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RESUMO 

 A esquistossomose é uma Doença Tropical Negligenciada provocada por 

trematódeos do gênero Schistosoma acometendo cerca de 240 milhões de pessoas 

ao redor do mundo. Pesquisas com produtos naturais vêm sendo realizadas de modo 

a identificar novas substâncias eficazes contra a doença, uma vez que o atual 

tratamento realizado com Praziquantel (PZQ) apresenta baixa eficácia contra estágios 

jovens do verme e linhagens resistentes ao fármaco. Estudos recentes com 

Curcumina (CUR) demonstraram potencial atividade esquistossomicida in vitro 

levando a maiores pesquisas com seus análogos, os curcuminoides. O objetivo deste 

trabalho é analisar 26 análogos de CUR contra S. mansoni da Linhagem Luis 

Evangelista (LE). Inicialmente os análogos de curcumina foram triados na 

concentração de 50µM contra vermes adultos, sendo selecionadas as substâncias 

que apresentaram redução de 80%-100% na viabilidade dos parasitos em até 72h, 

sendo testadas posteriormente em concentrações de 3,125µM a 50µM. Das 26 

substâncias triadas, 8 foram selecionadas para testes em menores concentrações, 

sendo que 4 análogos apresentaram maior desempenho provocando a morte de 100% 

dos parasitos no período avaliado em concentrações inferiores a 50µM, 4 provocaram 

danos morfológicos em vermes machos e fêmeas e 3 substâncias provocaram má 

formação nos ovos. Os análogos de curcumina testados são potenciais candidatos a 

maiores estudos e investigação de suas atividades esquistossomicidas in vivo de 

modo a compreender seus mecanismos de atuação e otimizar sua ação contra o 

parasito S. mansoni. 

INTRODUÇÃO 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) cerca de 240 milhões 

de pessoas ao redor do mundo são acometidas pela esquistossomose, uma Doença 

Tropical Negligenciada causa por trematódeos do gênero Schistosoma. Na corrida em 

busca de novos fármacos para combater essa parasitose, uma vez que o tratamento 

usual com Praziquantel (PZQ) demostra pouca eficácia contra estágios jovens do 

parasito, a curcumina (CUR) demonstrou in vitro ser uma substância promissora, 

porém sua baixa biodisponibilidade e instabilidade molecular impedem a mesma de 

ser considerada um protótipo para novos fármacos. Neste cenário, CUR serviu como 

modelo para a síntese de análogos, os curcuminoides monocetônicos, substâncias 

que possuem maior estabilidade e biodisponibilidade. 



OBJETIVOS 

 Avaliar in vitro 26 análogos de curcumina contra vermes jovens e adultos de 

Schistosoma mansoni linhagem Luis Evangelista (LE), usando como parâmetros de 

avaliação a viabilidade dos vermes, ovoposição e alterações morfológicas nos vermes 

e ovos de modo a identificar novas substâncias promissoras contra a doença. 

METODOLOGIA 

 O ciclo biológico de S.mansoni é rotineiramente mantido através da passagem 

seriada em moluscos Biomphalaria glabrata (hospedeiro invertebrado) e em 

camundongos BALB/c (hospedeiro vertebrado) no Biotério da Universidade de 

Franca. Os vermes adultos são recuperados através da perfusão do sistema porta-

hepático e veias mesentéricas dos camundongos após 7-8 semanas de infecção como 

descrito por Lewis (2001) e os jovens após 3-4 semanas. Um casal de vermes é 

colocado por poço em uma placa de cultura de tecidos de 24 poços imersos com 1,5ml 

de meio de cultura RPMI 1640 (Gibco) suplementado com 10% de Soro Bovino Fetal 

e 1% de Penicilina e incubados por 24 horas em estufa com 5% de CO2 a 37ºC antes 

de receberam as substâncias para teste. Os resultados são obtidos através da leitura 

das placas em microscópio invertido e as análises estatísticas são feitas no software 

GraphPad Prism 6.0. 

DESENVOLVIMENTO 

 Após 24 horas de incubação as amostras são aplicadas em cada poço de 

acordo com as concentrações previamente definidas. Como controle negativo usa-se 

apenas o meio de cultura descrito acima, como controle positivo utiliza-se o meio de 

cultura mais 1,56µM de PZQ e como controle solvente temos o meio de cultura mais 

0,1% de DMSO. Inicialmente realizamos uma triagem das substâncias em uma 

contração única de 50µM em 24, 48 e 72 horas com os vermes adultos. As substâncias 

que em até 72 horas apresentaram 80-100% de morte dos parasitos foram 

selecionadas para ensaios em concentrações de 3,12µM a 50µM, avaliando a 

viabilidade dos parasitos de acordo com uma escala de viabilidade que adota valores 

de 0 a 3, sendo 0 para vermes mortos, 1 para vermes com muito pouca motilidade e 

já escurecidos, 2 para vermes com motilidade reduzida e 3 para vermes normais e 

fixados na placa. Além da viabilidade, os parâmetros de ovoposição, pareamento de 

casais e alterações morfológicas de vermes e ovos também foram analisadas. 



RESULTADOS PRELIMINARES 

 Dos 26 curcuminoides triados, oito foram selecionados pelas suas atividades 

promissoras. Destas oito substâncias, três apresentaram alterações na morfologia dos 

ovos, gerando ovos malformados, frágeis e inférteis, bem como a liberação de oócitos, 

células germinativas e fragmentos de casca de ovos. Quatro análogos provocaram 

alterações morfológicas tanto de vermes machos (degeneração do tegumento) quanto 

fêmeas (alterações no aparelho reprodutor). Após os ensaios em menores 

concentrações, apenas quatro das oito substâncias  foram selecionadas por 

apresentaram uma maior taxa de ação esquistossomicida em concentrações iguais 

ou inferiores a 12µM. Para estes quatro curcuminoides promissores foram 

determinadas as CL50 e a CLM (tabela 1). Os ensaios com vermes jovens estão em 

fase inicial de testes com as oito substâncias selecionadas pela triagem. 
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