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1-Resumo 

Estudos demonstraram que curcumina, extraída da planta Curcuma longa 

apresenta atividade esquistossomicida in vitro e in vivo. Desse modo, o presente 

trabalho realizou a analise ultraestrutural e da fragmentação do DNA genômico dos 

parasitos machos e fêmeas de Schistosoma mansoni após incubação com 

curcumina. Ao analisar as estruturas internas, foram observadas várias alterações 

ultraestruturais e também observou que curcumina induz a fragmentação do DNA 

dos parasitos.  

2-Introdução 

A esquistossomose é uma doença negligenciada que afeta mais de 200 

milhões de pessoas em 74 países (ROLLINSON, et al., 2012). O tratamento em todo 

mundo baseia-se no uso do praziquantel (PZQ) (HAGAN et al., 2004), no entanto, há 

relatos que demonstram o crescente surgimento de linhagens resistentes ao 

fármaco.  

 Curcumina é uma substância da planta Curcuma longa. Esta substância 

apresenta atividades biológicas contra vários tipos de cânceres (SINGH et al.,2006), 

e contra vários parasitos (CUI et al., 2007; SHIH et al., 2007; NAGAJYOTHI et al., 

2012). Estudo com S. mansoni demonstrou que curcumina apresenta atividade in 

vitro e in vivo (MAGALHÃES et al., 2009).  

 

3-Objetivos 

O objetivo geral desse trabalho foi realizar a análise ultraestrutural e da 

fragmentação do DNA genômico dos parasitos machos e fêmeas após incubação 

com curcumina.  

4-Metodologia 

Os parasitos foram recuperados de camundongos previamente infectados 

com Schistosoma mansoni e cultivados em meio de cultura RPMI 1640 com 

curcumina.Após 24h de incubação os parasitos foram submetidos a microscopia de 

transmissão e aos ensaios de fragmentação do DNA genômico. 

 

5-Desenvolvimento 



  

Cultivo dos vermes adultos de Schistosoma mansoni  

 Os casais de vermes adultos foram obtidos por perfusão do sistema porta-

hepático de camundongos Balb/c após 56 dias de infecção(Comissão de ética Nº 

028/12), e cultivados em meio de cultura RPMI 1640 (Gibco) suplementado, como 

descrito (MAGALHÃES et al., 2009).  

 

Microscopia de transmissão (MET) 

Casais de vermes adultos foram cultivados com curcumina por 24 horas 

utilizando a concentração de 50µM. Em seguidas os parasitos foram fixados em 

glutaraldeído 3% em tampão fosfato 0,1M (pH 7,2) por 2 h em 37 °C e processados 

no Laboratório Multiusuário de Microscopia da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto. As analises foram realizados em microscópio eletrônico de transmissão Jeol – 

JSM-5200 (Jeol). 

 

Detecção da fragmentação do DNA genômico 

 Casais de vermes adultos foram incubados como descrito anteriormente com 

curcumina nas concentrações que foi observado diminuição na viabilidade dos 

parasitos ou na concentração de 50 µM. Após 24 horas de cultivo, a extração do 

DNA genômico foi realizado pelo método do CTAB e a fragmentação do DNA 

verificado em gel de agarose 1% corado com gel red (Uniscence). A fragmentação 

do DNA genômico também foi detectado pelo metodologia de Tunel (Promega) 

como descrito por Galanti et al 2012.  

 

6-Resultados Preliminares 

Na análise ultraestrutural (Figura 1) foram observadas várias alterações que 

caracteriza células em apoptose como: formação de vacúolos, inchaço e ruptura da 

membrana mitocondrial, condensação da cromatina e um aumento no acúmulo de 

gotas de lipídios. Nas fêmeas os efeitos foram mais drásticos quando comparados 

com os parasitos machos. 



 

Figura 1: Alterações ultraestruturais em vermes adultos incubados com curcumina. Como 
controle negativo foi utilizado parasito incubados em meio RPMI + 0.1% DMSO. T= tegumento, E= 
espícula, M= mitocôndria, L= lipídios N= núcleo, NU= nucléolo, V=vacúolos, CV= células vitelinas, 
GV=gotículas vitelinas.  
 

A análise do perfil eletroforético do DNAg (Figura 2) evidencia a presença de 

fragmentação do mesmo após tratamento com curcumina. Foi possível observar a 

fragmentação a partir da concentração de 25µM em 24 h de incubação  tanto nos 

parasitos machos como nas fêmeas, Os resultado do ensaio de Tunel, demonstrou a 

presença in situ da fragmentação do DNAg nos parasitos machos e fêmeas tratados 

com curcumina por 24 horas (Figura 3). Nas fêmeas foram observadas uma grande 

quantidade de células em apoptose quando comparado com os machos, sendo 

essas aparentemente principalmente na região do vitelário.  
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 Figura 2:Perfil eletroforético de 

fragmentação de DNA dos parasitos fêmeas 

e machos. 

 

Figura 3: Fragmentação de DNA pelo método de 

TUNEL   

TUNEL 


