani et al., 2003; Hube, 2004).  

Assim como comentado às leveduras do complexo C. neoformans, quando as 

espécies de Candida aderem a superfícies biológicas ou inanimadas, como em 

determinados tecidos e órgãos ou em dispositivos médicos, podem formar biofilmes. 

Estes são comunidades microbianas estruturadas aderidas e envolvidas por uma matriz 

polimérica extracelular, largamente relacionada à maior virulência do micro-organismo 

(Ramage et al., 2005). De acordo com a espécie de Candida e características da 

superfície da base de fixação, o biofilme formado apresenta determinadas 
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particularidades, como a quantidade e características da matriz extracelular e do aspecto 

espacial da massa microbiana resultante (Seneviratne et al., 2008). Algumas 

propriedades das células fúngicas em biofilme são comuns, como o aumento da 

resistência aos fármacos antifúngicos e capacidade de manutenção de foco infeccioso. 

Uma implicação prática da formação de biofilmes seria a adesão de Candida da 

microbiota em dispositivos como cateteres facilitando o aparecimento de candidemia, 

ressaltando o seu poder patogênico (Chandra et al., 2001; Mukherjee & Chandra, 2004; 

Ramage et al., 2005; Seneviratne et al., 2008).  

Tendo em vista os aspectos supracitados referentes às espécies de Candida e suas 

interações com o ser humano, podem ser observados vários cenários de apresentações 

clínicas (Romani et al., 2003; Hube, 2004; Romani, 2004; Karkowska-kuleta et al., 

2009). As apresentações clínicas graves, como a candidíase disseminada com presença 

de leveduras na corrente sanguínea do hospedeiro (candidemia), podem ocorrer em 

indivíduos imunocomprometidos. Lesões de mucosa bucal ou vaginal variando de 

vaginites, estomatites, onicomicoses ou ainda lesões localizadas resultantes das lesões 

interdigitais de pele úmida, de ferimentos ungueais ou de alterações pontuais da 

microbiota (diretamente, pelo uso prolongado de antibióticos ou alteração de pH em 

determinado sítio), podem ocorrer em pacientes hígidos. Nestes casos, quando estes 

fatores são corrigidos, as leveduras envolvidas voltam a se apresentar como comensais 

(Romani et al., 2003; Hube, 2004). 

Considerando os mecanismos da patogênese por Candida, a capacidade de inibir a 

formação de tubo germinativo pelas células fúngicas e/ou impedir a aderência destas às 

células do hospedeiro, constituem características desejadas para um fármaco antifúngico 

(Espinel-Ingroff, 2009). 

 

Terapia antifúngica 

A terapêutica antifúngica envolve basicamente duas vertentes: a ação 

medicamentosa, através de fármacos antifúngicos com ação fungicida ou fungistática, 

que agem diretamente sobre os agentes das micoses; e a ação comportamental-

ambiental, através de mudanças de hábitos e adoção de condutas que visam reduzir o 

contato, a exposição e a vulnerabilidade aos fungos (Gupta et al., 2002). Para um 

tratamento eficaz contra onicomicoses por Candida além do uso de antifúngicos 

sistêmicos e/ou tópicos, para conter a infecção, poderia ser usada, também, a correção 
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dos fatores que predispuseram o hospedeiro a esta micose (Casadevall & Pirofski 2000; 

Romani et al., 2003; Hube, 2004; Hohl et al. 2006). Assim, a correção dos fatores de 

base do desequilíbrio (como a umidade excessiva, uso indiscriminado de antibióticos, 

utilização de utensílios para unha contaminados, distúrbios endócrinos ou nutricionais, 

entre outros) associada ao controle do fungo, é de grande importância para a cura clínica 

dificultando a reincidência da micose (Gupta et al., 2002). 

Antifúngicos 

 O mesmo caráter eucariota, entre as células fúngicas e as dos hospedeiros, 

dificulta a definição segura de alvos farmacológicos, resultando em medicamentos 

antifúngicos de estreita janela terapêutica, limitando a utilização e influenciando no 

custo para o desenvolvimento destes produtos (Luna et al., 2000; Chen & Sorrell, 2007; 

Romani & Puccetti, 2007; Kanafani & Perfect, 2008; Pappas et al., 2009). Quando estas 

células são muito semelhantes entre si torna-se difícil definir as características que 

deverão nortear a ação do antimicrobiano, discriminar farmacologicamente parasita de 

parasitado (Silva, 2006; Lipp, 2008).  

A maioria dos fármacos antifúngicos disponíveis atua na membrana celular, 

principalmente na síntese ou na integridade do ergosterol, principal esterol fúngico 

(Chen & Sorrell, 2007). Derivados azólicos, como fluconazol, voriconazol e 

itraconazol, e o grupo dos poliênicos, como a anfotericina B e a nistatina, são os 

fármacos mais frequentemente empregados para tratamento das infecções fúngicas 

(Zaoutis et al., 2005; Chen & Sorrell, 2007; Kanafani & Perfect, 2008; Cannon et al., 

2009; Pappas et al., 2009).  

Os derivados azólicos, que em geral apresentam ação fungistática, atuam inibindo a 

enzima 14- -demetilase, presente no citocromo P-450 da célula fúngica, impedindo a 

demetilação do precursor lanosterol em ergosterol. Este esterol de membrana é vital a 

manutenção da vida celular; sendo que a redução da sua concentração, associada ao 

acúmulo de esteróis metilados, altera a fluidez da membrana, resultando em alterações 

de permeabilidade seletiva e das atividades metabólicas inviabilizando o crescimento 

celular (Luna et al., 2000; Zaoutis et al., 2005). Quanto maior a depleção deste esterol 

maior a capacidade antifúngica do derivado azólico (Luna et al., 2000; Zaoutis et al., 

2005; Chen & Sorrell, 2007;  Cannon et al., 2009) 

Os azóis antifúngicos disponíveis são divididos em dois grupos imidazóis e triazóis. 

Os imidazóis são representados por fármacos como clotrimazol, miconazol e 
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cetoconazol; enquanto os triazóis por fluconazol, itraconazol, voriconazol e 

posaconazol. Os triazóis são mais específicos à enzima 14- -demetilase da célula 

fúngica, tendo pouca interferência nas células de mamíferos, o que resulta em menor 

incidência de efeitos colaterais. Em virtude desta característica, atualmente, imidazóis 

são usados normalmente para o tratamento de infecções fúngicas superficiais, enquanto 

que os triazóis podem ser utilizados tanto em infecções superficiais quanto em infecções 

sistêmicas e invasivas (Chen & Sorrell, 2007; Pappas et al., 2009).  

No tratamento de candidiase e de criptococose, o fluconazol apresenta-se em 

destaque pelas suas características de alta biodisponibilidade, várias vias de 

administração e de boa ação antifúngica, sendo inclusive utilizado em esquemas 

profiláticos em pacientes imunocomprometidos (Chen & Sorrell, 2007; Pappas et al., 

2009). O uso indiscriminado e em doses subclínicas fez com que houvesse a seleção de 

cepas mais resistentes, além disso, espécies naturalmente resistentes ao fluconazol, 

como Candida krusei, têm mostrado maior participação em infecções, restringindo 

assim o uso clínico deste fármaco (Chen & Sorrell, 2007; Kanafani & Perfect, 2008; 

Cannon et al., 2009; Pappas et al., 2009).  

O itraconazol, utilizado em candidíase e em casos menos graves de criptococose, 

apesar de apresentar potente ação antifúngica in vitro, devido a sua alta ligação às 

proteínas plasmática e outras características químicas, clinicamente apresenta uma 

menor biodisponibilidade que o fluconazol mostrando pequena distribuição no liquor e, 

portanto, uso restrito nas meningoencefalites fúngicas. Na sua forma oral sua absorção é 

influenciada pelo pH estomacal e presença de alimentos, enquanto a apresentação 

intravenosa apresenta veículo (ciclodextrina) com restrições a pacientes com 

insuficiência renal e possível potencial carcinogênico (Chen & Sorrell, 2007; Lipp, 

2008). 

O voriconazol e o posaconazol, considerados azóis de segunda geração apresentam 

participações crescentes nos tratamentos das micoses, incluindo algumas infecções por 

Candida, mas ainda de uso limitado devido ao alto custo. Ambos apresentam largo 

espectro antifúngico, sendo que o posaconazol apresenta atividade terapêutica 

comprovada para as micoses por fungos pertencentes à ordem Mucoralles como 

Rhizopus sp., Mucor sp., Cunningamela sp., Absidia sp. que são fungos resistentes a 

maioria dos agentes antifúngicos (Chen & Sorrell, 2007; Lipp, 2008; Pappas et al., 

2009). 
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No grupo dos poliênicos antifúngicos a nistatina apresenta alta atividade 

antifúngica, porém sua elevada toxicidade a restringe a usos tópicos. Pode ser usada sob 

a forma de pomadas e cremes em candidíase vaginal, e como suspensão para tratamento 

de candidíase oral ou intestinal, devido a sua baixa absorção pelas mucosas oral, 

intestinal e genital (Arikan et al., 2002; Normand et al., 2005; Silva, 2006; Achkar & 

Fries, 2010). A anfotericina B, pode ser usada na forma de pomada ou creme no 

tratamento tópico, mas sua apresentação endovenosa é estabelecida há décadas para o 

tratamento da grande maioria das micoses sistêmicas (Luna et al., 2000; Zaoutis et al., 

2005; Chen & Sorrell, 2007; Lipp, 2008; Kanafani & Perfect, 2008; Cannon et al., 

2009; Pappas et al., 2009; Arnold, et al., 2010). Para a criptococose, utiliza-se 

anfotericina B associada ou não a flucitosina ou a derivados azólicos, sendo 

eventualmente necessária intervenção cirúrgica para descompressão de meninges e para 

facilitar a aplicação de fármacos em sítios específicos (Bovers et al., 2008; Li & Mody, 

2010).  

O mecanismo de ação dos poliênicos também envolve o ergosterol da membrana 

fúngica. Todavia, estes fármacos atuam diretamente neste esterol, se ligando ao mesmo, 

alterando sua integridade por ação oxidativa e pelo seu caráter anfótero (com parte da 

molécula hidrofóbica se ligando ao esterol e a outra parte hidrofílica carreando 

moléculas de água), criando poros na membrana fúngica. Estes poros inviabilizam a 

continuidade da vida da célula fúngica atingida, atribuindo aos poliênicos ação 

fungicida. A semelhança bioquímica entre o ergosterol e o colesterol, possibilita a estes 

fármacos atuarem eventualmente também nas células do hospedeiro, explicando a maior 

toxicidade dos mesmos. Além disto, a anfotericina B é diretamente tóxica às células que 

compõem os túbulos dos néfrons, resultando em nefrotoxicidade durante o tratamento 

das micoses sistêmicas (Luna et al., 2000; Zaoutis et al., 2005; Chen & Sorrell, 2007; 

Lipp, 2008; Arnold et al., 2010).  

Visando reduzir estes efeitos indesejáveis, além dos cuidados na administração 

endovenosa com adequada fluidoterapia, novas formulações foram desenvolvidas como 

a apresentação lipossomal, que apresenta a anfotericina B envolvida por uma membrana 

lipídica, o que reduz a sua ligação com o colesterol das células animais, sendo a sua 

limitação os elevados custos financeiros (Zaoutis et al., 2005; Chen & Sorrell, 2007; 

Lipp, 2008; Arnold, et al., 2010). Embora a anfotericina B apresente-se eficaz para 

muitos fungos, alguns destes micro-organismos são conhecidamente resistentes como 

Candida lusitaniae, Scedosporium prolificans, Scedosporium apiospermum (teleomorfo 
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Pseudallescheria boydii), Aspergillus terreus e algumas espécies de Fusarium sp. Outra 

característica deste poliênico, a seleção de cepas resistentes, apesar de presente, ocorre 

com menor frequência que para os triazóis de primeira geração (Luna et al., 2000; 

Zaoutis et al., 2005; Chen & Sorrell, 2007; Kanafani & Perfect, 2008; Lipp, 2008; 

Arnold et al., 2010).  

Assim percebe-se que os fármacos disponíveis e mais utilizados têm como 

principais desvantagens a eventual toxicidade, o alto custo e a possibilidade da seleção 

de cepas resistentes. As plantas medicinais são incessantemente estudadas com vistas ao 

desenvolvimento de novos produtos que possam reduzir estas limitações. 

 

Plantas com propriedades medicinais 

Tão antigo quanto o surgimento da Medicina, também é o uso de plantas no 

tratamento de enfermidades, existindo vários registros históricos desde civilizações 

antigas como a egípcia, a mesopotâmica e a grega sobre a utilização de vegetais e seus 

produtos para o tratamento de doenças (Koehn &Carter, 2005; Kingston, 2011).  

Embora alguns compostos de origem vegetal incluindo os alcaloides como morfina, 

estricnina e quinina tenham sido isolados no fim do século XIX e início do século XX 

(Hamburger & Hostettmann, 1991; Phillipson, 2001), as plantas medicinais continuam 

sendo comercializadas em feiras livres e mercados populares, como também são 

encontradas em quintais de várias regiões do país para tratar e prevenir doenças 

(Dourado et al., 2005, Morais et al., 2005). Os constituintes oriundos de partes das 

plantas como raízes, caules, folhas e frutos são, em algumas comunidades, as únicas 

fontes disponíveis de recursos terapêuticos (Luna et al., 2005; Ruiz et al., 2005). As 

observações populares sobre o uso e a eficácia de plantas medicinais contribuem de 

forma relevante para a divulgação das virtudes terapêuticas dos vegetais, mantendo o 

hábito do consumo dessas preparações naturais.  

Os compostos extraídos dos vegetais podem ser divididos em dois grandes grupos: 

os metabólitos primários, tais como carboidratos, aminoácidos e lipídeos; e os 

metabólitos secundários que são compostos elaborados a partir dos metabólitos 

primários, tais como compostos fenólicos, terpenóides, óleos essenciais, alcaloides e 

flavonóides (Cowan, 1999; Duarte, 2006). A avaliação do potencial antimicrobiano de 

substâncias presentes em extratos e óleos essenciais (de caules, raízes, folhas e frutos), 
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como consequência do metabolismo secundário, tem sido objeto de incessantes estudos 

(Maciel et al., 2002).  

Muitas plantas do Cerrado brasileiro têm sido utilizadas na medicina popular no 

tratamento de várias doenças tropicais, incluindo esquistossomose, leishmaniose, 

malária, infecções fúngicas e bacterianas, além de serem utilizadas como analgésicos, 

tranquilizantes, diuréticos e laxativos (Lima et al., 1992, Almeida et al., 1998, Vieira & 

Martins, 1998, Alves et al., 2000, Duarte et al., 2005; Domingues Souza & Felfili, 

2006; Fener et al., 2006).  

Atividades antifúngicas de diferentes plantas do Cerrado (famílias Caryocaraceae, 

Lamiaceae, Myrtaceae, Labiatae, Apocynaceae, Annonaceae) têm sido analisadas por 

pesquisadores da região Centro-Oeste do Brasil diante de Candida spp. , complexo 

Cryptococcus neoformans e dermatófitos (Costa et al., 2000; Silva et al., 2001; Passos 

et al., 2002; Souza et al., 2002; 2003; Lemos et al., 2005; Silva et al., 2005; Ferner et al. 

2006).  

Pimenta pseudocaryophyllus (Gomes) L.R Landrum pertencente à família 

Myrtaceae, popularmente conhecida como pau-cravo, 'craveiro-do-mato', 'louro-cravo' 

ou 'chá-de-bugre', ocorre na mata atlântica e em regiões de Cerrado, principalmente em 

‘cerradão’, como árvore de aproximadamente quatro metros de altura ou como pequeno 

arbusto, em algumas regiões (Paula et al., 2008). O óleo essencial obtido desta planta 

possui inúmeras aplicações, tais como aromatizantes na produção de perfumes, 

cosméticos e inseticidas, na indústria fármaco-medicinal por suas propriedades 

antibacterianas, analgésicas e sedativas (Farias et al., 2009). As folhas de P. 

pseudocaryophyllus têm sido popularmente utilizadas como infusão no tratamento de 

gripes, ou como condimento em doces e geléias, uma vez que apresentam o aroma e 

sabor característico e semelhante ao do cravo-da-índia (Farias et al., 2009). 

Esta planta apresenta em sua constituição substâncias de composição química muito 

complexa, originadas do metabolismo secundário como compostos fenólicos, 

flavonoides e taninos (Paula et al., 2008). Lima et al. (2006), verificaram bons 

resultados de atividade antimicrobiana de óleos essenciais, desta planta em C. albicans, 

Escherichia coli, Pseudomomas aeruginosa e Staphylococcus aureus.  

Diante dos resultados in vitro largamente promissores com fungos suscetíveis aos 

constituintes de várias plantas medicinais, diferentes metodologias estão em 

desenvolvimento para avaliação de atividade antifúngica de produtos naturais. O 

método de diluição em caldo proporciona dados das concentrações dos compostos 
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capazes de inibir o crescimento do microrganismo, sendo, portanto, muito útil tanto para 

antifúngicos comercializados como para o descobrimento de novas substâncias com 

características antifúngicas (Scorzoni et al., 2007). Paula (2011), por esta metodologia 

verificou propriedade antimicrobiana da planta P. pseudocaryophyllus, que é usada 

popularmente para tratar algumas infecções. Fernandes et al. (2012) observaram 

redução do tamanho da cápsula polissacarídica de isolados de C. neoformans tratadas 

com extrato bruto etanólico de P. pseudocaryophyllus. No presente trabalho avaliou-se 

mais especificamente o potencial antifúngico de P. pseudocaryophyllus sobre algumas 

leveduras de relevante importância médica como as pertencentes aos gêneros Candida e 

Cryptococcus. 
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2 JUSTIFICATIVA 

Os antifúngicos atualmente disponíveis usados nos tratamento das micoses nem 

sempre são eficazes, apresentando ainda determinadas desvantagens como o alto custo, 

a toxicidade e a possibilidade de recorrências da infecção (Chen & Sorrel 2007). 

Considerando esta realidade, a ciência farmacêutica tem procurado encontrar 

alternativas, sendo a pesquisa de plantas medicinais uma promissora fonte de novas 

possibilidades (Koehn & Carter, 2005). 

Pimenta pseudocaryophyllus, planta com propriedades antimicrobianas em estudo, 

pode se prestar como antifúngico (Paula et al., 2012). O estudo da atividade antifúngica 

da planta pode ser realizado a partir das frações e dos compostos isolados. Conhecida a 

atividade antifúngica de um constituinte é de grande importância verificar o mecanismo 

de ação destes compostos na célula fúngica. A citometria de fluxo pode ser utilizada 

para detecção de como o antifúngico atua na célula do fungo (Vale-Silva et al., 2010).  

A virulência de um micro-organismo fúngico pode ser estimada por vários fatores, 

como a sua facilidade de aderência, a sua capacidade de transformação de levedura para 

filamentoso e ainda a sua habilidade na formação de biofilmes, o que provavelmente 

está estreitamente relacionado com a resistência aos antifúngicos. Assim, se as 

substâncias com potencial antifúngico a serem analisadas alteram estes fatores, 

possivelmente a atividade dos constituintes da planta interferirá na patogenicidade do 

fungo.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Avaliar a atividade antifúngica de Pimenta pseudocaryophyllus. 

3.2 Objetivos Específicos 

1- Determinar a concentração inibitória mínima de extrato bruto, frações e óleo 

essencial da planta P. pseudocaryophyllus sobre isolados de Cryptococcus neoformans e 

de Candida spp.  

2- Determinar as características de aderência, de transição de leveduras para 

hifas, de isolados de Candida submetidos à ação de P. pseudocaryophyllus.  

3- Verificar os efeitos da ação da planta P. pseudocaryophyllus sobre a formação 

de biofilmes de leveduras como C. neoformans e Candida spp. 

4- Verificar o mecanismo de ação da planta P. pseudocaryophyllus sobre as 

células fúngicas. 
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4 MÉTODOS 

O estudo fitoquímico de P. pseudocaryophyllus foi realizado na Faculdade de 

Farmácia da Universidade Federal de Goiás (UFG) enquanto a avaliação de 

bioatividade foi feita no Laboratório de Micologia do Instituto de Patologia Tropical e 

Saúde Pública (UFG). 

4.1 Material Vegetal  

As folhas da planta, P. pseudocaryophyllus foram coletadas no município de São 

Gonçalo do Abaeté, MG, Brasil, a 18º20’58,4”Sul; 45º55’23,4”Oeste; a 864m de 

altitude. A planta foi identificada por Carolyn Elinore Barnes Proença e a exsicata 

depositada no Herbário da Universidade Federal de Goiás sob o número UFG-27.159.  

As folhas foram dessecadas a 40
o
C, em estufa com ventilação forçada (Fabbe-

Prima), e trituradas em moinho de facas Willye (Tecnal). Os pós foram acondicionados, 

identificados e armazenados até utilização. O extrato etanólico bruto, frações e óleo 

essencial obtidos das folhas de P. pseudocaryophyllus foram preparados e gentilmente 

cedidos pela Professora Dra Joelma A. M. de Paula, conforme descrito nos parágrafos a 

seguir extraídos de Paula (2011). 

O extrato etanólico bruto foi obtido por maceração do material pulverizado dos dois 

quimiotipos em etanol 95% P.A. (V/V), na proporção 1:5 (p/V), seguida de filtração e 

concentração em evaporador rotativo em temperatura inferior a 40°C. O resíduo vegetal 

resultante foi submetido a mais duas extrações como a descrita, para assegurar o 

esgotamento de todas as substâncias extraíveis pelo álcool etílico. Os extratos 

concentrados até peso constante foram reunidos e denominados de extrato bruto (E)-

metilisoeugenol (EBM) e extrato bruto citral (EBC) (Paula, 2011). 

As frações foram obtidas de 50,0g de cada extrato (EBM e EBC) que foram 

dissolvidos em 250 mL de metanol/água (7:3). As soluções obtidas foram submetidas a 

partições liquido/liquido com solventes de polaridades crescentes (hexano, 

diclorometano e acetato de etila). Para essa partição a amostra solubilizada em 

metanol/água foi transferida para um funil de separação. Foram adicionados 100 mL de 

hexano, agitou-se e após a separação das fases, em um recipiente limpo e seco, a fase 

hexânica foi recolhida. Realizaram-se mais duas extrações subsequentes com 100 mL de 

hexano. Repetiu-se o mesmo procedimento para diclorometano e acetato de etila. Os 

solventes de cada fração foram evaporados em rotaevaporador e cada fração foi 
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dessecada até peso constante. Para a fração metanol/água final, o metanol foi retirado 

em rotaevaporador e fração aquosa resultante foi liofilizada. Desta forma, foram obtidas 

quatro frações de cada quimiotipo: frações hexânica, diclorometano, acetato de etila e 

aquosa. Estas frações foram identificadas e armazenadas a -10°C até o momento de 

utilização (Paula, 2011). 

Para a extração dos óleos essências os pós foram submetidos à hidrodestilação, por 

2h, em aparelho tipo Clevenger. Os óleos foram então dessecados com Na2SO4 anidro, 

acondicionados em recipientes fechados, identificados e estocados a -20°C até a 

utilização (Paula, 2011). 

Prévias avalições (dados não publicados) demonstraram que o extrato etanólico 

bruto, frações e o óleo essencial do quimiotipo (E)-metilisoeugenol não apresentaram 

atividade antifúngica relevante. Assim, neste trabalho, os experimentos foram realizados 

com o extrato etanólico bruto, frações e o óleo essencial do quimiotipo citral.  

  

4.2 Amostras dos Fungos 

 

Os bioensaios foram realizados com 24 isolados de leveduras, identificadas como C. 

neoformans var grubii (10), C. gattii (2), C. albicans (6) e C. parapsilosis (6). Estes 

isolados pertencem à Micoteca do Laboratório de Micologia do Instituto de Patologia 

Tropical e Saúde Pública da UFG, sendo estas leveduras provenientes de trabalhos 

anteriormente realizados no Hospital das Clínicas e no Hospital de Doenças Tropicais 

aprovados nos comitês de ética dos respectivos hospitais com números de protocolos 

027/07 e 007/2004. Candida parapsilosis ATCC 22019 e Cryptococcus neoformans 

var. neoformans ATCC 28957 foram usados como cepas padrão. Os isolados foram 

subcultivados em ágar Sabouraud dextrose suplementado com cloranfenicol incubados a 

temperatura ambiente por 48 a 72 horas para posterior análise.  

A obtenção dos isolados melanizados do complexo Cryptococcus neoformans, foi 

realizada pelo cultivo em agar DOPA (1,0mM L-DOPA, 15 mM de glucose, 10 mM de 

MgSO4, 29,4mM KH2PO4, 13 mM de glicina, 3,0 mM de vitamina B1 e agar a 2% ) 

por cinco dias a temperatura ambiente (Van Duin et al., 2002). 
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4. 3 Suscetibilidade in vitro para as leveduras (Microdiluição em Caldo)  

4.3.1 Preparo das amostras 

O extrato etanólico bruto, as frações hexânica, diclorometano, acetato de etila, 

aquosa e o óleo essencial de P. pseudocaryophyllus do quimiotipo citral foram 

primeiramente dissolvidos em 1 mL de dimetilsulfóxido (DMSO) (sendo que para o 

óleo essencial acrescentou-se também 0,02% de Tween 80). Em seguida diluições 

seriadas foram realizadas em caldo RPMI 1640 tamponado com ácido 

morfolinopropanossulfônico (MOPS) a pH 7,0 de tal modo a adquirirem concentrações 

que variaram de 512 µg/mL a 1 µg/mL. Itraconazol foi usado como controle, em 

concentrações que variaram de 16 a 0,03 µg/mL nas mesmas condições. 

4.3.2 Preparo do Inóculo 

As leveduras (12 isolados de Candida sp e 12 de C. neoformans) foram 

suspensas em solução salina 0,85%, de tal forma a se obter espectrofotometricamente 

uma transmitância de 85% em λ de 530 nm, que corresponde a aproximadamente 1x10
6
 

UFC/mL. Esta suspensão foi posteriormente diluída em RPMI a 1:50 e em seguida a 

1:20 obtendo-se assim uma concentração entre 1-5x10
3
 UFC/mL (CLSI 2002; 2008). 

Aos poços da placa de microtitulação contendo as amostras de P. pseudocaryophyllus 

ou o antifúngico foram adicionados 100 µL desta suspensão de leveduras. 

4.3.3 Leitura do Teste 

A leitura da atividade antifúngica foi realizada pela determinação da 

concentração inibitória mínima (CIM), a qual corresponde a menor concentração capaz 

de inibir o crescimento do microrganismo. O período de incubação para Candida sp foi 

de 24 horas e para C. neoformans de 48 horas em uma temperatura de 36°C. 

 

4.3.4 Determinação da Concentração Fungicida Mínima (CFM) 

A concentração fungicida mínima (CFM) foi determinada por subcultivo, em 

placas de Petri contendo ágar Sabouraud dextrose, de 100 µL obtidos dos poços com 

concentrações iguais ou superiores a CIM. As placas foram incubadas por 24 horas para 

Candida sp e por 48 horas para C. neoformans em temperatura de 36°C. Definiu-se a 
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CFM como a concentração que permitia o crescimento de menos de três colônias no 

ágar (Barchiesi et al., 1999; Manohar et al., 2001). 

4.4 Avaliação de Mecanismos de ação por Citometria de Fluxo 

A análise do mecanismo de ação de extrato etanólico bruto, frações acetato de etila 

e aquosa de P. Pseudocaryophyllus foi feita em citômetro Accuri C6 (Becton 

Dickinson). Foram usados dois marcadores: Iodeto de propídio (PI) e o FUN-1(2-

chloro-4-(2,3-dihydro-3-methyl-(benzo-1,3-thiazol-2-yl)-methylidene). O PI é um 

marcador de integridade de membrana, sendo capaz de atravessar membranas 

lesionadas. Quando no meio intracelular, se liga aos ácidos nucléicos emitindo 

fluorescência vermelha. Em células com membrana íntegra este marcador não consegue 

penetrar e não apresenta fluorescência (Pina-Vaz et al., 2001; Vale-Silva et al., 2006).  

O FUN-1 que é um indicador de viabilidade metabólica de leveduras, quando 

atravessa a membrana plasmática emite fluorescência esverdeada-amarelada, quando 

livre no citosol. Em células metabólicamente ativas são formadas estruturas 

intravacuolares intracitoplasmáticas e este indicador passa a produzir uma fluorescência 

alaranjada-avermelhada. Assim, o uso deste indicador possibilita identificar células 

metabólicamente ativas, redução de atividade e até a morte celular quando se faz a 

comparação e avaliação destas fluorescências no citômetro (Pina-Vaz et al., 2001; Vale-

Silva et al., 2006). Portanto, quando a célula não está metabólicamente ativa ou morta 

este marcador penetra emitindo a cor esverdeada (Millard et al., 1997). 

A metodologia usada para verificar esta atividade foi realizada segundo Vale-Silva 

et al. (2006) e Pina-Vaz & Rodrigues (2010). 

Candida parapsilosis ATCC 22019 e Cryptococcus neoformans var. neoformans, 

sorotipo D, ATCC 28957 e dois isolados clínicos de C. albicans e dois de C. 

neoformans foram inoculados em caldo Sabouraud dextrose (CSD) e incubados sob 

agitação (200 rpm) por 24h para Candida sp e 48h para C. neoformans. Posteriormente, 

as células foram centrifugadas a 5000 rpm por 10 minutos e lavadas duas vezes com 

tampão fosfato (PBS: 8,77 g de NaCl, 1,02 g de Na2HPO4, 0,34 g de NaH2PO4/L) 

suplementado com 2% de glicose (GPBS), pH: 7,0. O pellet resultante foi ressuspenso 

em RPMI 1640, de tal forma que inóculos de 400 µL contivessem uma concentração de 

2x10
6
células/mL.  
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O inóculo (de cada isolado) foi adicionado a 100 µL de diluições seriadas de 

extrato etanólico bruto, frações acetato de etila e aquosa da planta P.pseudocaryophyllus 

(concentrações ¼ x, ½ x, 1x, 2x e 4x de CIM) incubadas a 35°C por 60 minutos. Como 

controle usou-se anfotericina B na concentração de 2 µg/mL 

Após a incubação as células tratadas foram lavadas e ressuspensas em solução 

GPBS com 1µg/mL de PI e solução tampão HEPES 10 mM suplementado com 2% de 

glicose (pH 7,2) e 0,5 mM de FUN-1. Foram mantidas a 35°C por 30 minutos na 

ausência de luz e submetidas a análise no citômetro. 

A análise foi feita usando laser azul de argônio (488 nm), sendo que três mil 

eventos foram avaliados e os parâmetros intrínsecos como complexidade celular, 

tamanho celular e fluorescência da luz vermelha (FL3) para PI e na luz amarelo/laranja 

(FL2) para FUN-1 foram observados. Como controle negativo, foram utilizadas 

leveduras não tratadas com marcador (controle de autofluorescência) e tratadas com o 

marcador, mas não submetida à incubação com produtos da planta (células marcadas). 

4.5 Avaliação do comportamento dos fatores de virulência de leveduras na 

presença de P. pseudocaryophyllus  

4.5.1 Formação do Biofilme e Suscetibilidade in vitro  

A formação de biofilme foi realizada para 10 isolados de Candida e 10 de C. 

neoformans e a suscetibilidade in vitro foi verificada com o extrato etanólico bruto, as 

frações acetato de etila e aquosa de P. pseudocaryophyllus. 

O biofilme foi formado em placas de microtitulação de poliestireno com 96 

orifícios, pré-esterilizadas, disponíveis comercialmente seguindo as metodologias 

apresentadas por Ramage et al. (2001) e Pierce et al. (2008).  

Biofilmes foram formados por adição de suspensões padronizadas de 100 µL 

contendo 10
6
 células/mL, aos orifícios selecionados da placa de microtitulação, 

incubadas por 48 h para Candida e 72 h para Cryptococcus neoformans em uma 

temperatura de 37°C. Após a formação do biofilme, o meio foi aspirado, e células não 

aderidas foram removidas por lavagem dos orifícios usando-se PBS estéril.  

Extrato etanólico bruto, frações acetato de etila e aquosa de P. pseudocaryophyllus 

foram adicionados ao biofilme formado, em concentrações serialmente diluídas ao 

dobro, variando de 1024 a 1 µg/mL, com incubação de 48 h a 35ºC. Após a incubação, 
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acrescentou-se XTT [2,3-bis (2-methoxy -4 nitro-5-sulfo-phenyl)-2H-tetrazolium-5-

carboxanilide], incubando-se por 3 horas (na ausência de luz). Este sal de tetrazolio 

permite avaliar a atividade metabólica das células em biofilme por diferenças de 

densidade óptica (DO) sem ou com a presença de agentes antifúngicos. A concentração 

inibitória mínima das células sésseis ou do biofilme (CIMS) foi determinada pela 

densidade óptica (DO) apresentada pela mistura obtida, em orifícios de outra placa de 

microtitulação, usando-se leitora de Elisa a 490 nm, representando 50% e 80% de 

inibição (CIMS50 e CIMS80) quando comparada ao controle. Controles positivos 

(biofilmes sem os extratos) e negativos (apenas meio de cultura sem biofilme) foram 

usados em todas as análises.  Foram considerados isolados produtores de biofilme 

aqueles que apresentavam controles positivos com DO ≥ 0,200 conforme Valentin et al. 

(2007). Também, utilizou-se o fluconazol para comparação dos efeitos da planta com 

um fármaco já conhecido. 

4.5.2 Aderência de Leveduras 

4.5.2.1 Obtenção de Células Epiteliais  

Para a realização da técnica de aderência foram coletadas através de swabs 

primeiramente células epiteliais da boca de indivíduo saudável (sem sintomas de 

candidíase). Este swab foi colocado em 5 mL de PBS, centrifugado, lavado 2 vezes com 

o mesmo tampão, sendo que as células obtidas foram ressuspendidas em PBS para obter 

uma concentração final de 5 x 10
5
 células/mL, contadas em câmara de Neubauer 

(Biasoli et al., 2002; Lima-Neto et al., 2009). 

4.5.2.2 Determinação da Aderência 

A verificação da aderência pelos isolados de Candida foi realizada segundo Kimura 

& Pearsall (1978) com algumas modificações: 0,5 mL da suspensão de levedura 

contendo 2,5 x 10
7
 leveduras/mL foram adicionados de extrato etanólico bruto, frações 

acetato de etila e aquosa de P. pseudocaryophyllus em concentrações de 1/4, 1/2 e 1x 

CIM, os quais foram misturados com 0,5 mL do pool de células epiteliais bucais. A 

mistura foi tamponada em PBS pH 7,2 e incubada a 37
0
C sob agitação por uma hora, 

passada em papel de filtro Whatman número 41, o qual foi lavado com 10 mL de PBS 

para a eliminação de leveduras não aderidas. Células epiteliais com leveduras aderidas 
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foram transferidas para uma lâmina por pressão do papel de filtro nesta lâmina, fixadas 

pelo calor e coradas usando a técnica de Gram–Nicolle. A determinação da aderência 

foi verificada pela contagem microscópica do número de leveduras aderidas a 100 

células epiteliais (Biasoli et al., 2002). A quantidade de células aderidas foi comparada 

pela mesma técnica usando células sem a presença de produtos da planta (controle) 

 

4.5.3 Indução da Formação de Hifas em C. albicans (Dimorfismo) 

4.5.3.1 Crescimento da Levedura em Presença da Planta 

A determinação da indução de hifas sob a ação da planta foi realizada segundo Ha 

& White (1999). Os isolados de C. albicans crescidos em meio YEPD (10 g de extrato 

de levedura, 20 g de peptona, 20g de glicose/L) por 48 horas foram subcultivados em 5 

mL do meio de crescimento YAD (1,77 g de levedura nitrogenada –YNB- sem 

aminoácido adicionado de 5,0 g de sulfato de amônia e 5,4 g de glicose/L) por 48 horas 

a 30
o
C em movimento rotatório (180 rpm) na ausência ou presença de P. 

pseudocaryophillus. O extrato etanólico bruto, frações acetato de etila e aquosa foram 

usados em concentrações de 1/4, 1/2 e 1X CIM. 

As culturas de células obtidas no meio de YAD foram centrifugadas por 5 minutos 

a 10
o
C, lavadas 2 vezes com 5 mL de PBS e transferidas (concentração de 3x10

6
 

células/mL) para 5 mL de meio indutor de hifas (meio M199).
.
As mesmas 

concentrações de extrato, frações acetato de etila e aquosa usada anteriormente (1/4, 1/2 

e 1X CIM) foram adicionadas ao meio indutor. As células foram incubadas a 37
o
C, 

durante 3 horas sob agitação (240 rpm). Foi realizada a contagem de 250 células 

(leveduras + hifas) em câmara de Neubauer. Da mesma forma como usado para 

aderência, porcentagem de células formadoras de hifas sem adição da planta foi usada 

como controle.  

4.5.4 Análise dos dados  

 

Todos os ensaios foram realizados em triplicata. O programa Microsoft ® Excel 

2007 foi usado para tabulação dos dados e a análise estatística foi realizada pelo 
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programa SPSS® for Windows®, versão 16.0. Para avaliar a influencia da planta P. 

pseudocaryophyllus sobre a variável aderência média e formação de hifas utilizou-se o 

teste U de Mann-Whitney. Foi utilizado como nível de significância o valor de 5% 

(p<0,05). 
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5. Resultados 

5.1 Suscetibilidade in vitro para as Leveduras (Microdiluição em Caldo) 

O extrato bruto e as frações hexânica, diclorometano, acetato de etila, aquosa e o 

óleo essencial da planta P. pseudocaryophyllus foram capazes de inibir os isolados de 

Candida spp em concentrações que variaram de >256 a 64 µg/mL e os isolados do 

complexo C. neoformans em concentrações de >256 a 32 µg/mL.  

Todos os isolados de Candida apresentaram o crescimento inibido em 

concentrações menores ou iguais a 256 µg/mL pelas frações acetato de etila e aquosa. A 

fração aquosa foi a mais ativa sendo que a concentração de 64 µg/mL foi capaz de inibir 

41% (5/12) dos isolados. As concentrações fungicidas para o extrato bruto e para as 

frações acetato de etila e aquosa foram, pelo menos, duas vezes superiores às suas 

respectivas concentrações inibitórias. O óleo essencial e as frações hexânica e 

diclorometano não apresentaram capacidade fungicida nas concentrações estudadas, até 

1024 µg/mL. 

As concentrações inibitórias e fungicidas da planta sobre as leveduras do gênero 

Candida encontram-se nas Tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1. Atividade inibitória de Pimenta pseudocaryophyllus quimiotipo citral sobre 

12 isolados de leveduras do gênero Candida. 

 Concentração inibitória mínima (µg/mL) 

Planta >256 256 128 64 

Extrato bruto 2 8 2 - 

Fração Hexânica 12 - - - 

Fr. Diclorometano 12 - - - 

Fr. Acetato de Etila - 11 1 - 

Fração Aquosa - 5 2 5 

Óleo essencial 11 1 - - 
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Tabela 2. Atividade fungicida de P. pseudocaryophyllus quimiotipo citral sobre 12 

isolados de leveduras do gênero Candida. 

 Concentração fungicida mínima (µg/mL) 

Planta >1024 1024 512 256 

Extrato bruto 2 8 2 - 

Fração hexânica 12 - - - 

Fr. Diclorometano 12 - - - 

Fr. Acetato de Etila - 11 1 - 

Fração Aquosa - 5 2 5 

Óleo essencial 12 - - - 

 

O extrato etanólico bruto e as frações acetato de etila e aquosa de P. 

pseudocaryophyllus apresentaram boa atividade sobre os isolados do complexo 

Cryptococcus neoformans. A concentração de 32 µg/mL da fração aquosa ou do extrato 

bruto inibiu o crescimento de 25% (3/12) dos isolados, enquanto esta concentração da 

fração acetato de etila mostrou inibição de crescimento de 33,3% dos isolados (4/12). 

Assim como para os isolados de Candida, o extrato bruto e as frações acetato etila e 

aquosa apresentaram concentrações fungicidas iguais ou superiores a duas vezes às 

concentrações inibitórias. As concentrações fungicidas do óleo essencial e das frações 

hexânica e diclorometano mostraram-se com valores acima de duas vezes as 

concentrações inibitórias. Os valores obtidos de CIM e CFM da planta foram iguais 

para isolados não melanizados ou melanizados de C. neoformans (tabelas 3 e 4). 

 

Tabela 3. Atividade inibitória de P. pseudocaryophyllus quimiotipo citral sobre 12 

isolados de C. neoformans. 

Componentes  

da planta 

Concentração inibitória mínima (µg/mL) 

256 128 64 32 

Extrato bruto - 2 7 3 

Fração hexânica 8 2 2 - 

Fr. Diclorometano 7 3 2 - 

Fr. Acetato de Etila - 4 4 4 

Fração aquosa - - 9 3 

Óleo essencial 9 2 1 - 
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Tabela 4. Atividade fungicida de P. pseudocaryophyllus quimiotipo citral sobre 12 

isolados de C. neoformans. 

Componentes  

da planta 

 Concentração fungicida mínima (µg/mL) 

>1024 1024 512 256 128 

Extrato bruto  - 2 7 3 

Fração hexânica - 10 2 - - 

Fr. Diclorometano 7 3 2 - - 

Fr. Acetato de Etila - - 4 4 4 

Fração aquosa - - - 9 3 

Óleo essencial  11 1 - - 

 

5.2 Mecanismos de ação de P.pseudocaryophyllus por citometria de fluxo  

 

A avaliação realizada por citometria de fluxo mostrou que o extrato bruto e as 

frações acetato de etila e aquosa nas CIM provocam inibição acentuada do metabolismo 

de leveduras, sendo o extrato etanólico bruto capaz ainda de lesionar a membrana destas 

células.  

Todos os isolados utilizados nos ensaios (dois isolados clínicos de C. albicans, 

ATCC 22019 de C. parapsilosis, dois isolados clínicos de Cryptococcus neoformans 

var. neoformans e ATCC 28957 de C. neoformans var. neoformans) demonstraram 

semelhantes resultados de mecanismos de ação para a planta P. pseudocaryophyllus.  

O corante fluorescente FUN-1 revelou que o extrato bruto e as frações acetato de 

etila e aquosa de P. pseudocaryophyllus quimiotipo citral, foram capazes de inibir o 

metabolismo das leveduras tratadas (Figura 2).  
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Figura 2. Histograma mostrando a fluorescência (metabolismo) de ATCC 22019 C. 

parapsilois na ausência da planta (em preto) e sua redução quando tratadas (em 

vermelho): controle (A) e tratadas com fração acetato de etila (B) e extrato bruto (C) de 

P. pseudocaryophyllus na CIM. 

 

Nas concentrações de CIM do extrato bruto e das frações acetato de etila e aquosa 

de P. pseudocaryophyllus, o metabolismo das células mostrou-se reduzido,quando 

comparado ao controle, num comportamento dose-dependente (à medida que se 

aumentava a concentração, havia uma intensificação desta inibição). A Figura 3 mostra 

inibição do metabolismo do fungo na presença da fração aquosa de P. 

pseudocaryophyllus quimiotipo citral.  

 

 

Figura 3. Histogramas mostrando a redução da fluorescência, e consequentemente do 

metabolismo, de ATCC22019 C. parapsilois tratadas com fração aquosa de P. 

pseudocaryophyllus (em vermelho), quando comparadas com o controle (em preto). 

A=1/4 CIM, B = ½ CIM e C= CIM da fração aquosa. 
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Quanto à capacidade de lesionar a membrana plasmática fúngica, a avaliação 

realizada por citometria usando o corante fluorescente PI, mostrou que o extrato bruto 

foi capaz de provocar lesões na plasmalema em concentrações correspondentes a sua 

CIM, enquanto para a fração acetato de etila estas alterações foram detectadas a partir 

de 2X CIM. A fração aquosa, não provocou lesão da membrana de leveduras nas 

concentrações testadas. O histograma da Figura 3 mostra a atividade de extrato bruto na 

membrana celular de um isolado de Candida.  

 
Figura 4. Histograma mostrando fluorescência (em vermelho), pela penetração de iodeto 

de propidio (PI) no meio intracelular de Candida parapsilosis ATCC 22019. Esta 

levedura foi exposta a concentração inibitória mínima de 128 µg/mL de extrato bruto 

 

 

 

5.3 Formação do Biofilme e Suscetibilidade in vitro  

 

A formação de biofilme foi verificada para 10 dos 12 isolados de Candida spp. A 

análise da suscetibilidade in vitro destas células sésseis mostrou que as leveduras do 

gênero Candida foram mais resistentes à ação da planta do que as células planctônicas. 

As CIMS50 da fração aquosa foram as menores obtidas, mas com valores ainda muito 

elevados, sendo de 512 µg/mL para um (1) isolado e de 1024 µg/mL para quatro (4). A 

CIMS80 do extrato e das frações foi superior a 1024 µg/mL para todos os isolados de 

Candida. A Tabela 5 mostra os valores de CIMS50 e CIMS80 do extrato bruto e frações 
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de P. pseudocaryophyllus assim como de fluconazol, usado como controle, para as 

leveduras do gênero Candida. 

Tabela 5. Concentrações inibitórias (CIMS50 e CIMS80) de P. pseudocaryophyllus e de 

fluconazol para 10 isolados de Candida spp formando biofilmes. 

Planta e fluconazol Concentração inibitória mínima (µg/mL) 

>1024 1024 512 

Extrato bruto    

CIMS50 2 8 - 

CIMS80 10 - - 
    

Fr. acetato de etila    

CIMS50 6 3 1 

CIMS80 10 - - 
    

Fr. aquosa    

CIMS50 5 4 1 

CIMS80 10 - - 
    

Fluconazol    

CIMS50 7 2 1 

CIMS80 10 - - 

CIMS50= inibição de 50% da atividade metabólica comparada ao controle 

CIMS80 = inibição de 80% da atividade metabólica comparada ao controle 

 

A análise do perfil de suscetibilidade dos biofilmes formados por fungos do 

complexo Cryptococcus neoformans (10 isolados) na presença do extrato etanólico 

bruto e frações acetato de etila e aquosa da planta mostrou que as células sésseis destas 

leveduras foram mais resistentes do que as células planctônicas. A CIMS50 de 1024 

µg/mL, da fração aquosa foi encontrada para cinco (5) isolados, enquanto a fração 

acetato de etila mostrou esta concentração para um isolado. As CIMS80 do extrato e das 

frações foram maiores que 1024 µg/mL para todos os isolados de Cryptococcus. A 

Tabela 6 mostra os valores de CIMS50 e CIMS80 do extrato bruto e frações de P. 

pseudocariophyllus assim como de fluconazol, usado como controle, para as leveduras 

do complexo C. neoformans. 
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Tabela 6. Concentrações inibitórias (CIMS50 e CIMS80) de P. pseudocaryophyllus e de 

fluconazol (controle) para 10 isolados de Cryptococcus neoformans formando biofilmes 

Planta e fluconazol Concentração inibitória mínima (µg/mL) 

>1024 1024 512 256 

Extrato bruto     

CIMS50 7 2 1 - 

CIMS80 10 - - - 
     

Fr. acetato de etila     

CIMS50 9 1 - - 

CIMS80 10 - - - 
     

Fr. aquosa     

CIMS50 5 4 1 - 

CIMS80 10 - - - 
     

Fluconazol     

CIMS50 - 5 4 1 

CIMS80 6 4 - - 

CIMS50 = inibição de 50% da atividade metabólica comparada ao controle 

CIMS80 = inibição de 80% da atividade metabólica comparada ao controle 

 

 

5.4 Capacidade de aderência de Candida na presença de P. pseudocaryophyllus  

 

O extrato bruto e as frações acetato de etila e aquosa de P. pseudocaryophyllus, em 

suas respectivas CIM, foram capazes de reduzir significativamente, para todos os 

isolados, o número de leveduras de Candida aderidas às células epiteliais bucais quando 

comparado ao controle em todos os ensaios realizados. A fração aquosa mostrou uma 

forte inibição de aderência pelas leveduras, sendo estatisticamente significante na CIM e 

em ½ CIM. Esta fração apresentou na CIM desempenho semelhante ao controle 

realizado com fluconazol sendo que em ambos se verificou uma inibição média superior 

a 90% no número de células fúngicas aderidas. Na presença de concentrações de ½ CIM 

para a fração aquosa os valores médios de leveduras aderidas foram semelhantes aos 

encontrados na presença de CIM do extrato bruto, enquanto as concentrações de ¼ CIM 
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do extrato bruto e das duas frações não apresentaram capacidade de inibição 

significativa. Estes resultados podem ser observados nas Tabelas 7 e 8. 

 

Tabela 7. Valores médios de leveduras de Candida aderidas às células epiteliais na 

presença de extrato bruto, frações acetato de etila e aquosa de P. pseudocaryophyllus. 

Espécie/ isolado Controle [  ] Extrato Bruto Fração 

Acetato 

Fração 

Aquosa 

x  x  (%) x (%) x  (%) 

C. albicans/ 2.1 605  CIM 138 (22,8)*  246,5 (40,7)* 39,5 (6,5)*  

½ CIM 490 (81) * 583 (96,3) 130,5 (21,6)* 

¼ CIM 552 (91,2) 605 (100) 553 (91,4) 
      

C. albicans/ 3.2 538  CIM 125,5 (23,3)* 217 (40,3)* 39,5 (7,3) * 

½ CIM 430 (79,9) * 510,5 (94,9) 132 (24,5) *
 

¼ CIM 495 (92) 535 (99,4) 504 (93,7) 
      

C. albicans/ 17 588,5  CIM 136 (23,1)* 237 (40,3)* 37,5 (6,3) * 

½ CIM 402,5 (68,4) * 559 (95) 145,5(24,7) * 

¼ CIM 506,5 (86,1) 585 (99,4) 517 (87,5) 
      

C. albicans/ 18 595  CIM 139 (23,4) * 239,5 (40,2)* 35,5 (5,9) * 

½ CIM 460 (77,3) * 565,5 (95) 136 (22,9) * 

¼ CIM 505 (84,8) 589,5 (99) 465 (78,2) 
      

C. albicans/ 21 500  CIM 116,5 (23,3)* 202,5 (40,5)* 38 (7,6) * 

½ CIM 388,5 (77,7) * 466 (93,2) 131 (26,4) * 

¼ CIM 456 (91,2) 485 (97) 438,5 (87,7) 
      

C. albicans/ 118 485 CIM 119 (23,8) * 199 (41) * 34 (7,01) * 

½ CIM 355 (73,2) * 452 (93,2) 121 (24,9)
 
* 

¼ CIM 432 (89,1) 477,5 (98,4) 431,5 (88,9) 
      

C. parapsilosis/ 

2.2 

465 CIM 108,5 (23,3) * 196,5 (42,2)* 28 (6,0) * 

½ CIM 371,5 (79,9) * 442 (95,1) 117,5 (25,3)* 

¼ CIM 417,5 (89,8) 464 (99,8) 411,5 (88,5) 
      

C. parapsilosis/ 

8.1 

402,5  CIM 96 (23,8) * 166 (41,2) * 28 (6,9) * 

½ CIM 316 (78,5) * 387,5 (96,3) 101 (25,1) * 

¼ CIM 347,5 (86,3) 397,5 (98,7) 363 (90,2) 
      

C. parapsilosis/ 

90 

441,5  CIM 106,5 (24,1) * 176 (39,8) * 31 (7) * 

½ CIM  346 (78,4) * 428,5 (97,1) 107,5 (24,3)* 

¼ CIM 379 (85,8) 437,5 (99,1) 383,5 (86,8) 
      

C. parapsilosis/ 

ATCC 22019 

410  CIM 95 (23,2) * 166 (40,5) * 29 (7,1) * 

½ CIM 318 (77,6) * 387 (94,4)  99,5 (24,3)
 
* 

¼ CIM 360 (87,8) 405 (98,8) 349 (85,1) 

CIM= Concentração inibitória mínima; x = média das triplicatas 

*= valores de p <0,05 (teste de U de Mann-Whitney) 
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Tabela 8. Médias e desvios-padrão de leveduras do gênero Candida (n=10) aderidas a 

células epiteliais bucais na presença do extrato bruto e das frações acetato de etila e 

aquosa de P. pseudocaryophyllus comparadas ao controle 

Aderência Média 
± DP 

P 

Controle 503,05 75,80  

    

Extrato bruto    

1 CIM 118,00 16,53 <0,001* 

½ CIM 387,75 58,47 0,002* 

¼ CIM 445,05 69,49 0,165 

    

Fração acetato de etila 
   

1 CIM 204,60 29,96 <0,001* 

½ CIM 478,10 72,52 0,436 

¼ CIM 498,10 76,68 0,739 

    

Fração aquosa    

1 CIM 34,00 4,68 <0,001* 

½ CIM 122,15 15,56 <0,001* 

 ¼ CIM 498,10 76,68 0,315 

* - Estatísticamente significante 

Teste U de Mann-Whitney  

 

 

A Figura 4 ilustra leveduras aderidas às células epiteliais bucais na ausência e na 

presença da fração aquosa de P. pseudocaryophyllus. 

 

 

Figura 5. Células epiteliais bucais mostrando aderência de leveduras do gênero 

Candida. A- Controle e B- Na presença da fração aquosa de P. pseudocaryophyllus. 
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5.5 Ação de P. pseudocaryophyllus sobre o dimorfismo de C. albicans  

 

Todas as leveduras do gênero Candida quando submetidas às CIM do extrato bruto 

e da fração aquosa apresentaram uma redução significativa na formação de hifas, 

quando comparadas ao controle. Na análise com a fração acetato de etila verificou-se 

redução de hifas comparadas ao controle, mas não houve diferença significativa. 

Quando se analisou a formação de hifas em concentrações de 1/2 CIM do extrato bruto 

e da fração aquosa verificou-se que havia diferenças significativas para dois dos 

isolados. Em concentrações de ¼ de CIM verificou-se menor redução quando 

comparada ao controle. O número e a porcentagem de hifas formadas, em cinco 

isolados de leveduras do gênero Candida sob a ação de CIM, ½ CIM e ¼ de CIM do 

extrato bruto, e das frações acetato de etila e aquosa encontram-se nas Tabelas 9 e 10.  
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Tabela 9. Formação de hifas (em 250 células) em isolados de C. albicans sob a ação do 

extrato bruto e das frações acetato de etila e aquosa de P. pseudocariophyllus em meio 

de indução de hifas. 

 

Isolado 

Formação de hifas 

Controle [ ] Extrato bruto Fr. Acetato 

de etila 

Fr. Aquosa 

 n (%)  n (%) n (%) n (%) 

2.1 200 (80) CIM 150 (60) * 175 (70) * 112 (45)* 

  ½ CIM 172 (69) * 190 (76) 175 (70) * 

  ¼ CIM 185 (74) 195 (78) 195 (78) 

      

17 190 (76) CIM 81 (33) * 175 (70) * 142 (57) * 

  ½ CIM 162 (65) * 185 (74) 167 (67) * 

  ¼ CIM 175 (70) 190 (76) 180 (72) 

      

18 205 (82) CIM 130 (52)* 190 (76) * 105 (42) * 

  ½ CIM 172 (69)* 192 (77) 172 (69) * 

  ¼ CIM 185 (74) 195 (78) 200 (80) 

      

3.2 200 (80) CIM 140 (56)* 192 (77) * 115 (46) * 

  ½ CIM 170 (68) * 197 (79) 150 (60) * 

  ¼ CIM 185 (74) 200 (80) 195 (78) 

      

21 205 (82) CIM 172 (69) * 195 (78) * 150 (60)* 

  ½ CIM 197 (79) * 200 (80) 195 (78) * 

  ¼ CIM 202 (81) 200(80) 205 (82) 

CIM= Concentração inibitória mínima 

*= valores de p <0,05 (teste de U de Mann-Whitney) 
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Tabela 10. Médias e desvios-padrão da formação de hifas em isolados de C. albicans 

(n=5) sob a ação do extrato bruto e das frações acetato de etila e aquosa de P. 

pseudocaryophyllus. 

Formação de Hifas Média 
± DP 

P 

Controle 200,00 6,12  

    

Extrato bruto    

1 CIM 134,60 33,76 0,008* 

½ CIM 174,60 13,18 0,016* 

¼ CIM 186,40 9,74 0,056 

    

Fração acetato de etila 
   

1 CIM 185,40 9,66 0,032* 

½ CIM 192,80 5,89 0,095 

¼ CIM 196,00 4,18 0,222 

    

Fração aquosa    

1 CIM 124,80 19,89 0,008* 

½ CIM 171,80 16,18 0,016* 

 ¼ CIM 195,00 9,35 0,421 

* - Estatísticamente significante 

Teste U de Mann-Whitney  
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6. Discussão 

Das doenças fúngicas, as causadas por leveduras apresentam-se em destaque 

quando se considera a população imunocomprometida ou exposta a algum tratamento 

que interfira sobre a integridade funcional dos mecanismos de defesa destes pacientes 

(Silva et al., 2012). Em geral, nestes pacientes, micro-organismos antes em 

comensalismo passam a se apresentar como parasitas resultando no desenvolvimento 

das micoses oportunísticas (Hube, 2004; Romani, 2004; Hohl et al. 2006; Romani & 

Puccetti, 2007; Gow et al., 2012). Neste cenário candidíase e criptococose representam 

expressiva porcentagem dos casos. 

A dificuldade de tratamento das infecções fúngicas representa um problema 

importante a ser sanado. Os antifúngicos disponíveis mostram-se tóxicos, de alto custo e 

predispostos a permitir a recorrência de infecção (Chen & Sorrell, 2007; Kanafani & 

Perfect, 2008; Lipp, 2008). Por serem eucariotas como os mamíferos, os fungos tornam-

se dispendiosos e arriscados desafios à indústria farmacêutica no estabelecimento de 

alvos farmacológicos para os medicamentos antimicrobianos (Luna et al., 2000; Silva, 

2006; Chen & Sorrell, 2007; Lipp, 2008). Apesar de seu amplo espectro e elevada 

capacidade antifúngica, atuando no ergosterol presente nas células fúngicas, o poliênico 

anfotericina B apresenta intensa nefrotoxicidade o que restringe seu uso além de 

implicar em cuidados especiais no período de sua utilização. Os derivados azólicos 

apresentam-se como opções nem sempre utilizáveis para algumas micoses sistêmicas e 

oportunísticas. As peculiaridades farmacocinéticas e o alto custo no tratamento com 

azólicos em muitos casos tornam-se fatores limitantes ao pleno uso destes 

medicamentos (Silva, 2006; Chen & Sorrell, 2007; Lipp, 2008). 

Nesse cenário, as plantas medicinais surgem como fontes alternativas de novos 

fármacos antifúngicos, buscando maior eficiência, acessibilidade e menor toxicidade. 

Na avaliação do potencial antifúngico de produtos de plantas medicinais, existem vários 

métodos que tentam verificar a sua atividade antimicrobiana. Dentre as técnicas de 

avaliação destaca-se a de microdiluição em caldo que se mostra muito útil, podendo 

estabelecer a concentração capaz de inibir o crescimento do micro-organismo. Por esta 

técnica podem-se testar produtos de diferentes características químicas, obtendo-se 

dados quantitativos com boa reprodutibilidade (Scorzoni et al., 2007). 

A inibição de crescimento das leveduras pelo extrato etanólico bruto e frações da 

planta Pimenta pseudocaryophyllus mostram a importância do nosso trabalho. Segundo 
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Scorzoni et al.(2007), produtos vegetais com atividade antifúngica em concentrações 

inibitórias mínimas (CIM) ≤ 250 µg/mL são considerados relevantes para a pesquisa de 

substâncias com finalidade terapêutica. Logo, considerando os resultados obtidos para o 

extrato bruto e para as frações acetato de etila e aquosa, cujas CIM foram ≤ 256 µg/mL 

para a maioria dos isolados de Candida spp, e ≤ 128 µg/mL para os isolados do 

complexo Cryptococcus neoformans, há potencial para a obtenção de fármacos 

antifúngicos a partir destes produtos da planta P. pseudocaryophyllus. 

A ação antifúngica destas frações pode ser provavelmente explicada pelos seus 

constituintes. Paula (2011), utilizando técnicas cromatográficas e espectrométricas, 

conseguiu isolar e identificar os principais componentes das frações obtidas a partir das 

folhas de P. pseudocaryophyllus com possível ação antifúngica. Para a fração acetato de 

etila foram isolados três principais compostos nomeados pela pesquisadora de Ppc-3; 

Ppc-4; Ppc-5, enquanto na fração aquosa o composto isolado foi denominado Ppc-6. 

Ppc-3 e Ppc-4 foram respectivamente identificados como quercetina e quercitrina, 

ambos flavonoides. Ppc-5 foi identificada como uma mistura contendo quercitrina, 

catequina, isoquercitrina, afzelina na proporção de 7:2,1:1:1. Ppc-6 foi identificado 

como uma mistura de compostos fenólicos, em especial os ácidos elágico e gálico, 

sendo o primeiro o mais expressivo (Paula, 2011).  

Motohashi et al. (2000) estudando as propriedades biológicas de extratos da casca 

de Feijoa sellowiana Berg, também uma Myrtaceae, obtiveram extratos metanólico 

(M2) e acetonico (A3) com excelentes atividades antibacteriana e antifúngica. Narayana 

et al. (2001) citam as várias propriedades biológicas dos flavonoides, entre estes a 

quercetina apresentando atividade antifúngica. Mamani-Matsuda et al. (2004) 

observaram o efeito indutor de apoptose da quercetina sobre o protozoário 

Trypanossoma brucei gambiense. Hwang et al. (2012) demonstraram que o flavonoide 

amentoflavone, isolado da fração acetato de etila do extrato integral da planta 

Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring, Selaginellaceae, apresentou atividade 

antifúngica sobre Candida albicans. Estes pesquisadores verificaram que 

amentoflavone atuava estimulando disfunções mitocondriais e induzindo a apoptose das 

células fúngicas.  

Ainda verificando o mecanismo de ação destes componentes, Evensen & Braun 

(2009) demonstraram a ação de polifenóis de Camellia sinensis (L.) O. Kuntze, 

Theaceae, inibindo a formação de biofilme de Candida albicans pela inteferência no 

metabolismo proteico das leveduras. 



 

 39 

D’Souza et al. (2010) encontram efeito antibacteriano mas não antifúngico da 

quercetina nas condições avaliadas. A literatura apresenta divergências sobre as 

propriedades antimicrobianas destas substâncias, o que pode ser justificado por 

diferenças nas metodologias utilizadas. Há relatos de que a mistura de flavonóis 

implicaria na redução ou anulação de seus efeitos antimicrobianos expressos quando 

aplicados isoladamente. Outros estudos mostram que as misturas naturais destas 

subtâncias têm melhor ação sobre micro-organismos patogênicos do que quando 

separadamente testadas (D’Souza et al., 2010). 

De forma geral, percebe-se que os efeitos antimicrobianos atribuídos aos polifenóis 

e a alguns flavonoides, resultam de alterações no metabolismo das células alvo, fato que 

foi confirmado pelos resultados obtidos pela citometria de fluxo no atual estudo.  

O conhecimento do mecanismo de ação de cada antifúngico representa um 

importante passo para seu uso adequado, e provavelmente auxilia na redução de sua 

toxicidade. Neste estudo, pela citometria de fluxo, pode se ter uma idéia se há 

interferência no metabolismo ou lesão de membrana plasmática do fungo sob a ação do 

produto. Alteração do metabolismo das leveduras, e/ou lesão de membrana plasmática 

verificada na presença de P. pseudocaryophyllus indicam que os constituintes desta 

planta podem ser capazes de inibir o desenvolvimento e provavelmente induzir a 

destruição do micro-organismo. 

O extrato etanólico bruto, frações acetato de etila e aquosa alteraram o metabolismo 

das leveduras, sendo que lesão da membrana foi observada somente para o extrato bruto 

e fração acetato.  

A fração acetato de etila demonstrou capacidade de inibição do metabolismo 

celular na CIM, sendo que lesão na plasmalema foi observada nas concentrações mais 

elevadas, a partir do dobro da CIM. Logo, esta fração, embora apresente os dois 

mecanismos, a inibição metabólica parece ser o predominante. Como o extrato bruto 

contém os componentes presentes nas outras frações testadas, os resultados indicam que 

este produto apresenta constituintes que, provavelmente, atuem em sinergismo, mesmo 

que não tão concentrados como nas demais frações. Logo, por estas avaliações percebe-

se que o extrato bruto atua tanto lesionando a membrana plasmática e inibindo o 

metabolismo das células fúngicas. Uma das formas de justificar o fato de atuação da 

fração aquosa apenas no metabolismo se deve possivelmente a natureza mais polar dos 

seus constituintes ativos, que por serem assim mais hidrofílicos provavelmente 

consigam se distribuir melhor pelas células fúngicas. 
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Além dos promissores resultados de atuação de P. pseudocariophyllus relacionadas 

à sensibilidade, alterações metabólicas e lesões de membrana dos micro-organismos, as 

avaliações sobre alguns fatores de virulência expressos por estas leveduras em questão, 

reforçam o potencial antifúngico da planta estudada.  

A capacidade de alterar sua morfologia de blastoconídio para hifa, diante de 

determinadas condições ambientais, permite que Candida albicans seja provavelmente 

mais virulenta, uma vez que esta transformação induz a ativação de complexos 

caminhos genéticos inter-relacionados com a virulência. Além da formação de hifas, 

também são ativadas vias metabólicas que possibilitam ao fungo expressar maior 

repertório enzimático como proteinases e superóxido dismutases que torna os fungos 

com maior capacidade invasiva em tecidos e mais difíceis de serem destruídos pelo 

sistema de defesa do hospedeiro (Van Burik & Magee, 2001; Romani et al., 2003; 

Hube, 2004; Carlisle et al., 2009). No teste de inibição de formação de hifas por C. 

albicans, as CIMs do extrato bruto e da fração aquosa apresentaram esta capacidade 

para todos os isolados testados. Resultados similares foram encontrados por Vale-Silva 

et al. (2010) que conseguiram intensa inibição de formação de hifas por C. albicans, na 

presença do óleo essencial de Thymus x viciosoi (Pau) Morales, Lamiaceae. Estes 

autores sugerem que esta inibição pode ter sido causada pela capacidade deste óleo de 

lesionar a membrana plasmática fúngica. 

A capacidade de aderência tanto a superfícies biológicas quanto inanimadas 

constitui, como já estabelecido, outro importante fator de virulência das leveduras de 

Candida e Cryptococcus. A adesão a células do hospedeiro é o primeiro passo para o 

desencadeamento do parasitismo pelas células fúngicas, enquanto que esta capacidade 

em superfícies inanimadas pode resultar na formação de biofilmes (Van Burik & 

Magee, 2001; Ramage et al., 2005; Martinez & Casadevall., 2006; Zhu & Filler 2010). 

De forma similar ao verificado por diferentes pesquisadores quando se usa antifúngicos 

como derivados azólicos em testes in vitro (Wächtler et al., 2011), neste trabalho 

também verificamos que as frações da planta foram capazes de atuar sobre o mecanismo 

de aderência dos micro-organismos às células epiteliais. Na CIM, a fração aquosa 

apresentou o maior efeito inibitório (desempenho muito semelhante ao do fluconazol 

usado como controle, nas mesmas condições), seguida pelo extrato bruto e depois pela 

fração acetato de etila. Um dado curioso foi verificado na inibição da aderência pelo 

extrato bruto na CIM que se mostrou semelhante à fração aquosa em ½ de CIM. Uma 

possível explicação para tal resultado reside no fato de que na fração aquosa (de 
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maneira mais concentrada que no extrato bruto) existem compostos com ação 

antifúngica que se expressam preponderantemente na inibição da capacidade de 

aderência de leveduras de Candida nas condições estudadas, provavelmente pela 

interferência no metabolismo proteico dos fungos. 

Os resultados obtidos sugerem fortemente que há componentes com ação 

antifúngica no extrato bruto e nas frações acetato de etila e aquosa de P. 

pseudocaryophyllus, que esta ação se faz em nível de membrana e de metabolismo 

celular interferindo na virulência do micro-organismo. Para determinação desta planta 

como antifúngico, novos estudos como os relacionados à citotoxicidade, 

farmacocinética in vivo e ensaios clínicos deverão ser realizados.  
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7 CONCLUSÕES 

Considerando os resultados obtidos nas avaliações do extrato e frações da planta P. 

pseudocaryophyllus conclui-se que: 

 O extrato bruto e as frações acetato de etila e aquosa mostraram-se promissores 

quanto à atividade antifúngica diante de leveduras de C albicans, C. 

parapsilosis, C. neoformans e C. gattii, nas condições dos experimentos. 

 Os possíveis mecanismos de ação da planta residem na capacidade de inibição 

do metabolismo e de lesionar a membrana plasmática dos micro-organismos. 

  Os componentes de natureza polar da fração aquosa são provavelmente os 

responsáveis pela sua maior atividade de inibição metabólica. 

 Os mecanismos de virulência das leveduras como formação de biofilme, 

capacidade de aderência e formação de hifas foram alterados na presença do 

extrato bruto e das frações acetato de etila e aquosa. 

 O desempenho nos testes antifúngicos realizados e os possíveis mecanismos de 

ação envolvidos sugerem um considerável potencial para desenvolvimento de 

fitoterápico a partir da planta Pimenta pseudocaryophyllus.  
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Abstract. This study verified the virulence factors expressed by Candida species in 

presence of P. pseudocaryophyllus (Gomes) L.R. Landrum, a brazilian plant popularly 

known as “pau-cravo”. Besides, it was investigated the mechanism of action of crude 

ethanol extract, ethyl acetate and aqueous fractions. Biofilm in vitro susceptibility was 

performed by using XTT reduction assay. The adherence was determined by counting 

of yeasts adhered to 100 buccal epithelial cells and hyphal formation was verified in 

medium inductor M199. These two latter analyses were conducted in presence of ¼, ½ 

and 1xMIC of crude extract, ethyl acetate and aqueous fractions. By flow cytometry, 

using propidium iodide (PI) and FUN-1, the mechanism of action was verified. The 

results showed sessile cells minimum inhibitory concentration for 50% of inhibition 

(SMIC50) ranging from 512 to > 1024 µg/mL, while adherence and hyphal formation 

were reduced significantly in presence of crude ethanol extract, ethyl acetate and 

aqueous fractions. Although membrane injury has occurred, the main mechanism of 

action appears be preferentially by changes in yeast metabolism as seen by flow 

cytometry. Thus, our results suggest the possibility that crude extract, ethyl acetate and 

aqueous fractions of P. pseudocaryophyllus may give rise to novel antifungal agents.  
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1. Introduction 

 

Fungal infections have increased significantly in recent years as a result to the elevated 

number of immunocompromised hosts. Candida species are responsible for the majority 

of yeast infections in humans [1]. Resistant yeasts and many side effects associated to 

antifungal agents are reported [2-4]. Alternatives to these limitations are being sought in 

the study of medicinal plants. Pimenta pseudocaryophyllus (Gomes) LR Landrum, 

(Myrtaceae), popularly known as “pau-cravo”, “craveiro-do-mato”, “louro-cravo” or 

“chá-de-bugre”, that occurs in the brazilian Atlantic Forest and Cerrado regions, 

especially in 'cerradão' as tree about four meters tall or as small bush in some regions, 

shows antifungal action [5.6].  

Biofilm formation, adherence to epithelial cells and filamentation are virulence 

factors associated to yeast of Candida genus [7, 8]. The fungal cells in the biofilm may 

express an increased drug resistance [9-11], and the adherence to epithelial cells is the 

first step to the establishment of an infection, that may result in invasion and induction 

of cells damage [12]. On the other hand, the hyphal formation results in metabolic and 

growth alterations, like production of adhesins, oxide dismutase and other enzymes that 

enhance the tissue invasion and evasion from host defenses [13-15]. The inhibition or 

reduction of these virulence factors constitute desired characteristics for an antifungal 

agent [16].  

Considering the in vitro antifungal activity demonstrated in previous work and the 

lack information about the mechanism of action of P. pseudocaryophyllus we evaluated, 

by flow cytometry, the action targets of crude extract, ethyl acetate and aqueous 

fractions of this plant. Flow cytometry techniques, can show if the drug act impairing 

the fungal metabolism or injuring the plasmatic membrane [17]. 

In this work we verified the in vitro susceptibility of biofilm, the adherence to 

epithelial cells and the hyphal formation expressed by Candida species in presence of 

crude extract, ethyl acetate and aqueous fractions of P. pseudocaryophyllus and 

investigated their basic mechanism of action on these yeasts. 

 

2. Material and Methods 

2.1. Plant Material. The leaves of the plant P. pseudocaryophyllus were collected in 

São Gonçalo do Abaeté, MG, Brazil, 18º20'58.4 "South, 45°55'23, 4" West, at an 

altitude of 864m. The plant was identified by Carolyn Elinore Barnes Proença and the 
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exsiccate deposited in the herbarium of the Federal University of Goiás (UFG) under 

number 27159. The crude ethanol extract, ethyl acetate and aqueous fractions obtained 

from the leaves of P. pseudocaryophyllus citral chemotype were prepared according to 

Paula et al.[6]. 

To verify the antimicrobial activity, the crude ethanol extract, ethyl acetate and 

aqueous fractions of P. pseudocaryophyllus were initially dissolved in 

dimethylsulfoxide (DMSO). Then serial dilutions were made in RPMI 1640 broth 

(Himedia with L-glutamine and without bicarbonate) buffered with 

morpholinepropanesulfonic acid (MOPS) at pH 7.0 to acquire concentrations ranging 

from 1024 µg/mL to 1 µg/mL. Fluconazole was used as control at concentrations 

ranging from 64 µg/mL to 0.125 µg/mL under the same conditions. Previous 

experiments of in vitro susceptibility performed with crude extract, fractions (hexane, 

dichloromethane, ethyl acetate and aqueous) and the essential oil of P. 

pseudocaryophyllus showed that best results were obtained using crude extract, ethyl 

acetate and aqueous fractions against yeasts of Candida genus.  

 

2.2. Microorganisms. Bioassays were performed with Candida isolates from the fungal 

collection of the Laboratory of Mycology (IPTSP - UFG), and were obtained from 

previously work performed in Goiânia-GO at the 'Hospital das Clínicas' (HC-UFG) and 

the 'Hospital de Doenças Tropicais' approved by the respective hospitals ethics 

committees with protocols numbers 027/07 and 007/2004. Candida parapsilosis ATCC 

22019 was used as standard strain. Isolates were subcultured on Sabouraud dextrose 

agar supplemented with chloramphenicol incubated at room temperature for 48h before 

testing. 

 

2.3. Antimicrobial activity 

2.3.1. In vitro susceptibility of Candida biofilms. The biofilm was formed in polystyrene 

microtiter plates with 96 wells, pre-sterilized, commercially available according to 

Pierce et al. [18]. Briefly, 100 µL of standardized suspension (RPMI 1640 broth), 

containing 10
6 

cells/mL of yeasts (counted by haemocytometer), were inserted in the 

selected wells of the microtiter plates and incubated for 48h at a temperature of 37°C. 

After the formation of the biofilm, the medium was aspirated, and cells not adhered 
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were removed by washing the wells using sterile phosphate buffered saline (PBS: 8.77 g 

NaCl, 1.02 g of Na2HPO4, NaH2PO4 0.34g/L). 

Crude extract, ethyl acetate and aqueous fractions of P. pseudocariophyllus, 

varying from 1024 µg/mL to 1 µg/mL in serially twice diluted concentrations, were 

added to the formed biofilm and incubated for 48h at 35°C. Sessile cells minimum 

inhibitory concentrations (SMICs) representing 50% and 80% inhibition (SMIC50 and 

SMIC80) compared to control were determined using XTT [2,3-bis (2-methoxy -4 nitro-

5-sulfo-phenyl)-2H-tetrazolium-5-carboxanilide] reduction assay measured 

spectrophotometrically in a microtiter plate reader at 550nm. A series of plant product-

free wells and biofilm-free wells were also included to serve as positive and negative 

controls, respectively. 

 

2.3.2. Yeast adherence. Epithelial cells were collected from one healthy adult volunteer 

via soft scraping of the cheek mucous membrane with sterile cotton swabs. Each swab 

was gently stirred in 5 mL of PBS, which was washed two times with the same buffer, 

and the cells obtained were resuspended in PBS to obtain a final concentration of 5 x 

10
5 

cells/mL counted in a haemocytometer count cells [19, 20]. 

The adherence of Candida isolates was carried out according Kimura & Pearsall 

[21] with some modifications: 0.5 mL of the yeast suspension containing 2.5 x 10
7
 

yeasts/mL without or with one plant product at different concentrations of 1/4, 1/2 and 

1xMIC (minimal inhibitory concentrations previously obtained), were mixed with 0.5 

mL of buccal epithelial cells pool suspension. This mixture was buffered in PBS pH 7.2 

incubated at 37
0
C for one hour under stirring, and passed through a number 41 

Whatman filter paper. The filter was washed with 10 mL of PBS to remove non-

adherent yeasts. Epithelial cells with adhered yeasts were transferred to a slide by filter-

paper pressure against it. This slide was stained using the Gram-Nicolle technique. The 

adherence was determined by microscopic counting of number of yeasts adhered to 100 

epithelial cells [19]. 

 

2.3.3. Hyphal induction. This assay was performed according to Ha & White [22]. 

Isolates of C. albicans grown in yeast extract potato dextrose medium (YEPD) for 48 
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hours were subcultured in 5 mL of growth medium, YAD (1.77g Yeast Nitrogen 

without amino acids supplemented with 5.0 g of ammonium sulfate and 5.4g of 

dextrose/L) added or no to crude ethanol extract, ethyl acetate and aqueous fractions at 

concentrations of 1/4, 1/2 and 1xMIC. This growth medium was incubated at 30
o
C for 

48 h with shaking (180 rpm). 

The cells obtained in YAD culture medium were centrifuged for 5 minutes at 10
o
C, 

washed 2 times with 5 mL of PBS and transferred to 5mL hyphae inductor medium 

M199 (Gibco with L-glutamine and Earle’s salts, without bicarbonate) added or no to 

crude ethanol extract, ethyl acetate and aqueous fractions in the same concentration as 

cited above. This medium was incubated at 37
o
C for 3 h with shaking (240 rpm) and 

250 cells (yeast + hyphae) were counted with a hemocytometer.  

 

2.3.4. Flow Cytometry. The analysis of crude ethanol extract, ethyl acetate and aqueous 

fractions mechanism of action using flow cytometry (by Accuri C6 cytometer -Becton 

Dickinson) against C. parapsilosis ATCC 22019 and two clinical isolates of C. albicans 

was performed according to Vale-Silva et al. [17] and Pina-Vaz et al. [23]. Two markers 

were used: propidium iodide (PI) which is a marker of membrane integrity, being able 

to cross damaged membranes and FUN-1-(2-chloro-4-(2,3-dihydro-3-methyl-(benzo-

1,3-thiazol-2-yl)-methylidene which is an indicator of yeast metabolic activity [17, 24]. 

The yeasts were inoculated in Sabouraud dextrose broth (SDB) and incubated under 

agitation (200 rpm) for 24 h. Subsequently, the cells were centrifuged at 5000 rpm for 

10 minutes, washed twice with PBS supplemented with 2% glucose (GPBS), pH 7.0 

and resuspended in RPMI 1640. 

The inoculum of 400 µl containing the concentration of 2x10
6
cells/mL was added 

to 100 µl of crude ethanol extract, ethyl acetate and aqueous fractions at different 

concentrations of ¼ x, ½ x, 1 x, 2 x and 4 x MIC and incubated at 35°C for one hour. 

Amphotericin B at concentration of 2 mg/mL was used as control. 

Subsequently the treated cells were washed and resuspended in solution GPBS with 

PI 1μg/mL or FUN-1 0.5 mM in HEPES buffer 10 mM supplemented with 2% glucose 

(pH 7.2), maintained at 35°C for 30 minutes in the dark and analyzed in the flow 

cytometer. This analysis was performed using argon blue laser (488 nm), and three 

thousand events were evaluated. Complexity intrinsic parameters like cell size and cell 

red light fluorescence (FL3) for PI and yellow-orange light (FL2) for FUN-1 were 
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observed. Untreated yeast – without marker nor plant (autofluorescence) and treated 

with the marker, but not subjected to incubation with crude ethanol extract, ethyl acetate 

and aqueous fractions (labeled cells) were used as controls.  

 

2.4. Statistical analysis. All the assays were made in triplicate. The Microsoft ® Excel 

2007 was used for data tabulation and statistical analysis was performed using SPSS ® 

for Windows ® version 16.0. To evaluate the influence of crude ethanol extract, ethyl 

acetate and aqueous fractions of P. pseudocaryophyllus on the variable average 

adhesion and the hyphal formation were used the Mann Whitney U test. P values <0.05 

were considered statistically significant. 

3. Results 

3.1. In vitro susceptibility of biofilm. Of 12 Candida isolates, the biofilm formation was 

observed only in 10 (06 C. albicans and 4 C. parapsilosis). The in vitro susceptibility 

showed high SMIC values of crude ethanol extract, ethyl acetate and aqueous fractions 

against the yeasts in biofilm. The SMIC50 ranged from 512 to >1024 µg/mL, while the 

SMIC80 were greater than 1024 µg/mL for all Candida isolates evaluated (Table 1). 

Table 1: In vitro susceptibility of P. pseudocaryophyllus and fluconazole against 

Candida biofilms  

Plant and fluconazole Minimum inhibitory concentration (µg/mL) 

>1024 1024 512 

Crude extract    

SMIC50  2 8 - 

SMIC80  10 - - 
    

Ethyl acetate fraction    

SMIC50  6 3 1 

SMIC80  10 - - 
    

Aqueous fraction    

SMIC50  5 4 1 

SMIC80  10 - - 
    

Fluconazole    

SMIC50  7 2 1 

SMIC80  10 - - 

SMIC50= 50% inhibition of metabolic activity compared to control 

SMIC80 = 80% inhibition of metabolic activity compared to control 
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3.2 Yeast adherence. The crude extract, the ethyl acetate and aqueous fractions of P. 

pseudocaryophyllus in their respective MIC, were able to reduce significantly the 

number of Candida yeasts adhered to oral epithelial cells when compared to control. 

The aqueous fraction was the most active and showed similar performance with 

fluconazole in MIC showing a strong inhibition of the yeast adhrence in ½ MIC.  

In ½ MIC of aqueous fraction it was verified values of yeasts adhered similar to 

those found in 1xMIC of the crude extract. In ¼ MIC there was no significant adherence 

inhibition. These means and standard deviations (SD) results are shown in Table 2. 

 

Table 2: Mean ± SD of 10 Candida isolates adhered to 100 epithelial cells in the 

presence of crude extract, ethyl acetate and aqueous fractions of P. pseudocaryophyllus 

compared to control 

Adherence Mean ± SD P 

Control 503.05 75.80  

    

Crude extract    

1 MIC 118.00 16.53 <0.001* 

½ MIC 387.75 58.47 0.002* 

¼ MIC 445.05 69.49 0.165 
 

   

Ethyl acetate fraction    

1 MIC 204.60 29.96 <0.001* 

½ MIC 478.10 72.52 0.436 

¼ MIC 498.10 76.68 0.739 
 

   

Aqueous fraction    

MIC 34.00 4.68 <0.001* 

½ MIC 122.15 15.56 <0.001* 

 ¼ MIC 498.10 76.68 0.315 

* - Statistically significant 

Mann-Whitney U Test 

 

3.3 Hyphal induction. The crude extract, the ethyl acetate and aqueous fractions of P. 

pseudocaryophyllus in their respective MIC showed a significant reduction in the 

formation of hyphae, when compared to control. At concentration of 1/2 MIC of crude 

extract and aqueous fraction was verified significant reduction, however at the same 

concentration, the ethyl acetate fraction effect was not statistically significant (Table 3). 
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Table 3: Mean ± SD of hyphae in isolates of C. albicans (n=5) under the action of the 

crude extract, the ethyl acetate and aqueous fractions of P. pseudocaryophyllus  

Hyphae Mean 
± SD 

P 

Control 200.00 6.12  

    

Crude extract    

1 MIC 134.60 33.76 0.008* 

½ MIC 174.60 13.18 0.016* 

¼ MIC 186.40 9.74 0.056 
 

   

Ethyl acetate fraction 
   

1 MIC 185.40 9.66 0.032* 

½ MIC 192.80 5.89 0.095 

¼ MIC 196.00 4.18 0.222 
 

   

Aqueous fraction 
   

1 MIC 124.80 19.89 0.008* 

½ MIC 171.80 16.18 0.016* 

¼ MIC 195.00 9.35 0.421 

* - Statistically significant  

Mann-Whitney U Test 

 

3.4 Mechanisms of action of P.pseudocaryophyllus by flow cytometry. The evaluation 

performed by flow cytometry showed that the crude extract, the ethyl acetate and 

aqueous fractions have activity in the metabolism of yeasts, while the crude extract can 

also injure the membrane of these cells. 

By characteristics acquired by fluorescent dye FUN-1, it was verified that all 

products of P. pseudocaryophyllus tested were able to change the metabolism of treated 

yeast at MIC values. The metabolism of the cells was impaired compared to control in a 

dose-dependent behavior: at higher concentration there was an intensification of this 

effect. The Figure 1 shows changes on metabolism of Candida spp in the presence of 

different concentration of aqueous fraction of P. pseudocaryophyllus. 
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Figure 1: Histograms showing the fluorescence in relative units (orange fluorescence 

FL2 channel, FL2-A log). Metabolism of the yeast (C. parapsilosis ATTC 22019) 

treated with aqueous fraction (AF) of P. pseudocaryophyllus : 1/4 MIC (A), 1/2 MIC 

(B) and 1 MIC (C) compared with control (Ctr).  

 

The assessment performed by flow cytometry using the fluorescent dye PI, showed 

that the crude extract was able to induce lesions in Candida spp plasmalemma at 

concentrations corresponding to their MIC (Figure 2). In the other hand, this ability was 

verified for ethyl acetate fraction at higher concentration (2X MIC). The aqueous 

fraction did not cause damage to the membrane of yeasts at the tested concentrations. 

All isolates used in the tests showed similar results to the mechanisms of action of the 

plant P. pseudocaryophyllus. 
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Figure 2: Histograms showing the red fluorescence in relative units (red fluorescence 

FL3 channel, FL3-A log) of Candida parapsilosis ATCC 22019 stained with Propidium 

iodide (PI). Ctr: control of stained untreated cells; CE: Cells treated with crude extract 

of the leaves of the plant Pimenta pseudocaryophyllus. 

 

4. Discussion 

Fungal diseases caused by Candida spp are shown highlighted when considering 

the immunocompromised population or exposed to a treatment that interferes with the 

functional integrity of host defense mechanisms [1]. The difficulty in the treatment of 

fungal infections is a hard problem to be solved. By being eukaryotes such as mammals, 

fungi become expensive and risky challenges to the pharmaceutical industry in 

establishing pharmacological targets for antimicrobial drugs [25-27]. The 

pharmacokinetic peculiarities and costly treatment with antifungal agents in many cases 

become limiting factors to the wide use of these drugs [26, 27]. 

Medicinal plants emerge as sources of new antifungal drugs that can be of greater 

efficiency, more available and of lower toxicity. The growth inhibition of yeasts by 

products of the plant Pimenta pseudocaryophyllus found by previous researches of our 

group [6] has increased the interest to study this plant. According Scorzoni et al. [28], 

plant compound with antifungal activity at MIC of 250 µg/mL are considered relevant 

as therapeutic purposes. Paula et al. [6], found in crude extract and the ethyl acetate and 

aqueous fractions of P. pseudocaryophyllus MIC < 256 µg/ml for isolates of Candida 

spp, and ≤ 128 µg/mL for isolates of Cryptococcus neoformans complex species.  

Paula et al. [6] by chromatography and other methods detected and identified the 

main components with possible antifungal actions in the plant P. pseudocaryophyllus, 

Ctr CE 
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consolidating a phytochemical identity for these fractions. For ethyl acetate fraction 

were isolated three main compounds appointed by researchers as Ppc-3, Ppc-4 and Ppc-

5, while in the aqueous fraction was isolated a compound called Ppc-6. Ppc-3 and Ppc-4 

were respectively identified as aglycone quercetin and quercitrin, both flavonols. Ppc-5 

was identified as a mixture containing quercitrin, catechin, isoquercitrin, afzelin in the 

proportion of 7:2.1:1:1, respectively, and Ppc-6 was identified as a mixture of phenolics 

in particular ellagic and gallic acids. Mixture of flavonols can result in a reduction or 

loss of its expressed antimicrobial effects [29]. Biological action of flavonoids, as the 

quercetin, against yeasts has been cited by Narayana et al. [30]. Quercetin inducing 

apoptosis on the protozoan Trypanosoma brucei gambiense have been reported by 

Mamani-Matsuda et al. [31]. Amentoflavone, flavonoid isolated from ethyl acetate 

fraction of the crude extract of the plant Selaginella tamariscina, showed antifungal 

activity against C. albicans probably by stimulating mitochondrial dysfunction and 

inducing apoptosis of fungal cells [32].  

The knowledge of the mechanism of action of each antifungal represents an 

important step for its proper use, and probably helps in reducing their toxicity. In the 

present study by flow cytometry, using FUN-1, we observed that plant components 

changed the metabolism of target yeasts (Fig. 1). FUN-1 crosses the plasmalemma and 

appears as green/yellow stain. In normal cells, FUN-1 is metabolically converted into 

orange/red cylindrical intra-vacuolar structures. However, when the cell is not 

metabolically active or dead, the dye remains in the cytoplasm in a diffuse pattern [24, 

33, 34]. Results obtained by Evensen & Braun [35] showed action of polyphenols from 

Camellia sinensis inhibiting biofilm formation of C. albicans by changes in yeast 

protein metabolism. 

Besides changes in metabolism, we verified injury to the fungus cell membrane 

under the action of the P. pseudocaryophyllus crude extract and ethyl acetate fraction by 

using the PI marker of membrane integrity in flow cytometry. When intracellular, PI 

binds to nucleic acids emitting red fluorescence while in cells with intact membrane this 

marker cannot penetrate and does not show fluorescence [33, 34]. To explain why the 

aqueous fraction was not able to injury the membrane is difficult. However, we can 

suggest that this fact occur due to absence of some compounds in aqueous fraction, of 

more polar nature, that act preferentially in the fungal metabolism, but is unable to 

damage the membrane. High concentrations (twice the MIC) of ethyl acetate fraction 

were necessary to injury the membrane, however at concentration of 1x MIC the crude 
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extract was able to cause similar damage. These latter results indicated that crude 

extract has constituents that probably act in synergism. 

Although both mechanisms of action have been observed in crude ethanol extract, 

ethyl acetate and aqueous fractions of P. pseudocaryophyllus in yeasts, the metabolic 

changes appear to be the predominant. The found of altered metabolism and plasmatic 

membrane injury in yeasts observed in this work indicated that the constituents of P. 

pseudocaryophyllus may inhibit the development and probably induce the destruction of 

the microorganism. 

The antifungal agents that promote the reduction of expression of yeast virulence 

factors can be more efficient. According to Zuzarte et al. [36] inhibition of filamentation 

appears be sufficient to treat candidiasis. In the present study we verified that the crude 

extract and aqueous fraction reduced the hyphal formation and adherence to bucal 

epithelial cells in 1x MIC and ½ MIC, acting significantly on these Candida virulence 

factors. Similar results have been obtained by Vale-Silva et al. [37] and Zuzarte et al. 

[36] that verified reduction of Candida hyphal formation when in presence of essential 

oil of Thymus x viciosoi and of Lavandula multifida L, respectively. The results found 

in our work with the aqueous fraction showing performance similar to fluconazole 

(control), highlights the importance of this product plant as complementary therapy to 

treat infection by Candida.  

 

5. Conclusions 

The results strongly suggest antifungal activity of the crude extract, of the ethyl acetate 

and aqueous fractions of P. pseudocaryophyllus chemotype citral that reduced the 

expression of Candida virulence factors. Polyphenols and the phenol mixtures as ellagic 

and gallic acid that are considered antimicrobials were found in P. pseudocaryophyllus 

by Paula et al [6] as cited above. Although membrane injury has occurred, the main 

action mechanism appears be preferentially by changes in yeast metabolism as seen by 

flow citometry. Thus, our results suggest the possibility that crude extract, ethyl acetate 

and aqueous fractions of P. pseudocaryophyllus may give rise to novel antifungal 

agents. 
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