
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: ESTUDO DO EFEITO MOLUSCICIDA E ESQUISTOSSOMICIDA DO EXTRATO HEXÂNICO DE
MIKANIA GLOMERATA
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE FRANCAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): KAREN RAMOS DA SILVAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): LIZANDRA GUIDI MAGALHÃESORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): GABRIELA DE PAULA AGUIAR, JAQUELINE LOPES MATOS, NATHALIA
PAULA OLIVEIRA, VANDERLEI RODRIGUES, VLADIMIR CONSTANTINO GOMES HELENO
COLABORADOR(ES): 



 

 

1-Resumo 

A esquistossomose permanece como grave problema de saúde pública em muitos 

países em desenvolvimento. Estudos vêm demostrando que Mikania glomerata 

Sprengel (Asteraceae), apresenta atividade moluscicida e esquistossomicida. Desse 

modo, o presente trabalho realizou análise em estágio adulto de caramujos 

Biomphalaria glabrata, em embriões e em vermes adultos de Schistosoma mansoni. 

Ao analisar os caramujos foi observado que não houve morte em nenhuma 

concentração, já nos embriões foi observado redução de 15,73, 91,37 e 100% no 

desenvolvimento, e também observou que M. glomerata altera viabilidade de vermes 

adultos de S. mansoni a partir da concentração de 12,5 µg/mL e causa morte de 

100% na concentração de 200 µg/mL. 

 

2-Introdução 

A esquistossomose atinge 240 milhões de pessoas em 74 países,devido em parte, 

ao brilhante sucesso adaptativo do parasito sobre a espécie parasitada. A 

transmissão desta doença no Brasil é determinada pela existência e distribuição 

geográfica de seu hospedeiro intermediário, o caramujo do gênero Biomphalaria. 

Nos últimos anos, vários grupos de pesquisa vêm demostrando que extratos 

vegetais apresentam atividade moluscicida e esquistossomicida (ARAUJO C.A.C et 

al., 2001). Entre as espécies vegetais de interesse biológico, encontra-se a espécie 

Mikania glomerata Sprengel (Asteraceae), popularmente conhecida como “guaco” 

(ROCHA et al. 2008). Essa planta apresenta em sua composição química 

flavonoides, saponinas e taninos o qual tem demonstrado várias atividades 

biológicas, incluindo contra vários tipos de caramujos (TALEB-CONTINI 2006; 

HAIDA et al. 2007; FILHO 2010). 

 

3-Objetivos 

O objetivo geral desse trabalho foi avaliar o efeito do extrato hexânico de                            

M. glomerata contra os caramujos e embriões de B. glabrata, e em vermes adultos 

de S. mansoni. 

 

4-Metodologia 

Caramujos adultos de B. glabrata  e embriões, foram submetidos a análise com M. 

glomerata e os vermes adultos foram recuperados de camundongos previamente 



 

 

infectados com S. mansoni e cultivados em meio de cultura RPMI 1640 com M. 

glomerata. 

 

5-Desenvolvimento 

 Avaliação dos extratos vegetais contra caramujos Biomphalaria glabrata 

 Para avaliação do extrato hexânico em caramujos adultos, cinco caramujos foram 

expostos ao extrato hexânico nas concentrações de 12,5, 25, 50 e 100 ppm durante 

24 horas a 26ºC. Após a exposição a água foi trocada e os caramujos foram lavados 

e monitorados durante sete dias para verificação da descoloração das conchas, 

imobilidade, exposição da massa visceral, liberação de hemolinfa e ausência de 

batimentos cardíacos. Como controle negativo foi utilizado caramujos mantidos em 

água declorada com 0.1% de DMSO. Foi realizado um experimento. 

 

Avaliação dos extratos vegetais contra os embriões de caramujos 

Biomphalaria glabrata 

Para avaliar atividade nos embriões, as massas de ovos foram expostas ao extrato 

nas concentrações de 6,25, 12,5, 25, 50 e 100 ppm por 24 horas. Em seguida, a 

água foi trocada das placas e as massas de ovos  lavadas e observadas durante 7 

dias com o auxilio de um microscopio invertido para verificar a mortalidade e 

malformações. Como controle negativo foi utilizado embriões mantidos em água 

declorada com 0.1% de DMSO. Foi realizado um experimento.  

 

Avaliação da viabilidade dos vermes adultos de Schistosoma mansoni após 

incubação com Mikania glomerata 

Vermes adultos foram recuperados do sistema porta-hepatico de camundongos 

Balb/c infectados (Protocolo de Comissão de Étical Animal 028/12) (SMITHER e 

TERRY, 1968) e foram mantidos em meio RPMI e o extrato hexânico foi adicionado 

nas concentrações de 12,5 a  200ug/ml, e a viabilidade foi monitorada por 72h 

usando um microscópio invertido. Foi realizado um experimento. 

 

6-Resultados Preliminares 

 Na análise dos caramujos adultos, não houve morte em nenhuma concentração 

avaliada (resultados não apresentados). Por outro lado, foi observado uma redução 



 

 

de 15,73, 91,37 e 100% no desenvolvimento dos embriões nas concentrações de 

25, 50 e 100 ppm quando comparados com o controle negativo (Figura 1). 

 

 

 

 

 

Em vermes adultos foi observado que o extrato hexânico de M. glomerata altera a 

viabilidade dos parasitos nas concentrações de 12,5, 25, 50 e 100ug/ml, no entanto 

na concentração de 200ug/ml causou 100% de morte em 24 h de incubação  

(Figura 2).  
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Figura 1: Efeito in vitro de M. glomerata na 
mortalidade de embriões de B. glabrata.Os 

resultados foram expressos em porcentagem de 
embriões não desenvolvidos.Como controle 
negativo foram utilizados embriões cultivados em 
água declorada com 0.1% de DMSO. 
 

Figura 2: Efeito in vitro de M. glomerata na viabilidade dos parasitos machos de S. mansoni. Vermes adultos 
foram incubados com M. glomerata em diferentes concentrações durante 24,48 e 72h. A viabilidade foi avaliada por 

microscopia invertida utilizando uma escala de 0-3 sendo: 3=vermes com movimentação normal, 2= atividade motora 
diminuída, 1= atividade motora mínima com movimentos ocasionais; 0= morte de todos os vermes, sem movimento 
por mais de 2 minutos de observação. Como controle negativo foi utilizado parasitos mantidos em meio RPMI 1640 
(Ctrl) ou em meio RPMI +0.1% DMSO. 

 


