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1. RESUMO  

A própolis é uma substância resinosa produzida por abelhas a partir de 

diferentes plantas e apresenta-se como uma potencial fonte de novas drogas. O 

objetivo do estudo foi avaliar a atividade antimicrobiana de frações do extrato de 

própolis contra espécies da classe Mollicutes (micoplasmas). As frações obtidas 

foram utilizados nos ensaios de concentração inibitória mínima (CIM) realizados em 

microdiluição (placa de 96 poços). Frações do extrato (10 µL) foram testadas em 

diferentes concentrações (1000 µg/mL – 3,9 µg/mL). CIM foi definida como: diluição 

na qual não houve mudança de cor no meio. A fração acetato, até o momento, foi a 

mais ativa contra diferentes espécies (M. penumoniae, M. gallisepticum, M. 

penetrans e M. genitalium) com CIM < 3,9 µg/mL. O estudo demonstrou a atividade 

antimicrobiana da própolis contra espécies do gênero Mycoplasma sp.. 

2. INTRODUÇÃO  

A própolis é uma substância resinosa, geralmente coletada da florescências 

das árvores por abelhas operárias cosmopolitas de diversas espécies. Mais de 300 

compostos já foram identificados em própolis de diferentes regiões do mundo e sua 

composição é altamente variável ocorre por conta da variabilidade de espécies de 

plantas ao redor da colmeia (TORETI et al., 2013). As principais classes de produtos 

químicos presentes na própolis são os flavonóides, compostos fenólicos, ácidos 

aromáticos e terpenos, além de cera de abelha e alguns óleos voláteis. Estes 

diferentes compostos tem uma alta gama de atividades biológicas e uma ampla 

aplicação farmacológica como ação imunomoduladora, anti-inflamatória, fungicida e 

antibacteriana (RIGHI et al., 2013). Assim, diante da crescente resistência antibiótica 

descrita em diferentes microrganismos, como naqueles da classe Mollicutes, os 

quais possuem alto polimorfismo em sua membrana e não possuem uma parede 

celular, resistindo assim a diferentes antibióticos; os extratos da própolis 

apresentam-se como potencial candidato a agente antimicrobiano frente a cepas de 

micoplasma (BLANCHARD e BROWNING, 2005).  

3. OBJETIVOS  

O presente estudo tem como geral avaliar a atividade antimicrobiana de 

frações de extrato de própolis, frente a diferentes espécies de micoplasma. Os 



objetivos específicos do estudo são: (1) obter diferentes frações do extrato da 

própolis utilizando diferentes solventes; (2) cultivar cepas de referência do gênero 

Mycoplasma sp. Mycoplasma pneumoniae, M. genitalium, M. hominis, M. penetrans, 

M. bovis e M. galisepticum e (3) realizar testes de atividade antimicrobiana da 

própolis por microdiluição em caldo com as cepas citadas.   

4. METODOLOGIA  

Amostra de própolis (100 g) proveniente do município de Itapara – PR, foi 

utilizada para obtenção diferentes extratos etanólicos. Aparelho soxhlet foi utilizado 

na extração, por 6 horas, com os seguintes solventes: n-hexano, n-hexano acetato, 

acetato, etanol e água. Cepas de referência (Mycoplasma penetrans, M. hominis, M. 

genitalium e M. pneumoniae, M. bovis e M. gallisepticum) foram utilizadas nos testes 

e, para determinar a concentração destas em cultura, foi analisada a unidade de 

mudança de cor (Color Changing Units - CCU) em placa de 96 poços. As amostras 

foram diluídas de forma seriada na razão 1:10 e incubadas nas condições ideais 

para cada espécie (HANNAN, 2000). O inóculo bacteriano utilizado nos testes de 

CIM teve concentrações de 103 a 105 CCU/mL-1. Em cada poço da placa de 96 

poços foi adicionada alíquota de 10µL dos diferentes extratos da própolis, em 

concentrações que variaram de 1000 µg/mL a 3,9 µg/mL, diluídos em 5% de etanol. 

Os microrganismos, foram inoculados (190 µL) e incubados em estufa a 37ºC até a 

mudança de cor do controle positivo evidenciando o crescimento microbiano 

(indicado por pH). Os ensaios foram realizados em triplicata. Controles incluíram 

inóculos (Mollicutes e meio), controle positivo (enrofloxacina) e esterilidade (apenas 

meio). CIM foi definida como: diluição na qual não houve mudança de cor no meio. 

5. DESENVOLVIMENTO  

Recentemente, trabalho publicado por pesquisadores brasileiros demonstrou 

a atividade antimicrobiana de um tipo de própolis brasileira, produzida na região 

nordeste do Brasil, frente a espécies bacterianas de importância clínica (CUNHA et 

al., 2013). Neste contexto, sabendo que a própolis tem composição que variável a 

depender da região geográfica, surgiu o interesse de se avaliar a atividade 

antimicrobiana da própolis produzida na região sul do Brasil. Microrganismos da 

classe Mollicutes foram escolhidos por provocarem diversas doenças infecciosas de 



impacto econômico em várias espécies de animais, e doenças como pneumonia e 

eventos como aborto espontâneo em humanos (RYAN et al., 2010). Assim, como os 

meios para combater infecções causadas por micoplasmas atualmente são 

limitados, a própolis representa uma potencial fonte para desenvolvimento de novos 

antimicrobianos. Neste sentido, o presente trabalho, ainda em fase de ensaios, já 

mostra resultados promissores.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Das frações testadas, a fração acetato foi a mais ativa contra diferentes 

espécies (M. penumoniae, M. gallisepticum, M. penetrans e M. genitalium) com CIM 

< 3,9 µg/mL. Fração etanol apresentou CIM de 7,8 µg/mL contra M. penetrans e M. 

genitalium, 7,3 contra M. pneumoniae e de 31,3 µg/mL contra M. gallisepticum; a 

fração de água apresentou melhor ação contra M. gallisepticum (15,6 µg/mL). 

Frações n-hexano e n-hexano acetato foram mais ativas contra M. pneumoniae (< 

3,9 µg/mL). 
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