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INTRODUÇÃO

A cárie dental é uma doença multifatorial infecto-contagiosa associada a bactérias patogênicas residentes no biofilme dental, como os estreptococos orais (Napimoga et al., 2005). De um modo geral, os tratamentos prolongados com antibacterianos, assim como, os avanços tecnológicos na Medicina, e o aumento de hospedeiros imunodeprimidos têm contribuido para o desequilíbrio da microbiota oral. Diante desta realidade, Candida albicans tornou-se o microrganismo responsável por infecções de pele e mucosas, sendo considerada um problema de Saúde Pública (Calderone & Fonzi, 2001; Paula, 1998). 
Atualmente tem sido observado um crescente uso de produtos naturais para a prevenção de doenças, devido às suas possíveis propriedades farmacológicas, principalmente antimicrobianas (Aligianis et al., 2001; Duarte et al., 2005; Quiroga et al., 2001.
As plantas medicinais produzem uma grande variedade de metabólitos secundários, muitos deles com atividade antifúngica. Exemplos bem conhecidos destes compostos são os flavonóides, fenóis e glicosídeos fenólicos, lactonas insaturadas, compostos sulfurados, saponinas, glicosídeos cianogênicos e glucosinolatos (Quiroga et al., 2001). Com base na literatura, a investigação de produtos naturais ativos contra Candida spp. cresceu significativamente nos últimos 10 anos, com a pesquisa de aproximadamente 258 espécies de plantas de 94 famílias (Duarte et al., 2005). 
Mentha arvensis L., popularmente conhecida como “vique”, é uma planta exótica pertencente à família Lamiaceae, cujas folhas são utilizadas na forma de infusões para fins terapêuticos, como problemas estomacais e vômitos (Duarte et al., 2005). Estudos investigativos têm descrito atividade “in vitro” contra algumas bactérias e fungos (Duarte et al., 2001). O extrato das folhas secas de Mentha arvensis L. é rico em mentol (Ka et al., 2005), importante óleo essencial, muito utilizado na indústria agrícola, empresas de cosméticos, alimentos e flavorizantes (Ram et al., 2006). 
Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi avaliar a atividade antimicrobiana dos extratos brutos hidroalcólicos obtidos das folhas e dos caules de Mentha arvensis L. sobre patógenos orais envolvidos na cárie dental e candidíase.
		


MATERIAL E MÉTODOS

As partes aéreas de Mentha arvensis L. (caule e folhas) foram obtidas no Balneário dos Prazeres (Barro Duro), localizado no município de Pelotas (RS) em Julho de 2004. A exscicata do espécime vegetal foi realizada pela professora Maria Antonieta Décio da Costa (Universidade Católica de Pelotas-UCPel). Uma planta-testemunha de Mentha arvensis L. foi depositada no herbário do Departamento de Botânica da UFPel com o código PEL24603.
Extratos hidroalcólicos brutos (EtOH 70%, v/v) obtidos das folhas (10%) e caule (5,87%) de Mentha arvensis L., popularmente conhecida como “vique”, foram utilizados nesta pesquisa. As extrações foram realizadas no Laboratório de Fitoquímica, Departamento de Química Orgânica, da UFPel. Após a extração, os extratos foram concentrados sob pressão reduzida e temperatura de 41oC, em evaporador rotativo, com velocidade de 15 a 20 rotações/minuto, até eliminação de todo etanol. Em seguida foram liofilizados, fornecendo assim um pó do extrato hidroalcólico bruto o que garantirá a preservação da amostra até a sua utilização no teste antifúngico.
O extrato dos caules foi testado contra linhagens bacterianas de Streptococcus mutans UA 159 e S. sobrinus 6715, enquanto que o extrato das folhas também foi testado contra dois isolados clínicos e duas cepas de referência (ATCC 18804 e 448858) de Candida albicans. 
Com o extrato dos caules de M. arvensis, foi avaliada a atividade antibacteriana contra estreptococos orais através das técnicas de determinação de halo de inibição pelo método de difusão em disco, determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) por macrodiluição em caldo e Concentração Bactericida Mínima (CBM) (Phillips, 1991; Piddock, 1990). 
Com o extrato hidroalcólico das folhas de M. arvensis foram realizados os
ensaios antibacterianos citados anteriormente, além da avaliação antifúngica da Concentração Inibitória Mínima pela técnica de microdiluição em caldo (National Committee for Clinical Laboratory Standards / Clinical and Laboratory Standards Institute, 2005). 
 

3. 	RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quanto aos resultados da atividade antibacteriana, os extratos hidroalcólicos do caule e das folhas de M. arvensis não apresentaram halo de inibição (Tabela 1), CIM e CBM.  

Tabela 1. Média das zonas de inibição de crescimento bacteriano (mm) para S. mutans e S. sobrinus

Tratamentos
S. mutans UA159
S. sobrinus 6715
M. arvensis (folha)
0
0
M. arvensis (caule)
0
0
Etanol 70% (controle -)
0
0
Clorexidina 0,012% (Controle +)
16mm
18mm

No que diz respeito à ação antifúngica contra cepas padrões e isolados de C. albicans pela técnica de microdiluição em caldo, o extrato das folhas de M. arvensis apresentou uma variação da Concentração Inibitória Mínima de 2500µg/mL a 156,25 µg/mL (Tabela 2).

Tabela 2. Concentração Inibitória Mínima (CIM) do extrato hidroalcólico das folhas de M. arvensis sobre as cepas de Candida albicans testadas (técnica de Microdiluição em Caldo)

Candida albicans
Mentha arvensis L.

CIM (µg/mL)
Isolado clínico 1
625
Isolado clínico 2
1250
ATCC 18804
156,3
ATCC 44858
2500

Em geral, os controles utilizados para avaliar a eficácia de compostos de plantas são antibióticos padrões indicados para cada microrganismo. Contudo, não há consenso no nível de aceitação para planta quando comparado a estes padrões; portanto, alguns autores consideram apenas a atividade comparável aos antibióticos enquanto outros consideram até valores superiores a estes (Duarte et al., 2005). 
Aligiannis et al. (2001) propôs uma classificação para materiais de plantas, baseado nos resultados de CIM (Concentração Inibitória Mínima) como segue: fortes inibidores – CIM até 0,5mg/mL; inibidores moderados – CIM entre 0,6 e 1,5 mg/mL; e inibidores fracos –CIM acima de 1,6mg/mL. Em outros estudos, como o de Duarte et al. (2005) a inibição em concentrações vegetais de até 2mg/mL caracterizavam o extrato como potencialmente antimicrobiano. Em nosso estudo, com base nos valores de CIM encontrados e os trabalhos de Aligiannis et al. (2001) e Duarte et al. (2005), observa-se que o extrato hidroalcólico das folhas de M. arvensis foi potencialmente fungistático, mas teve o comportamento de um inibidor moderado à fraco, para as cepas testadas.


4. CONCLUSÕES

Com base nas metodologias empregadas e dentro das limitações deste estudo, concluiu-se que os extratos hidroalcólicos dos caules (5,87%p/v) e das folhas (10%p/v) de M. arvensis não revelaram efeito antibacteriano contra os estreptococos orais, porém o extrato das folhas apresentou ação fungistática contra C. albicans.
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