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1- RESUMO 

A esquistossomose é uma doença parasitária causada por helmintos trematódeos do 

gênero Schistosoma, que tem o ser humano como hospedeiro definitivo e os 

planorbídeos do gênero Biomphalaria como hospedeiros intermediários. É a segunda 

doença parasitária mais importante no mundo, atingindo mais de 220 milhões de 

pessoas. Estudos vem demonstrando que Mikania glomerata Sprengel (Asteraceae), 

popularmente conhecida como “guaco” tem demonstrado atividade contra vários tipos 

de caramujos. Nesse estudo avaliamos o efeito de M. glomerata aos estágios de vida 

de caramujos Biomphalaria glabrata e do parasito Schistosoma mansoni causadores 

da esquistossomose. M. glomerata causou morte em caramujos adultos apenas na 

concentração de 100 µg/ml, apresentando valor de IC50 acima de 100 µg/ml para 

caramujos adultos. Foi observado uma redução de 8,9; 97,2 e 100% nas 

concentrações de 25,50 e 100 µg/ml no desenvolvimento dos embriões, apresentando 

IC50 de 29,64 µg/ml comparado com o controle negativo. Na avaliação dos vermes 

jovens também observou uma redução na viabilidade dos parasitos, sendo de 25% 

nas concentrações de 12,5 a 50 µg/ml e 75% nas concentrações de 100 e 200 µg/ml, 

apresentando IC50 de 23,80 µg/ml. Em vermes adultos foi observado que o extrato de 

M. glomerata altera a viabilidade nas concentrações de 12,5 a 100ug/ml, e em 

200ug/ml causa 100% de mortalidade em 24h de incubação, apresentando IC50 de 

67,39 µg/ml. Pode-se concluir que M. glomerata causa redução no desenvolvimento 

de embriões de caramujos e altera a viabilidade de vermes jovens e adultos de S. 

mansoni. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A esquistossomose conhecida também como barriga d’água, é uma doença que 

atinge 240 milhões de pessoas em 74 países entre os continentes africano, asiático e 

americano, devido, em parte, ao brilhante sucesso adaptativo do parasito sobre a 

espécie parasitada. É uma doença negligenciada prevalente de áreas tropicais e 

subtropicais, principalmente em comunidade pobres, sem acesso a água potável e 

saneamento adequado (VAN DER WERF, et al., 2003; ROLLINSON, et al., 2012). Nas 

Américas, encontra-se apenas a espécie S. mansoni (AMARAL et al., 2006) e a sua 

transmissão é determinada pela existência de seu hospedeiro intermediário, o 



caramujo do gênero Biomphalaria (PARAENSE, 1986). O S. mansoni é um parasito 

heteróxeno, isto é, necessita de dois hospedeiros de espécies diferentes (um 

vertebrado e outro invertebrado) para completar seu ciclo evolutivo. O ser humano 

constitui, em condições naturais, o seu principal hospedeiro definitivo, onde ocorre o 

ciclo sexuado, porém já se observou na natureza o parasitismo por este helminto em 

várias espécies de animais domésticos e silvestres, enquanto que os caramujos do 

gênero Biomphalaria são os hospedeiros intermediários, onde ocorre o ciclo 

assexuado (SOUZA et al., 1997; CARVALHO et al., 2008). 

 

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. 

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. 

DESENVOLVIMENTO 

Obtenção do extrato vegetal 

O extrato hexânico de M. glomerata foi gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Vladimir 

Constantino Gomes Heleno, do grupo de pesquisa em Produtos Naturais da 

Universidade de Franca. 

 

Avaliação do extrato vegetal contra caramujos adultos Biomphalaria glabrata 

Os caramujos adultos de B. glabrata são criados no Laboratório de Pesquisa em 

Parasitologia da Universidade de Franca como descrito por JANNOTTI-PASSOS et 

al. (2008). O ensaio para caramujos adultos foi realizado de acordo com WHO (2008).  

Inicialmente, cinco caramujos (entre 15 e 18 mm) foram transferidos para recipientes 

de vidro contendo 200mL de água declorada, em seguida, foram adicionados o extrato 

vegetal diluído em dimetilsulfóxido (DMSO) nas concentrações de 12,5, 25, 50 e 100 



µg/mL e foram mantidos por 24 horas em temperatura ambiente. Após esse período, 

procedeu a troca de água dos recipientes, e os caramujos foram monitorados durante 

sete dias, e considerados mortos os caramujos que apresentaram descoloração das 

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

de batimentos cardíacos, utilizando-se, para isso, microscópio estereoscópico. Como 

controle negativo foram utilizados caramujos mantidos em água declorada com 0,1% 

de DMSO. O ensaio foi realizado em triplicata experimental. 

 

Avaliação do extrato vegetal contra os embriões caramujos Biomphalaria 

glabrata 

Desovas de caramujos B. glabrata foram coletados através de isopores na superfície 

dos aquários. Para cada teste, foram utilizados quatro desovas com 20 a 30 ovos, em 

estágio de blástula (24h). Após esse período, foram adicionados o extrato vegetal nas 

concentrações de 12,5, 25, 50 e 100 µg/ml. Decorrido o tempo de 24h, as desovas 

foram lavadas em água declorada e mantidas em placas de 24 poços, foram 

observadas durante 15 dias em microscópio invertido (Zeiss) para verificar o 

desenvolvimento dos embriões. Como controle negativo embriões foram mantidos em 

água declorada com 0,1% de DMSO. O ensaio foi realizado em triplicata experimental. 

 

Manutenção do ciclo de vida do Schistosoma mansoni 

O ciclo biológico de S. mansoni, cepa LE (Luiz Evangelista) é rotineiramente mantido 

pela passagem seriada em moluscos B. glabrata hospedeiro invertebrado e em 

camundongos BALB/c como hospedeiro vertebrado (HACKETT, 1993) no Laboratório 

de Pesquisa em Parasitologia da Universidade de Franca. Todos os procedimentos 

foram realizados de acordo com as recomendações da Comissão de Ética de Uso de 

Animais da Universidade de Franca (protocolo nº 028/12). Os ovos de S. mansoni 

presentes nas fezes de camundongos previamente infectados com o parasito foram 

recolhidos pelo método de Hoffmann e expostos aproximadamente 1 hora sob luz, 

para liberação dos miracídios. Os miracídios foram utilizados para infectar os 

hospedeiros intermediários, que após 38 a 45 dias liberam a forma infectante do 

parasito, as cercárias, que por sua vez infectaram o hospedeiro vertebrado. Cerca de 

200 cercárias foram inoculadas nos camundongos via subcutânea e após 21±2 ou 

49±2 dias os vermes jovens e vermes adultos respectivamente, onde foram 

recuperados do sistema porta hepático e das veias mesentéricas por perfusão 



(SMITHERS & TERRY, 1965). Após a coleta, os parasitos foram mantidos em meio 

RPMI 1640 (Inlab, São Paulo, Brasil) até o momento do uso. Para a obtenção de 

vermes adultos, a perfusão é feita após 52 dias de infecção. 

 

Avaliação do extrato vegetal contra vermes jovens e adultos de Schistosoma 

mansoni 

Vermes jovens e adultos foram recuperados de camundongos BALB/c via perfusão 

do sistema porta-hepático em condições assépticas após 21±2 dias para vermes 

jovens e 49±2 dias para vermes adultos de infecção. Em seguida, os parasitas foram 

lavados em RPMI 1640, pH 7,5, suplementado com penicilina (100 µg/mL), 

estreptomicina (100 µg/mL) de penicilina e estreptomicina e 10% de soro bovino fetal. 

Posteriormente vermes jovens e adultos foram transferidos para placa de cultura de 

24 poços contendo o mesmo meio descrito anteriormente e incubados em atmosfera 

umidificante a 37°C na presença de 5% CO2. Após 24 horas de incubação o extrato 

foi dissolvido em dimetilsulfóxido (DMSO) e adicionados ao meio RPMI 1640 nas 

concentração de 12,5; 25; 50; 100 e 200μg/mL por 72 horas e foi monitorado a 

viabilidade a cada 24 horas usando um microscópio invertido (Zeiss). A viabilidade 

dos parasitos foi determinada usando a escala de viabilidade de 0-3 como descrito 

por Ramirez et al., (2007) 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 

controles negativo, foram utilizados vermes jovens e adultos mantidos em meio RPMI 

1640 + 0,1% de DMSO e como controle positivo, vermes jovens e adultos foram 

incubados nas concentrações de 12,5; 25; 50;100 e 200 µg/mL de Praziquantel. O 

ensaio foi realizado em triplicata experimental. 

RESULTADOS 

Avaliação do extrato vegetal contra caramujos de Biomphalaria glabrata 

Nesse presente estudo foi observado que Mikania glomerata causa morte em 

caramujos adultos apenas na concentração de 100 µg/mL, apresentando valor de IC50 

acima de 100 µg/mL (Tabela 1).        



Tabela 1:  Mortalidade de caramujos adultos Biomphalaria glabrata expostos nas 

respectivas concentrações do extrato de Mikania glomerata. 

  

 Ctrl 

Negativo 

 

12,5 µg/mL  25 µg/mL  50 µg/mL  100 µg/mL  

Mikania 

glomerata 

 

0.00  ± 0.00 

 

0.00  ± 0.00 

 

0.00  ± 0.00 

 

6.66 ± 11.54 

 

13.33 ± 11.54 

/ 

Avaliação do extrato vegetal contra embriões de Biomphalaria glabrata 

Nesse presente estudo foi observado que M. glomerata causa uma redução de 

8,9;97,2 e 100% nas concentrações de 25, 50 e 100 µg/mL no desenvolvimento dos  

embriões (Imagem 1), apresentando IC50 de 29,64pcomparado com o controle 

negativo (Tabela 2). 

 

Imagem 1: Imagem de microscopia invertida do desenvolvimento de embriões de 

Biomphalaria glabrata tratado com Mikania glomerata nas respectivas concentrações 

e controle de 0,1% DMSO, durante 10 dias.  
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Tabela 2: Mortalidade de embriões de caramujos Biomphalaria glabrata expostos nas 

respectivas concentrações do extrato de Mikania glomerata. 

 

 Ctrl - 6,25 µg/mL 12,5µg/mL 25 µg/mL 50 µg/mL 100 µg/mL 

Mikania 

glomerata 

0.00  ± 0.00 4,94  ± 2,25 8,28 ± 1,92 8,980  ± 1,23 99,06 ± 1,61 100,00 ± 0,00 

Avaliação do extrato vegetal contra vermes jovens e adultos de Schistosoma 

manson 

No presente trabalho na avaliação dos vermes jovens e vermes adultos foram 

avaliados com base na escala de viabilidade como descrito por (Ramirez et al., 2007). 

Foi observado uma redução na viabilidade dos parasitos, sendo de 25% nas 

concentrações de 12,5 a 50 µg/ml e 75% nas concentrações de 100 e 200 µg/ml, 

apresentando IC50 de 23,80 µg/ml. Em vermes adultos foi observado que o extrato de 

M. glomerata altera a viabilidade nas concentrações de 12,5 a 100ug/ml, e em 

200ug/ml causa 100% de mortalidade em 24h de incubação, apresentando IC50 de 

67,39 µg/ml (Tabela 3). 

Tabela 3: Concentração letal de 50% de Mikania glomerata frente a vermes adultos e 

jovens de Schistosoma mansoni. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mikania glomerata mostrou-se interessante para o controle da esquistossomose, visto 

que no ciclo biológico do parasito ela atua no desenvolvimento dos embriões de 

caramujos B. glabrata, hospedeiro intermediário de S. mansoni, na viabilidade dos 

vermes jovens e nos vermes adultos. 

M. glomerata não apresentou resultado satisfatório com relação à atividade 

Moluscicida. Por outro lado pode-se concluir que M. glomerata causa redução no 

 CL50 24 horas  CL50 48 horas CL50 72 horas 

Vermes Adultos 67,39 µg/ml 67,39 µg/ml 67,39 µg/ml 

Vermes Jovens 23,80 µg/ml 8,857 µg/ml 8,857 µg/ml 



desenvolvimento de embriões de caramujos B. glabrata. Contra vermes jovens e 

adultos de S. mansoni, M. glomerata causou uma redução na viabilidade dos 

parasitos. 
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