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Resumo 

Vários estudos relatam que alguns análogos ou derivados de curcumina apresentam 

melhorar solubilidade, estabilidade e potencial de biodisponibilidade. Entre os 

análogos está o EF 24 (3,5- bis (2-flurobenzilideno) piperidina-4-ona que apresenta 

uma melhor atividade citotóxico in vitro quando comparado com curcumina. Desse 

modo, o presente trabalho visa avaliar o efeito do análogo EF 24 em vermes adultos 

de S. mansoni in vitro. As análises de microscopia demonstraram que EF 24 em 24 

horas causa a morte de todos os parasitos em 50μM e 25μM. Os s valores de CL50  

(Concentração letal que mata 50 % do parasitos) para EF 24 foram de 50,22μM, 

14,92μM e 9,60μM em 6, 12 e 24 horas, respectivamente. Também observou-se a 

fragmentação do DNA genômico nos parasitos incubados com EF 24 a partir 

daconcentração de 12,5µM. 

 

Introdução 

A esquistossomose é uma doença negligenciada que afeta mais de 200 milhões de 

pessoas em 74 países entre os continentes africanos, asiáticos, e americano 

(ROLLINSON, et al., 2013). Curcumina o qual é uma substância fenólica extraída do 

rizoma da planta Curcuma longa apresenta atividade esquistossomicida tanto in vitro 

como in vivo (MAGALHÃES et al., 2009; ALLAM et al., 2009). Estudos relatam que o 

análogo de curcumina, a substância EF24 (3,5- bis (2-flurobenzilideno) piperidina-4-

ona apresenta uma melhor atividade citotóxica quando comparado com curcumina em 

células cancerígenas (BUHROW et al., 2005). 

 

Objetivo 

O objetivo deste estudo foi verificar o efeito in vitro de EF 24 na viabilidade e na 

fragmentação do DNA genômico em vermes adultos de S. mansoni. 

 

Metodologia 

O ciclo biológico de S.mansoni é rotineiramente mantido no Laboratório de Pesquisa 

em Parasitologia da Universidade de Franca, conforme as recomendações da 

Comissão de Ética de Uso de Animais da Universidade de Franca, (protocolo 

n°028/12). Os parasitos foram cultivados em meio RPMI 1640 na presença da 

substância EF 24 por 24 horas e a viabilidade foi avaliada utilizando um microscópio 

invertido. Para avaliar a fragmentação do DNA genômico, o DNA dos parasitos 



incubados com EF 24 foram extraídos pelo método do CTAB e submetido a 

eletroforese em gel de agarose a 1%. 

 

Desenvolvimento 

Avaliação da viabilidade S. mansoni  in vitro após incubação com EF 24. 

Casais de vermes adultos foram recuperados de camundongos Balb/c infectados por 

perfusão (SMITHERS & TERRY 1965) e cultivados em placas de cultura de 24 poços 

contendo o meio RPMI 1640 (Gibco) suplementado. Após 24 horas de incubação, 

EF24 (Sigma) foi dissolvida em 10% de dimetilsulfóxido (DMSO) (Sigma) e adicionado 

nas concentrações de 3,12 a 50µM. Os parasitos foram incubados e monitorados por 

24 horas usando um microscópio invertido como descrito por Ramirez et al 2007. A 

CL50 (Concentração letal de 50% dos vermes) foi determinada pela curva de regressão 

não-linear utilizando a equação de inibição dose-resposta e a análise estatística foi 

utilizada a análise de variância com um fator (one-way ANOVA) seguida pela 

determinação da significância das diferenças entre os grupos (pós-teste Tukey) de 

GraphPadPrism versão 5.0 para Windows.  

 

Detecção da fragmentação do DNAgenômico. 

Casais de vermes adultos foram incubados como descrito anteriormente com EF 24 

nas concentrações que foi observado a atividade da substância sobre o parasito em 

24 horas de cultivo, e a extração do DNA genômico foi realizado pelo método do 

CTAB e a fragmentação do DNAgenômico foi verificado em gel de agarose 1% corado 

com gel red (Uniscence). 

 

Resultados preliminares 

Após a incubação com a substância EF 24 nas concentrações de 3,12 a 

50μM (Figura 1 gráfico A) foi possível observar que após 6 horas houve uma 

redução significativa na viabilidade dos parasitos machos e fêmeas na concentração 

de 50µM. Já em 12 horas, na concentração de 50μM observou-se a morte de todos os 

parasitos e em 25μM e 12,5μM apresentou redução significativa na viabilidade. Por 

outro lado, em 24 horas ocorreu a morte de todos os parasitos em 50μM e 25μM, em 

12,5μM foi observado redução significativa na viabilidade dos parasitos. Ao determinar 

os valores de CL50 verificou que as concentrações de EF 24 que mata 50% dos 



parasitos foram de 50,22μM 14,92μM 9,60μM em 6, 12 e 24 horas respectivamente 

para ambos parasitos machos e fêmeas (Figura 2 gráfico A).  

 

                   

 

 

 

Na análise de fragmentação do DNA foi possível observar a fragmentação a partir da 

concentração de 12,5μM (figura 3A), tanto em células de parasitos macho, como 

fêmeas comparado aos controles negativos. 

 

Figura 3: Perfil eletroforético de fragmentação de DNA dos parasitos fêmeas e machos incubados com EF 24. 
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Figura 1A: Efeito in vitro de EF 24 na viabilidade 

dos parasitos de S. mansoni. 

Figura 2A: Determinação da concentração letal 

50%de EF 24. 
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