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RESUMO 

Lignanas dibenzilbutirolactônicas apresentam amplo espectro de atividades 

biológicas. Dentre estas lignanas está a (-)-cubebina, qual possui comprovada 

atividade anti-inflamatória e está presente nas sementes de Piper cubeba 

(Piperaceae). Tendo em vista suas propriedades farmacológicas, vem sendo 

utilizada como precursor para a síntese de vários derivados potencialmente ativos os 

quais possuem significativas propriedades biológicas. Este projeto visa a extração, 

isolamento e a purificação de (-)-cubebina, a partir de sementes de P. cubeba, 

obtenção de derivados semissintéticos e avaliação da atividade antibacteriana, 

frente a bactérias anaeróbicas causadoras de infecções endodônticas. 

 

INTRODUÇÃO 

As lignanas constituem uma classe de produtos naturais com uma grande 

diversidade de estruturas químicas e apresentam uma variedade de atividades 

biológicas [1,2].  Antitumoral, antimitótica, antiviral, inibitória de enzimas, 

fungiestática, etc, são propriedades que já foram relatadas [2]. Dentre estas lignanas 

está a (-)-cubebina da espécie vegetal Piper cubeba, do gênero Piper (Piperaceae) 

[3].  Além das suas atividades biológicas comprovadas, a (-)-cubebina vem sendo 

utilizada com sucesso para a obtenção de derivados semissintéticos [4,5].  

 

Figura 1.  Esqueletos químicos das lignanas utilizadas, (-)-cubebina (1), (-)-

hinoquinina (2), (-)-O-metilcubebina (3), (-)-O-(N,N-dimetilamino-etil)-cubebina (4). 

 

Tratando-se de infecções endodônticas, o comprovado efeito deletério dos 

microrganismos nos tecidos pulpar e periapical quanto de sua instalação tem sido 

motivo constante de estudos que visam evidenciar sua presença, correlacionar a 

associação entre esses microrganismos e infecções bucais (como a cárie dental, 



doença periodontal e lesões endodônticas) [6-8] e desenvolver métodos que levem à 

sua destruição com o desenvolvimento de novos antimicrobianos [4].  

Idealmente, além de possuir atividade antimicrobiana, um medicamento intracanal 

não deve agredir os tecidos do hospedeiro. Porém, não há até o momento nenhuma 

droga ou substância capaz de reunir estes dois requisitos, o que justifica as 

pesquisas e o desenvolvimento de novos agentes antimicrobianos. 

 

OBJETIVO  

Este trabalho visa a obtenção de (-)-cubebina, bem como, alguns de seus derivados 

semissintéticos e avaliação da atividade antibacteriana, frente a bactérias 

anaeróbicas causadoras de infecções endodônticas. 

 

METODOLOGIA  

Pulverização e maceração em etanol de sementes de P. cubeba para obtenção do 

extrato bruto. 

Partições liquido-liquido para obtenção do fração orgânica rica em lignanas. 

Solubilização em solução hidroalcoólica 9:1 e partições com n-hexano. 

Cromatografia clássica em coluna para fracionamento da fração orgânica e 

isolamento de (-)-cubebina (1). Condições: hexano; hexano/acetato de etila (9:1) v/v; 

hexano/acetato de etila (8:2) v/v; hexano/acetato de etila (7:3) v/v; hexano/acetato 

de etila (6:4) v/v e metanol. 

Cromatografia clássica em coluna para purificação dos derivados (-)-hinoquinina (2); 

(-)-O-metilcubebina (3); (-)-O-(N,N-dimetilamino-etil)-cubebina (4), nas condições: (2) 

Hexano 100%, hexano-acetato de etila 8:2, hexano- acetato de etila 7:3, hexano- 

acetato de etila 6:4 e acetato de etila 100%; (3) Hexano 100%, hexano-acetato de 

etila 8:2, hexano- acetato de etila 7:3, hexano- acetato de etila 6:4 e acetato de etila 

100%; (4) Hexano 100%, hexano-acetato de etila 8:2, hexano- acetato de etila 7:3, 

hexano- acetato de etila 6:4 e acetato de etila 100%. 

Obtenção de etóxido de sódio para emprego na reação de(-)-O-(N,N-dimetilamino-

etil)-cubebina: 6 h de refluxo, fitas de Mg, NaI, sódio metálico. 

Secagem de THF para utilização na obtenção de (-)-O-metilcubebina: KOH, THF, 

sódio metálico, benzofenona, refluxo overnight. 

Para a obtenção do derivado (2): (-)-cubebina, PCC, CH2Cl2, atm N2, -6°C, overnight; 

para a obtenção de (3): (-)-cubebina, CH3I, NaH, THF seco, refluxo por 4 h; para 



obtenção de (4): (-)-cubebina, C4H10NCI, Na, ETOH, refluxo overnight. 

 

DESENVOLVIMENTO  

Etapa química 

1.3 Isolamento e purificação de (-)-cubebina (1) 

Para o isolamento da (1) foram pesadas e secas 1,0 Kg de sementes de Piper 

cubeba importadas da Índia (FAPESP processo No. 01/12006-6) e pulverizadas 

utilizando moinho de facas para posteriormente a obtenção de frações e sub-

frações. As sub-frações obtidas, ricas em (1), foram submetidas a recristalizações, 

onde gotejou- se o hexano ate turvar o meio, deixando-o em repouso por 7 dias, 

obtendo-se (1) e sobrenadante. O sobrenadante foi novamente submetido à 

recristalização. Em seguida foi realizada a purificação, onde se filtrou a (1) 

cristalizada com metanol gelado sucessivas vezes e foi submetida à análise do grau 

de pureza em CLAE (cromatografia líquida de alta eficiência) e posteriormente 

submetida para caracterização em RMN de 1H e 13C. Obtendo-se um sólido branco 

com rendimento de 70% e [α]D
26 –8.12° (c 0.46, CHCl3). 

1H NMR (CDCl3, 500 MHz) 6.72 (2H, brs, H-2’, H-6’), 6.71 (1H, s, H-5), 6.67 (1H, d, J 

= 8.0, H-5’), 6.61 (1H, s, H-2),6.58 (1H, d, J = 8.0, H-6), 5.91 (4H, d, J = 3.4, 2x 

OCH2O), 5.21 (1 H, t, J = 3.4, H-9’), 4.08 (1H, brt, J = 8.0, H-9a), 3.56 (1H, brt, J = 

8.0, H-9b), 2.77-2.73 (2H, m, H-7’a), 2.60-2.56 (1H, m, H-7b), 2.45-2.39 (2H, m, H-

7a, H-7b), 2.16-2.11 (1H, m, H-8), 1.99 (1H, m, H-8’), 1.66 (1H, m, OH); 13 C NMR 

(CDCl3, 125 MHz): C1 (134.2); C2 (109.3); C3 (147.9); C4 (146.1); C5 (108.5); C6 

(121.7); C7a (39.7); C8 (46.3); C9a (72.6); C1´ (133.7); C2´ (108.5); C3´ (147.9); C4´ 

(146.1); C5´ (108.4); C6´ (122.1); C7´a (38.8); C8´ (52.4); C9´ (103.7); OCH2O 

(101.2). 

2. Preparo dos Reagentes 

2.1 Etóxido de sódio  

Em um balão colocou-se pérolas de vidro e iodeto de sódio, o aquecimento na 

temperatura 3, após um minuto adicionou-se 5 pedaços de fitas de Mg e 100 mL de 

etanol. Deixou- o em refluxo por 4 horas. Logo após adicionou- se 900 mL de etanol 

e deixou-o por 2 horas em refluxo. Em seguida coletou-se 20 mL do produto obtido e 

descartou, o restante coletou-se em um balão âmbar. Em um bequer de 100 mL 

colocou- se 50 mL de hexano e alguns pedacinhos de sódio metálico, adicionou-se o 

sódio metálico do béquer no balão de âmbar com etanol, descrito acima. 



2.2 Secagem do THF 

Colocou-se pastilhas de KOH e tetrahidrofurano em um balão de 250 mL, deixou-o 

refluxando por 3 horas. Depois de frio, filtrou e adicionou sódio metálico em pedaços 

pequenos.  No dia seguinte, em um balão de 100 mL adicionou-se 50mL do THF 

obtido, em seguida colocou-se mais sódio metálico e benzofenona. Em seguida 

colocou-se o balão em um sistema de refluxo onde foi coletado o THF seco. 

3 Obtenção dos Derivados 

3.1. (-)- hinoquinina (2) 

 

Esquema 1 

Em um balão de 100 mL adicionou-se 1g de (1) e 2,17g de PCC (piridina 

clorocromato) em 27 mL de diclorometano.  A mistura foi mantida sob agitação em 

atmosfera de N2 durante 2 horas. Em seguida, a mistura foi rotaevaporada e 

submetida à cromatografia em coluna filtrante, empacotada com sílica gel 60 como 

fase estacionária, sequencialmente, cinco fases móveis: hexano/acetato de etila 

(9:1) v/v; hexano/acetato de etila (8:2) v/v; hexano/acetato de etila (7:3) v/v; 

hexano/acetato de etila (6:4) v/v e acetato de etila, acompanhados por CCDC 

(cromatografia em camada delgada comparativa). Obteve-se um óleo amarelo claro  

puro com 98% de rendimento e [α]D
26 –123,33 (c 0,0057, CHCl3). 

1H NMR (CDCl3, 500 MHz)  6.73 (1H, d, J = 8.0, H-2’), 6.70 (1H, d, J = 8.0, H-6’), 

6.63 (1H, s, H-5), 6.46 (2H, ls, H-2, H-6), 6.60 (1H,d, J = 8.0, H-5’), 5.94 (4H, sl, 2x 

OCH2O), 3.88 (1H, brt, J = 7.5, H-9b), 4.13 (1H, brt, J = 7.5, H-9a), 2.99 (1H, dd,  J 

=14; 4.8, H-7’a), 2.85 (1H, dd, J =14.0, 7.3, H-7’b), 2.59-2.44 (4H, m, H-7a ,H-b, H-8, 

H-8’); 13C NMR (CDCl3, 125 MHz): C1 (131.8); C2 (109.2); C3 (146.8); C4 (148.2); 

C5 (108.6); C6 (121.9); C7a (38.7); C8 (41.7); C9a (71.4); C1´ (132.1); C2´ (108.6); 

C3´ (146.7); C4´ (148.2); C5´ (109.8); C6´ (122.6); C7´a (35.2); C8´ (46.8); C9´ 

(178.7); OCH2O (101.3); HR ESIMS m/z 355.1316 [M + H]+.  

 



3.2 (-)-O-metilcubebina (3) 

 

Esquema 2 

Em um balão colocou-se 1g de (-)-cubebina e solubilizou-a em 10 mL de THF seco, 

esse balão foi submetido a agitação magnética e atmosfera de N2. Em outro balão 

pesou-se 1g de NaH, o balão foi submetido a agitação magnética e atmosfera de N2 

a 0°C, coletou-se 30 mL de THF seco neste balão e solubilizou o NaH. Após 10 

minutos, por injeção, transferiu-se a (-)-cubebina solubilizada para o balão de NaH. 

Adicionou- se 1 mL de MeI após alguns minutos de reação. A reação ficou overnight. 

Em seguida adicionou-se solução metanol/água 1:1. Para finalizar adicionou-se HCl 

diluído em água destilada (95:5). Em seguida o conteúdo do balão foi transferido 

para um funil de separação e particionou- se com acetato de etila. A fase orgânica 

foi filtrada em NaCO3 e em seguida rotaevaporada e submetida  à cromatografia em 

coluna filtrante, empacotada com sílica gel 60 como fase estacionária, e 

sequencialmente, cinco fases móveis: hexano/acetato de etila (9:1) v/v; 

hexano/acetato de etila (8:2) v/v; hexano/acetato de etila (7:3) v/v; hexano/acetato 

de etila (6:4) v/v e acetato de etila, respectivamente. Obteve-se um óleo amarelo 

claro puro com rendimento de 91 % e [α]D
26 –26.85° (c 0.02, CHCl3). 

1H-NMR (500 MHz, CDCl3, δ ppm) - Ar-H (6.65-6.40; m, 6H); C-8 (2.10-1.99; m, 1H); 

C-9 (4.65; d, 1H); C-9’[3.8 (t; 8.3 Hz) and 3.7 (8.5 and 6.8 Hz; 1H)]; -O-CH2-O- (5.90; 

s, 4H); -CH3 (1.99, s, 3H). 13C-NMR (125 MHz, CDCl3, δ ppm) - C-1 (134.0); C-2 

(108.7); C-3 (147.4); C-4 (145.5); C-5 (109.0); C-6 (121.4); C-7 (38.1); C-8 (51.8); C-

9 (105.4); C-1’(133.5); C-2’(108.0); C-3’(147.4); C-4’(145.7); C-5’(109.1); C-6’(121.2); 

C-7’(39.0); C-8’(45.6); C-9’(72.1); -O-CH2-O- (100.0); -CH3 (53.0).  



3.3 (-)-O-(N,N-dimetilamino-etil)-cubebina (4) 

 

Esquema 3  

Em um balão colocou-se 900mg de (1) e perólas de vidro, adicionou- se 40 mL de 

etóxido de sódio com uma seringa e deixou sob refluxa por 2 horas. Em seguida 

adicionou-se 380 mg de cloreto de dimetiletilamina  e deixou-se refluxar por 6 horas. 

Logo após retirou-se todo o conteúdo do balão exceto as pérolas de vidro e passou 

para um funil de separação. Em seguida foi feita uma partição de acetato de etila 

com a fase orgânica.  Logo após adicionou- se sulfato de magnésio para absorver a 

água, em seguida filtrou-se e limpou-se com acetato. Depois foi submetida à 

cromatografia em coluna filtrante, empacotada com sílica gel 60 como fase 

estacionária, e diclorometano como fase móvel. O composto foi obtido como um óleo 

amarelo claro com rendimento de 70,8 % e [α]D
26–4.38° (c 0.067, CHCl3). 

1H-NMR (300 MHz, CDCl3, δ ppm) - Ar-H (6.70-6.40; m, 6H); H-8 (2.54; m, 4H); C-8’ 

(2.2; d, 1H); H-9 (5.09, d, 1H); H-9’ (3.71,d, 2H); -O-CH2-O- (5.90; s, 4H), -O-CH2- 

3.47, d, (2H); -CH3-N- (2.27, d, 6H); -CH2-N- (2.2, d, 1H) e 13C-NMR (125 MHz, 

CDCl3, δ ppm) - C-1 (132.7); C-2 (114.9); C-3 (147.4); C-4 (144.8); C-5 (114.9); C-6 

(121.6); C-7 (25.9); C-8 (51.5); C-9 (101.7); C-1’ (134.0); C-2’ (116.6); C-3’ (146.6); 

C-4’ (144.5); C-5’ (114.1); C-6’ (123.3); C-7’ (40.5); C-8’ (35.4); C-9’ (72.5); -O-CH2-

O- (91.3); -O-CH2- (63.7); -CH3-N- (41.5); -CH2-N- (59.6). 

Etapa biológica 

1 Padronização da densidade do inóculo; 

Para a obtenção do inóculo, as cepas foram armazenadas a -20ºC e ressuspendidas 

em meio de cultura líquido caldo Schaedler suplementado com hemina (5 mg/mL) e 

menadiona (vitamina K3) (1 mg/mL). Em seguida, todos as bactérias teste foram 

repicadas em meio de cultura sólido ágar Schaedler acrescido de sangue 

desfibrinado de carneiro (5%), hemina (5 mg/mL) e menadiona (1 mg/mL), 



posteriormente foram incubadas em temperatura de 36°C em câmara de 

anaerobiose durante 72 horas em uma atmosfera contendo 5-10% de H2, 10% de 

CO2 e 80-85% de N2 para a confirmação da pureza das cepas. Após a confirmação, 

as cepas foram então utilizadas para os ensaios da determinação da concentração 

inibitória mínima (CIM). Foi preparada a escala de 0,5 de Mc Farland segundo[13]. 

Foi adicionado 0,5 ml de cloreto de bário a 1% em 99,5 de ácido sulfúrico 1%. Em 

seguida foram transferidos 2 ml dessa suspensão para uma cubeta 

espectrofotométrica. Em seguida foram colocadas a suspensão do tubo 0,5 de Mc 

Farland, obtendo-se uma transmitância de 81%. Todas as suspensões bacterianas 

foram ajustadas na mesma transmitância. 

2 Diluição dos Compostos; 

Após pesados com auxílio de uma balança analítica (Satorius AG, Goettingem, R.F., 

Alemanha), os compostos foram solubilizados em dimetilsulfóxido (DMSO – Merck) 

com auxílio de um banho de ultra-som (Unique, Indaiatuba, São Paulo, Brasil), onde 

foram utilizados para a técnica da microdiluição em caldo.  

3 Microrganismos Utilizados nos Ensaios. 

Para a determinação da atividade antimicrobiana de (-)-cubebina e seus derivados 

semissintéticos, foram utilizadas as seguintes cepas padrão provenientes da 

“American Type Culture Collection” (ATCC): Porphyromonas gingivalis (33277), 

Prevotella nigrescens (33563), Actinomyces naeslundii (19039), Bacteroides fragilis 

(25285) e Fusobacterium nucleatum (25586). 

4 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (C IM) 

Foi utilizado o método de determinação da CIM por micro diluição em caldo para os 

compostos obtidos. A técnica foi realizada segundo a metodologia preconizada por 

CLSI (2007), com adaptações. Em uma microplaca esterilizada de 96 orifícios foram 

depositados um total de 200µL da mistura do caldo Schaedler, substância teste e 

suspensão microbiana, de forma a obter-se uma concentração do extrato e 

substâncias puras de 20 a 400µg/mL. Em um dos orifícios foi feito o controle da 

cultura, o qual apresentou crescimento bacteriano devido à ausência do agente 

antimicrobiano. Em outros orifícios, o controle de esterilidade do caldo e dos 

compostos. O digluconato de clorexidina (Sigma, USA) foi utilizado como controle 

positivo e o DMSO como controle negativo. A placa foi incubada a 36°C em câmara 

de anaerobiose (Don Whitley Scientific), durante 72 horas. Posteriormente, foram 

adicionados em cada orifício 30µL de resazurina (Sigma, USA) na concentração de 



0,02% preparado em solução aquosa. A placa foi reincubada durante 30 minutos. 

Observou-se, então, a alteração da cor azul (sem crescimento bacteriano) e a cor 

rosa (crescimento bacteriano). Este procedimento foi realizado em triplicata.  

5 Determinação da Concentração Bactericida Mínima ( CBM)  

Empregou-se a técnica quantitativa, baseada no método de [10]. As séries utilizadas 

para a determinação da CIM foram feitas em duplicata e uma delas foi utilizada para 

avaliação da CBM. Foram retirados 10 µL da solução do poço correspondente ao 

que apresentou inibição de crescimento bacteriano no método CIM e plaqueados em 

ágar Schaedler, pH 7,4 e foram incubados por 24 horas a 37°C. Os meios foram 

analisados para observação da presença ou não do crescimento de bactérias. 

 

RESULTADOS 

Ressaltando os resultados mais expressivos, o composto (1) apresentou CIM de 200 

µg/mL frente a P. gingivalis. O composto (2), 100 µg/mL frente a B. fragilis. O 

composto (3), 50 µg/mL frente a P. gingivalis. O composto (4), 50 µg/mL frente a P. 

gingivalis. 

Tabela 1. Valores da CIM dos compostos testados.  

Substân-

cia 

CIM (µg/mL) 

P. gingivalis 

/ 33277 

A. naeslundii 

/ 19039 

B. fragilis 

/ 25285 

P. nigrescens/ 

33563 

F. nucleatum 

/ 25586 

(1) 200 >400 >400 400 >400 

(2) 400 >400 100 >400 >400 

(3) 50 >400 >400 400 >400 

(4) 400 >400 >400 >400 >400 

Concentrações das substâncias testadas = 20 µg/mL a 400 µg/mL. Concentrações 

do controle positivo testado = 0,0115 µg/mL a 8 µg/mL. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2.  Valores da CBM dos compostos testados. 

Substân-

cia 

CBM (µg/mL) 

P. gingivalis 

/ 33277 

A. naeslundii 

/ 19039 

B. fragilis 

/ 25285 

P. nigrescens/ 

33563 

F. nucleatum 

/ 25586 

(1) 400 >400 >400 >400 >400 

(2) 400 >400 >400 >400 >400 

(3) 200 >400 >400 >400 >400 

(4) >400 >400 >400 >400 >400 

Concentrações dos extratos/substâncias testadas = 20 µg/mL a 400 µg/mL. 

Concentrações do controle positivo testado = 0,0115 µg/mL a 8 µg/mL. 

 

Dentre os resultados obtidos neste trabalho, as substâncias (3) apresentara 

expressiva atividade (50 µg/mL) frente ao micro-organismo Porphyromonas 

gingivalis (ATCC 33277) em relação às substâncias (1), que também apresentara 

atividade significativa (200 µg/mL). Entretanto, (4) e (2) apresentaram uma menor 

atividade. Frente ao microrganismo Bacteroides fragilis (ATCC 25285) foi observada 

atividade significativa pela substância (2) (100 µg/mL). Entretanto, não foi observada 

atividade para os outros compostos avaliados (>400 µg/mL). Frente ao 

microrganismo Prevotella nigrescens (ATCC 33563), os compostos (1), (3), 

apresentaram baixa atividade (400 µg/mL), já as (4) e (2) não tiveram seus valores 

de CIM determinados (valores de CIM >400 µg/mL) [11]. 

Não foi possível determinar a atividade das substâncias testadas frente aos micro-

organismos Actomyces naeslundii (ATCC 19039) e Fusobacterium nucleatum (ATCC 

25586), já que todas apresentaram valores de CIM maiores que 400 µg/mL. 

Os valores de CIM apresentados demonstraram que, dentre as substâncias 

testadas, os compostos (3) possui expressiva atividade (50 µg/mL) frente ao 

microrganismo Porphyromonas gingivalis (ATCC 33277), assim como o composto 

(2) frente ao microrganismo Bacteroides fragilis (ATCC 25285) (100 µg/mL). Os 

resultados obtidos para atividade antimicrobiana neste trabalho estão em 

conformidade com os obtidos para as atividades anti-inflamatória e analgésica, 

segundo relatos da literatura [4]. Os compostos (3) difere da (1) pela presença do 

grupo metil substituindo o hidrogênio lactol. O composto (2) é uma lignano-lactona 

que difere da cubebina pela presença de um carbonila em C-9.  



Apesar de clorexidina ter exibido um valor consideravelmente mais baixo da 

concentração inibitória mínima frente a todos os micro-organismos testados em 

relação aos compostos obtidos neste trabalho, os resultados obtidos parecem ser 

satisfatórios se comparados com outros trabalhos previamente publicados [12]. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados mostraram-se significativos, o que estimula a continuação dos 

estudos. Além disso, conclui-se que com os resultados deste trabalho, juntamente 

com dados de outros trabalhos de nosso grupo de pesquisa, pode-se estabelecer 

uma melhor relação entre a estrutura química e a atividade antibacteriana frente a 

diferentes microrganismos causadores de infecções endodônticas de (-)-cubebina e 

seus derivados semissintéticos. 
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