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1. Introdução

As infecções virais são de alto interesse na área de saúde pública e animal, e 

quando comparadas a infecções de origem bacteriana, para as quais já se tem 

uma série  de medicamentos eficazes,  fica  evidente  a escassez de agentes 

para o controle destas viroses. Por este motivo, a identificação de agentes com 

ação antiviral atualmente é um importante foco para a pesquisa científica.

Há muito se sabe que a própolis possui frações com ação antiviral, que afetam 

a multiplicação de vírus como influenza A e B, Vaccinia vírus e Newcastle virus. 

Camundongos previamente infectados com influenza do tipo H1N1 submetidos 

posteriormente  à inalação do extrato de própolis  apresentaram títulos virais 

mais baixos e uma maior taxa de sobrevida, e essa ação é associada à fração 

da rutina.  (Esanu et al., 1981; Hegazi et al., 1994; Maksimova-Todorova et al, 

1985;  Ktivotuchko  et  al, 1975;  Serkedjieva,  Manolova,  Bankova,  1992; 

Shevchenko et al, 1972). Outros estudos acerca desta atividade, demonstraram 

ação virucida da própolis sobre herpes vírus tipo 1 resistente a aciclovir, herpes 

vírus tipo 2, vírus da estomatite vesicular, adenovírus, poliovírus e “Newcastlle 

vírus” (Amoros et al., 1992).  

Em 1994 Amoros e colaboradores verificaram que o  3-Metil-2-butenil cafeato, 

considerado  na  época  o  composto  encontrado  em  menor  quantidade  na 

própolis,  tinha  boa  atividade  contra  o  herpes  vírus.  Em  um  estudo  que 

averiguou  a  eficácia  do  extrato  de  própolis  comparando-a  ao  aciclovir  no 

tratamento do herpes genital, e a própolis foi mais eficaz em reduzir as lesões e 

sintomas locais  do que o próprio aciclovir  (Vynograd,  Vynograd,  Sosnowski, 

2001), essa atividade é atribuída a galanina e crisina, e  compostos presentes 

na composição da própolis, porém, os extratos aquosos e alcólicos completos 

tem uma melhor ação do que as moléculas isoladas (Schnitzler  et al., 2009). 

Estes compostos elevam  in vivo a respota de hipernsesibilidade tardia, que é a 

resposta majoritária na defesa intradérmica contra o herpes, e também elevam 

os níveis de interferon gama, citocina importante nas respostas imunológicas 

(Shimizu et al., 2011) 

http://pubs.acs.org/action/doSearch?action=search&author=Bankova%2C+V.&qsSearchArea=author
http://pubs.acs.org/action/doSearch?action=search&author=Manolova%2C+N.&qsSearchArea=author
http://pubs.acs.org/action/doSearch?action=search&author=Serkedjieva%2C+J.&qsSearchArea=author
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Maksimova-Todorova%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3834770


A Própolis também exibe ação antiviral sobre o influenza aviário (Kujumgiev  et  

al, 1999) e possui uma patente sobre a ação inibitória sobre as polimerases de 

ácidos nucleicos virais (Famm, Hiszem, 1999). Além disso, possui atividades 

antibacterianas e fungicidas bem estabelecidas, e o que é curioso em relação a 

essas  atividades,  é  variação  notória  da  efetividade  contra  determinados 

microorganismos de acordo com o local de origem da Própolis (Kujumgiev  et 

al., 1999).

 A Própolis egípcia da região de Dakhalia tem ação antiviral contra o vírus da 

doença bursal, enquanto que a própolis da região de Ismália, possui atividade 

contra  o  Reo  vírus  (El-Hady;  Hegazi,  2002).  Comparando  ainda  a  Própolis 

egípcia com a européia, Hegazi e seus colaboradores comprovaram a ação 

das  Própolis  oriundas  da  Austria,  França  e  Alemanha  sobre  o  Reo  vírus 

(Hegazi  et  al.,  2000).  Cueto  e  colaboradores  em  2011  realizaram  um 

experimento comparando dois extratos de própolis, sendo que um foi adquirido 

comercialmente e outro obitdo em laboratório,  e o  estudo revelou atividade 

antiviral dos dois extratos sobre o calicivírus felino, adenovírus canino 2 e vírus 

da diarréia viral bovina, sendo que o que teve melhor atividade foi o extrato 

obtido em laboratório.

Em 2008 um estudo utilizando camundongos infectados com o vírus influenza, 

demonstrou  o  potêncial  anti-influenza  de  um própolis  brasileiro  acarretando 

melhoras  nos sintomas nos animais tratados (Shimizu, et al., 2008).

Dentre as abelhas existentes no Brasil, destacam-se aquelas pertencentes à 

família  Apidae  e  subfamília Meliponinae,  mais  conhecidas  como  abelhas 

indígenas sem ferrão. Estas abelhas misturam material resinoso das plantas 

com cera  e terra,  formando a geoprópolis(Kerr,  1987;  Nogueira-Neto,  1997; 

Bankova  et  al.,  1998),  porém,  algumas  espécies 

como Scaptotrigona aff. postica,  popularmente conhecida no Maranhão como 

“tubi”, não utilizam terra para a produção de própolis (Nogueira-Neto, 1997). O 

gênero Scaptotrigona distribui-se  por  toda  a  região  neotropical  e  reúne 

espécies que constroem seus ninhos em cavidades pré-existentes (Silveira et 

al., 2002)



As pesquisas com própolis  têm se concentrado principalmente nas abelhas 

africanizadas A. mellifera L., Entretanto, poucos estudos tratam da própolis de 

abelhas  indígenas  sem  ferrão  (Bankova  et  al.,  1998).  A  própolis 

de S. aff. postica tem sido utilizada popularmente na região de Barra do Corda, 

Maranhão, no tratamento de tumores e na cicatrização de feridas. Contudo, 

são escassos os estudos que comprovem as suas atividades biológicas e a sua 

composição química.

O que pouco que se conhece em relação a atividade biológica da própolis de 

Scaptotrigona  aff.  Postica  se  concentra  nos  efeitos  antimicrobianos  sobre 

bactérias como Enterecoccus faecalis,  E. Coli, e  S. Aureus (Maia Filho  et al., 

2005), e o fungo Candida albicans por elevar a capacidade fungicida de células 

fagocitárias sanguíneas (Possamai et al., 2013). Camundongos com tumor de 

Erlich  tratados  com  a  Própolis  de  Scaptotrigona  postica tiveram  redução 

importante do tumor, indicando efeito antitumoral. Ainda acerca de tumores, foi 

adminstrada própolis para ratos wistar como medida preventiva de câncer de 

cólon  o  que  resultou  na  redução  da  experessão  de  COX-2  e  aumento  de 

CASPASE III (Cavalcante, 2011). A avaliação de atividade antiproliferativa em 

linhagem de células de glioblastoma, foi  positiva,  não houve efeito  sobre a 

apoptose da linhagem o que indica função citostática (Borges et al., 2011).



2. Objetivos

O objetivo deste trabalho será o de identificar, isolar e caracterizar substâncias 

com ação antiviral  da  própolis  de  Scaptotrigona  aff.  Postica sobre  vírus  de 

interesse humano ou veterinário.

3. Material e métodos

3.1- Linhagem celular, meio de cultivo e cultivo celular

Células  VERO (Cercophitecus aethiops),  células  MDCK e  células  L929 serão 

cultivadas  a  37ºC  em  frascos  T  contendo  5  ml  de  meio  Leibovitz  (L-15) 

suplementado com 5% de soro fetal bovino. Células SIRC serão crescidas em 

meio DMEM, suplementado com 10% de soro fetal bovino.  Os cultivos serão 

mantidos a 37ºC. Cultivos de células também serão realizados em microplacas 

de 6,12 ou 96 escavações. 

3.2- Vírus e infeção

        3.2.1 Virus

A ação antiviral do própolis de  Scaptotrigona aff. Postica será  testada em 5 

distintas  cepas de vírus de interesse na saúde pública; Sarampo,  Influenza, 

Picornavírus, rubeola e Herpes (4 deles virus RNA e um DNA (Herpes), sendo 

4 envelopados e 1 não envelopado (EMC).



1). O Sarampo é um paramyxovírus (do genero Morbillivirus). O Sarampo é um 

vírus RNA de fita simples e envelopado. Este vírus causa uma infecção aguda 

generalizada e até recentemente era uma das mais comuns doenças de 

crianças.

 

                              www.stanford.edu/.../retro/2000/measles.html

2). A influenza é um vírus da familia Orthomyxovírus. É um vírus RNA de 

fita simples e envelopado. Possuem uma alta frequencia de mutação que 

periodicamente causa epidemias de ambito mundial. Recentemente a 

Influenza tem se tornado de alto risco a saude humana devido a adaptação 

de cepas aviárias a humanos.

http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&q=+Influenza+Virus&meta=

http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&q=+Influenza+Virus&meta
http://www.stanford.edu/group/virus/retro/2000/measles.html


3). Picornavírus (cepa EMC) é um vírus, de RNA de fita simples e não 

envelopado. Parente próximo do poliovírus, que poliovírus teve até 

recentemente  um grande impacto na saúde publica por induzir a paralisia 

infantil. O picornavírus é largamente utilizado como modelo de estudo desta 

familia de vírus.

                                          www.siggraph.org/.../v33n3/columns/machover.html

4). A rubéola é uma doença causada por um   togavírus e transmitida por via 

respiratória. Seus principais sintomas são muito parecidos com outras doenças 

virais  comuns  na  infância,  como sarampo e caxumba ,  geralmente 

envolvendo febre, manchas avermelhadas pelo corpo,dor de cabeça, dor pelo 

corpo,  dificuldade  ao  engolir, nariz  entupido e aumento  dos  gânglios. 

Geralmente cura-se  sozinha,  mesmo sem tratamento,  mas,  em infeções de 

mulheres grávidas, o embrião pode sofrer malformações.

 

http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&tbo=d&sclient=psy 
ab&q=fotos+do+virus+da+rubeola&oq=virus+da+Rubeola+fotos&gs_

http://pt.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linfonodomegalia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coriza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dor_de_cabe%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exantema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Febre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caxumba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sarampo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Togav%C3%ADrus
http://www.siggraph.org/publications/newsletter/v33n3/columns/machover.html


5).  O  Herpes é  um  vírus   envelopado,  da  família  dos  Herpesvírus, 

com genoma de DNA bicatenar (dupla hélice) que se multiplicam no núcleo da 

célula-hóspede,  produzindo  cerca  de  90  proteínas  víricas  em  grandes 

quantidades. O vírus mais comum desta família é o Herpes simplex (HSV). 

Este vírus induz moléstias infecto-contagiosas com dois quadros clínicos.: O 

labial e o genital.  Se distribui por  todo o mundo e acredita-se que mais do que 

90% da  população  adulta  tenha  pelo  menos  uma de  suas  cepas  em fase 

hibernante, com anticorpos circulantes. O contágio é por contato direto. Produz 

quadros muito  sérios em imuno suprimidos,  transplantados e portadores de 

HIV. Está associado a desordens bipolar e doença de Alzheimer

                        
http://pt.dreamstime.com/foto-de-stock-royalty-free-v%C3%ADrus-de-herpes-
image13910905

      

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo
http://pt.wikipedia.org/wiki/DNA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Genoma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Herpesv%C3%ADrus


 3.2.2 Infecção

Células  VERO, em fase exponencial  de  crescimento,  serão infectadas com 

vírus  do  sarampo  (cepa  Edmonton)  ou  com  o  vírus  da  Herpes  com 

multiplicidade de infecção de 0.01 moi. Células MDCK serão utilizadas para a 

replicação  do  vírus  da  Influenza  (H1N1;  A/SP/1/78)  com   multiplicidade  de 

infecção  de  0.1  moi.  Células  L929  serão  infectadas  com  o  vírus  da 

encefalomiocardite de camundongo (EMC) com multiplicidade de infecção de 

0,001 moi. Céluas SIRC serão infectadas com 1 moi de vírus da Rubeola.  O 

própolis (0.2mg/ml) será adicionado ao cultivo de 3 formas: 1 hora antes da 

infecção,  juntamente  com  o  vírus  (sendo  mantidos  em  contato  por  trinta 

minutos)  ou uma hora após a infecção, com o objetivo de determinar se esta 

proteína interfere na adsorção ou age diretamente na replicação do vírus. Após 

isso as células serão infectadas com o vírus correspondente. Todos os cultivos 

infectados serão mantidos a 33ºC.

3.3- Obtenção de própolis  

O própolis foi obtido de uma colônia de Scaptotrigona aff. Postica, localizada 

no interior do  Maranhão, na região do Barra da Corda.  Barra do Corda  tem 

população  estimada  em  2011  era  de  83.000  habitantes.  A  cidade  está 

localizada  no  centro  geográfico  do  Maranhão,  na  confluência  dos Rio 

Corda e Rio Mearim (vide mapa  e fotos abaixo).   A extração dos princípios 

ativos da própolis será realizada mediante a utilização de álcool de cereal, (30g 

de própolis pulverizada em 100mL de álcool) à temperatura ambiente, sendo 

macerada por  48 horas.  Este  material  será agitado seis  vezes ao dia  para 

acelerar  o  processo  de  extração.  Para  separar  o  extrato  de  própolis  dos 

resíduos,  será  empregada  a  primeira  fase  de  decantação,  depois  de  uma 

filtração  prévia,  mediante  um  filtro  a  vácuo.  A filtração  fina  será  efetuada 

através de papel filtro, em um aparato a vácuo. O filtrado será levado para um 

Rotaevaporador, a 800C, 115 rpm, para a obtenção do extrato da própolis.

O extrato da própolis será  armazenado em frascos âmbar, levado a estufa

a 450C por 7 dias para eliminação de água. Posteriormente, será  armazenado

em vidro âmbar,  tampado hermeticamente e armazenado à temperatura

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Mearim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Corda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Corda


ambiente.   Este  material  será  utilizado  como  estoque  mãe  para  todos  os  

experimentos.. Na figura abaixo está apresentado duas fotos da abelha e o  

mapa da localização da coleta.

      

                                                     Foto da abelha  Scaptotrigona aff. Postica

3.4. Fracionamento da própolis por cromatografia 

Para o fracionamento do própolis será utilizado uma coluna de  cromatografia 

de fase rereversa (C18). 100µl da amostra será aplicada a um cromatógrafo 

AKTA purifier  e a coluna será eluida em um gradiente linear de água-ácido 

fórmico(5%) / metanol com um fluxo de 1 ml/min. A eluição será monitorada a 

215, 280 e 340nm. As frações obtidas serão utilizadas para determinação das 

bandas  protéicas  em  gel  de  eletroforese,   concentração  proteica  e  como 

suplemento dos cultivos celulares infectados com vírus. Para melhor definição 

das proteínas, as frações que apresentarem alguma atividade serão  aplicadas 

em outras colunas (gel filtração ou troca iônica) caso seja necessário.    



3.5. Efeito da própolis na replicação viral 

O extrato total da própolis e suas frações cromatográficas serão testados 

em cultivos de células L929, VERO ou MDCK infectadas, buscando verificar se 

existe algum fator presente nesta própolis que promova ou iniba a replicação 

de vírus. Para este estudo, os cultivos das células serão  infectadas com os 

vírus correspondentes e  tratadas com a suspensão de própolis (200µg/ml) ou 

suas subfrações em diferentes tempos, sendo uma hora antes, durante, ou 

uma hora após a infeção).  O número de células infectadas e a produção viral 

será determinada de acordo com o protocolo descrito abaixo. 

3.6. Titulação viral 

Uma  amostra  do  sobrenadante  dos  cultivos  será  obtida  uma  hora  após  a 

infecção e titulada como descrito abaixo para a determinação da adsorção viral. 

Amostras dos cultivos infectados serão obtidas diariamente e a quantidade de 

vírus produzido pelas células será determinada por duas técnicas:

Na primeira técnica as  amostras dos cultivos  infectados serão tituladas em 

microplacas de 96 escavações (contendo células L929, VERO ou MDCK), em 

diluições seriadas de 2,3,5 ou 10 e o título calculado como descrito por  Reed 

and Muench (1938) determinando-se  a maior diluição viral capaz de causar 

efeito citopático em 50% do tapete celular (TCID50). As placas serão coradas 

com cristal de violeta (0,25%) e fotografadas.

Na segunda técnica, será determinada a capacidade hemaglutinante do vírus 

Influenza. Para isso, amostras dos cultivos infectados com o vírus da Influenza 

H1N1 serão obtidas após 2 dias de infecção e o título viral hemaglutinante será 

determinado em microplaca de 96 escavações com fundo em V, contendo 25 µl 

do sobrenadante de cada um dos cultivos diluídos na razão 1/2.  Em seguida 

será adicionado 25 µl de hemácias de galo a 0,5%. Após uma hora de contato 

a placa será observada a aglutinação das hemácias, sendo o título viral (UHA) 

determinado  como  sendo  o  inverso  da  maior  diluição  do  vírus  capaz  de 

aglutinar as hemácias.  



3.7. Concentração e viabilidade celular

A concentração  celular  será  determinada  usando  um  hematocitômetro  e  a 

viabilidade celular foi determinada por exclusão do azul de tripan.

3.8. Eletroforese em gel de poliacrilamida:

Serão realizadas eletroforeses em gel  de poliacrilamida SDS-PAGE 12% da 

hemolinfa total  e de todas as frações de hemolinfa coletadas das diferentes 

cromatografias. Os geis serão revelados com diferentes corantes; impregnação 

por prata (“Silver staining kit”, Pharmacia Biotech), ou com gel code blue stain 

reagent  (  Pierce).  As  imagens  dos  geis  serão  capturadas  em  um  scanner 

Epson  Perfection  610  e  trabalhadas  em um software  Paint  Brush.  O  peso 

molecular de calibração utilizado será o da Amersham (14,20,30,43,67 e 94 Kd)

3.9. Determinação de proteinas

A concentração de proteína de cada fração será determinada por um kit (BCA 

protein assay Kit – Pierce) A leitura da reação será realizada a 570nm  e o 

resultado obtido  será comparado com os dados obtidos em uma curva padrão 

de BSA.

3.10 Determinação da citotoxidade do própolis

Para avaliação da citotoxicidade do própolis, serão adicionados a diferentes 

cultivos de células (VERO ou  L929) 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2; 5% e 10% (v/v)  do 

extratro alcoólico do  propólis total  ou suas frações obtidas por cromatografia 

com  relação  ao  volume  final  de  cultivo.  A  morfologia  dos  cultivos  será 

acompanhada através de observação diária em microscópio óptico invertido em 

aumento de 100x e 200x.  No final do cultivo, os poços serão  corados com 

cristal  de  violeta  (0,25%)  e  fotografados,  determinando  as  alterações 

morfológicas ocorridas nas células.



3.12.  Determinação de células infectadas por citometria de fluxo (FACS)

Amostras das culturas de células MDCK infectadas com o vírus H1N1 (106 

células/mL), cultivadas em placas de 12 escavações, e  tratadas com 1% (v/v) 

de extrato bruto nos diferentes momentos da infecção (uma hora antes, durante 

ou após a infecção,  como descrito  anteriormente)  serão coletadas após 48 

horas  de  cultivo.  A  estas  células  será  adicionado  anticorpo  anti-Influenza 

provenientes  de um kit de  imunofluorescência  indireta  (Influenza  Indirect 

Immunofluorescence  Assay  –  Light  DiagnosticsTM  –  Chemicon  International) 

conforme a metodologia a seguir:

Amostras  de  106  células  serão  centrifugadas  a  1.000  rpm  por  5  minutos, 

incubadas com anticorpo monoclonal por 5 minutos a  37°C e lavadas com 

500L de anticorpo monoclonal por 5 minutos a 37 PBS/Tween20. O anticorpo 

secundário (IgG conjugado com FITC) diluído em 0,02% de corante Azul de 

Evans será então adicionado às células e incubado a 37°C por trinta minutos. 

Após a incubação, a suspensão celular será novamente lavada em 500L de 

PBS/Tween20, ressuspensa em 1 mL de paraformaldeído 2% e analisada em 

citometria de fluxo (FACS).

 Na  análise  em  citometria  de  fluxo  (FACS)  serão  adquiridos  10.000 

eventos  para  cada  amostra  analisada,  sendo  que os  eventos  considerados 

foram aqueles que compõem a população homogênea da amostra (R1).  As 

análises  foram  realizadas  em  um  aparelho  FACSCALIBUR  da  Becton 

Dickingson.



         3.13. Determinação da infecção viral por imunofluorescência em 

microscópio confocal

A análise em microscópio de fluorescência de células infectadas com o vírus da 

Influenza (H1N1) será  realizada em um microscópio  confocal  (ZEISS),   por 

meio  do  kit de  imunofluorescência  indireta  (Influenza  Indirect 

Immunofluorescence Assay – Light DiagnosticsTM – Chemicon International). 

As células controle (não infectadas) e células infectadas com o vírus  H1N1 

serão cultivadas sobre lamínulas de vidro em placas de 6 escavações por 48 

horas. Gotas de acetona 80%, gelada, serão adicionadas a lamina e mantidas 

durante 20 minutos a 4°C para fixação das células. As células serão então 

incubadas  a  37°C  por  trinta  minutos  na  presença  de  anticorpo  primário 

monoclonal. As lamínulas serão posteriormente lavadas com PBS/Tween20 e 

secas com gaze. O anticorpo secundário será adicionado às células e incubado 

a  37°C por  30  minutos,  após este  período,  as  lamínulas  serão novamente 

lavadas com PBS/Tween20 e invertidas sobre lâminas contendo uma gota de 

fluído próprio para montagem das lâminas.  As células marcadas serão então 

identificadas em microscópio confocal



3.14 . Determinação do efeito antiviral por quantificação de mRNA viral, 

pela  reação de PCR em tempo real quantitativa

O RNA total  de  cultura   infectadas (com o vírus  da Rubeola)  e  não 

infectadas,  será  extraído  com  o  Magna  Pure  extractor  (Roche,  Basel, 

Switzerland). Para a extração do RNA dos vírus será realizado uma reação de 

RT-PCR utilizando a Superscript  III  RT-PCR (Invitrogen),  de acordo com as 

recomendações do fabricante, para amplificar um fragmento de 185 nucleótidos 

na  região  de  codificação  E1  (8807-8991pb)  descritos  por  Abernathy  et  al. 

(2009). A reação será realizada em triplicata com reações de 25 µl, contendo 

tampão  de  reação  (Invitrogen,  Carlsbad,  CA,  EUA),  0,5  µl  de  enzima 

Superscript-Taq,  0,2  µM  de  cada  iniciador,  0,1  µM  de  sondas  marcadas 

(Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA) e 5 µl de RNA. Este ensaio será realizado em 

triplicata para cada amostra, incluindo o controle negativo de infecção. Utiliza-

se o termociclador em tempo real Applied Biosystems 7500 com o programa 

50°C por 10 min, 95°C por 2 min e 40 ciclos de 95°C por 15 seg e 60°C por 1 

min.  Como  controle  endogeno  para  assegurar  a  qualidade  do  RNA,  será 

utilizado o par de iniciadores  RNAseP RNA 15 (EMERY   et al.  , 2004  ). Quatro 

controles positivos com números de cópias conhecidos serão utilizados como 

padrões de quantificação.  Os dados serão analisados com o software SDS 

(version 2.1 Applied Biosystems).

No  PCR  em  tempo  real  quantitativo  para  Herpes  será  utilizado  o  par  de 

iniciadores descritos por Read et al., (1999). Cada reação de 20µl contém 12µl 

de SYBR® Green PCR Master Mix (Applied Biosystems, Foster City, CA EUA), 

10µM  de cada iniciador,  6,5  µl  de H2O e 5µl  de cDNA.  Para amplificação 

utiliza-se o programa: 94°C por 5 min, 35 ciclos de 94°C por 30s, 57°C por 20s 

e 72°C por 40 segundos.



4. Resultados e Discussão.

O primeiro ensaio de citotoxicidade, demonstra que o extrato bruto da própolis 

(300 mg/mL), em diluições acima de 0,3 mg/mL é tóxico para as células em 

cultivo.

Dentre os cromatogramas, uma corrida utilizando as seguintes condições:

Corrida: coluna C18 data 04/02/2013 
Método escalonado, 
Eluentes: Acetonitrila deaerada e Etanol 20 %   
Gradiente Acetonitrila: 20% - 60% - 80% - 100% 
Fluxo de 1,0mL/min 
Volume da amostra:10uL 
Diluição da amostra: 1:10 em etanol 100%  
Leituras: 215nm; 280nm  e 340nm 



Foram testados todos os picos em relação à atividade antiviral em células EMC 
e L929, dentre os picos coletados, os picos 7 e 8 demonstraram atividade 
antiviral reduzindo em 64e 32 vezes o grau de infectividade.
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