
I 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA DAS RELAÇÕES 

PARASITO-HOSPEDEIRO 
 
 
 
 
 

GUARACIARA DE ANDRADE PICANÇO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFEITO METABOLICO IN VITRO DO DERIVADO 
BENZIMIDAZOLICO (RCB15) EM CISTICERCOS DE TAENIA 

CRASSICEPS 

 

 

 

 

 

 

Goiânia 
 2016 



II 

 

                                                                                                          

 
TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR AS TESES E 

DISSERTAÇÕES ELETRÔNICAS NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG 
 

Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de 
Goiás (UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações (BDTD/UFG), regulamentada pela Resolução CEPEC nº 832/2007, sem 
ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o documento 
conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou download, a 

título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. 
 
 

 1. Identificação do material bibliográfico:       [ X ] Dissertação         [  ] Tese 
 
 

 2. Identificação da Tese ou Dissertação 
  

Nome completo do autor: Guaraciara de Andrade Picanço 
 
Título do trabalho: EFEITO METABOLICO IN VITRO DO DERIVADO BENZIMIDAZOLICO 
(RCB15) EM CISTICERCOS DE TAENIA CRASSICEPS 
 
3. Informações de acesso ao documento:  
 
Concorda com a liberação total do documento [ X ] SIM          [   ] NÃO1 
 

Havendo concordância com a disponibilização eletrônica, torna-se imprescindível o 
envio do(s) arquivo(s) em formato digital PDF da tese ou dissertação. 
 

 
 
 
 
________________________________________            Data: 27 /09/2016 
               Assinatura do (a) autor (a) ² 

 
  

                                                
1 Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. A extensão deste prazo 
suscita justificativa junto à coordenação do curso. Os dados do documento não serão disponibilizados durante o 

período de embargo.  

 ²A assinatura deve ser escaneada.  



III 

 

 GUARACIARA DE ANDRADE PICANÇO 

 
 
 
 
 
 
 
 

EFEITO METABOLICO IN VITRO DO DERIVADO 
BENZIMIDAZOLICO (RCB15) EM CISTICERCOS DE TAENIA 

CRASSICEPS 

 
 
 
 
 
 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Biologia das 
Relações Parasito-Hospedeiro da Universidade 
Federal de Goiás para obtenção do Título de 
Mestre em Biologia das Relações Parasito-
Hospedeiro.  

 
Orientadora: Prof.ª Dra. Marina Clare Vinaud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goiânia 
 2016 



IV 

 

  



V 

 

 

 



VI 

 

  



VII 

 

 
 

DEDICATÓRIA 

Dedico este trabalho a minha mãe Rosa Andrade, a minha irmã Taiara Picanço 
e ao meu amigo e companheiro Luiz Fernando Roscoche. 
  



VIII 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À Deus, por me proteger, guiar e acompanhar em todos os momentos de alegrias 
e tristezas, dúvidas e certezas. 

 À minha orientadora, Prof. Dra. Marina Clare Vinaud, pelo constante incentivo, 

sempre indicando a direção a ser tomada nos momentos de maior dificuldade. 

Agradeço, principalmente, pela confiança depositada, por todos os ensinamentos, 

apoio, paciência, e pela competência com que se dedica ao seu trabalho. 

À UFG pela oportunidade de fazer о curso. 

Aos professores e à coordenação do PPGBRPH que se dedicam 

incansavelmente para o bom desempenho do curso de pós-graduação. 

À banca examinadora, por terem aceitado do convite e pelo trabalho dedicado 

na avaliação deste estudo. 

À CAPES pelo auxílio financeiro fornecido durante a realização deste trabalho. 

Aos animais utilizados neste trabalho. 

Aos professores do Laboratório de Estudos da Relação Parasito-Hospedeiro: 

Ana Maria de Castro, José Clecildo Barreto Bezerra, Joana D’arc Soares e Eliana Isac, 

pelo apoio e incentivo de sempre. 

À minha querida Carolina Fraga pelo apoio fundamental no desenvolvimento 

deste trabalho, por todos os ensinamentos e pelo incentivo.  

Aos meus amigos Nayana Lima e José Neto pelo carinho, amizade e pela 

colaboração no desenvolvimento deste trabalho. 

Aos colegas do mestrado, em especial, Heloisa Storchilo, Taynara Gomes e José 

Teófilo, meus amigos e companheiros de estudo. 

Aos amigos que conquistei no Laboratório de Estudos da Relação Parasito-

Hospedeiro, pelos momentos muito agradáveis de descontração, pela ajuda, pelo 

companheirismo e apoio. Daniella de Souza, Luciana Damacena, Jessica Yonara, 

Kamilla Soares, Daiany Amaral, Jaqueline Ataíde e Hanstter Hallison. 



IX 

 

À minha família, meu alicerce, que me apoia e me incentiva, que compreende a 

distância que é necessária para que eu alcance meus objetivos. Mãe, pai, irmã e 

madrinha, muito obrigada por tudo que representam pra mim, e por acreditarem que 

eu sempre posso ir além. 

Ao meu companheiro de vida, meu marido, Luiz Fernando Roscoche, pelo 

carinho, pela paciência, por entender meus horários, pelas palavras de incentivo, por 

cuidar de mim nos momentos de dificuldades. 

Aos meus colegas da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, 

em especial, minhas queridas Luiza Helena Progênio, que deu apoio fundamental 

para que eu assumisse a vaga no PPGBRPH, e Regiane Vilhena que sempre me 

incentivou a buscar por melhor qualificação. 

À todos que de alguma forma contribuíram para o desenvolvimento deste 

trabalho. 

 

  



X 

 

SUMÁRIO 

 
TABELAS, FIGURAS E ANEXOS ............................................................................. XI 
SÍMBOLOS, SIGLAS E ABREVIATUAS ................................................................. XIV 
RESUMO ................................................................................................................. XVI 
ABSTRACT ........................................................................................................... XVIII 
1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 1 
1.1. Taenia crassiceps................................................................................................. 2 
1.2. Metabolismo de T. crassiceps............................................................................... 5 
1.2.1. Metabolismo de carboidratos ............................................................................ 6 
1.2.2. Ciclo do ácido tricarboxílico............................................................................... 8 
1.2.3. Metabolismo de ácido graxos............................................................................ 8 
1.3. Cisticercose..................................................................................................... 10 
1.3.1. Cisticercose por T. crassiceps ......................................................................... 11 
1.4. Fármacos utilizados no tratamento da cisticercose.........................................12 
2. JUSTIFICATIVA .................................................................................................... 15 
3. OBJETIVOS .......................................................................................................... 17 
3.1. Objetivo geral...................................................................................................... 17 
3.2. Objetivos específicos.......................................................................................... 17 
4. METODOLOGIA .................................................................................................... 18 
4.1. Aprovação pelo CEUA........................................................................................ 18 
4.2. Manutenção de T. crassiceps............................................................................. 18 
4.3. Cultivo dos cisticercos e exposição aos fármacos.............................................. 18 
4.4. Análise dos ácidos orgânicos............................................................................. 20 
4.4.1. Extração dos ácidos orgânicos........................................................................ 20 
4.4.1.1. Amostras de meio de cultura......................................................................... 20 
4.4.1.2. Amostras de extrato do cisticerco................................................................. 21 
4.5. Análise por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE)............................... 21 
4.6. Análise por espectrofotometria............................................................................22 
4.7. Análise estatística............................................................................................... 22 
5. RESULTADOS ...................................................................................................... 23 
5.1. Via glicolítica....................................................................................................... 23 
5.2. Ciclo do ácido tricarboxílico................................................................................ 28 
5.2. Catabolismo de Proteínas.................................................................................. 36 
5.3. Oxidação de ácido graxos.................................................................................. 39 
6. DISCUSSÃO ......................................................................................................... 41 
7. CONCLUSÕES ..................................................................................................... 49 
8. REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 50 
9. ANEXOS ............................................................................................................... 55 
 

  



XI 

 

TABELAS, FIGURAS E ANEXOS 

Lista de Tabelas 
 

Tabela 1. Concentrações médias (± desvio padrão) de ácidos orgânicos da via 

glicolítica detectados no meio de cultura (MC) e no extrato do cisticerco (EC) de Taenia 
crassiceps expostos in vitro ao sulfóxido de albendazol (ABZSO) e 6-Cloro-5-(2,3-
diclorofenoxi)-2 -(trifluorometil)-1H-benzimidazol (RCB15). ...................................... 27 

Tabela 2. Taxa de absorção de glicose detectada no meio de cultua (MC) de 

cisticercos de Taenia crassiceps expostos in vitro a diferentes concentrações de 
sulfóxido de albendazol (ABZSO) e 6-Cloro-5-(2,3-diclorofenoxi)-2-(trifluorometil)-1H-
benzimidazol (RCB15)............................................................................................... 28 

Tabela 3. Concentrações médias (± desvio padrão) de ácidos orgânicos do ciclo do 

ácido tricarboxílico (citrato, α-cetoglutarato e succinato) detectados no meio de cultura 
(MC) e no extrato cisticerco (EC) de Taenia crassiceps expostos in vitro ao sulfóxido 
de albendazol (ABZSO) e 6-Cloro-5-(2,3-diclorofenoxi)-2-(trifluorometil)-1H-
benzimidazol (RCB15)............................................................................................... 31 

Tabela 4. Concentrações médias (± desvio padrão) de ácidos orgânicos do ciclo do 

ácido tricarboxílico (oxaloacetato, malato e fumarato) detectados no meio de cultura 
(MC) e no extrato do cisticerco (EC) de Taenia crassiceps expostos in vitro ao 
sulfóxido de albendazol (ABZSO) e 6-Cloro-5-(2,3-diclorofenoxi)-2-(trifluorometil)-1H-
benzimidazol (RCB15)............................................................................................... 35 

Tabela 5. Concentrações médias (± desvio padrão) de ácidos orgânicos do 

catabolismo de proteínas detectados no meio de cultura (MC) e no extrato do 
cisticerco (EC) de Taenia crassiceps expostos in vitro ao sulfóxido de albendazol 
(ABZSO) e 6-Cloro-5-(2,3-diclorofenoxi)-2-(trifluorometil)-1H-benzimidazol (RCB15).
 .................................................................................................................................. 38 

Tabela 6. Concentrações médias (± desvio padrão) de ácidos orgânicos da oxidação 

de ácidos graxos detectados no meio de cultura (MC) e no extrato do cisticerco (EC) 
de Taenia crassiceps expostos in vitro ao sulfóxido de albendazol (ABZSO) e 6-Cloro-
5-(2, 3-diclorofenoxi)-2-(trifluorometil)-1H-benzimidazol (RCB15). ............................ 40 

 

  



XII 

 

Lista de Figuras 
 

Figura 1. Taenia crassiceps. a) parasito adulto (Halton, 2004); b) fase larval (Acervo 

pessoal). ...................................................................................................................... 3 

Figura 2. Ciclo biológico de Taenia crassiceps: 1- Hospedeiro definitivo e parasito 

adulto; 2- Ovo; 3- Hospedeiro intermediário; 4- Forma larval (cisticercos); 5- 
Hospedeiro intermediário acidental (Adaptado de Vinaud, 2007). .............................. 4 

Figura 3. Esquema metabólico da via de degradação de glicose em anaerobiose: 1: 

piruvato quinase; 2: fosfoenolpiruvato carboxiquinase; 3: malato desidrogenase 
citoplasmática; 4: enzima málica; 5: complexo piruvato desidrogenase (adaptado 
Köhler & Voigt, 1988; Vinaud et al., 2007)................................................................... 6 

Figura 4. Esquema metabólico do catabolismo de carboidratos em cisticercos de 

Taenia crassiceps. PEP. Fosfoenolpiruvato. OAA. Oxaloacetato. T. substâncias com 
trânsito livre pela membrana mitocondrial. 1. Piruvato quinase; 2. Lactato 
desidrogenase; 3. Alanina transaminase; 4.Fosfoenolpiruvato carboxiquinase; 5. 
Malato desidrogenase citosólica; 6. Fumarase; 7. Fumarato redutase; 8. Enzima 
málica mitocondrial; 9. enzima málica citosólica; 10. Complexo da piruvato 
desidrogenase; 11. acetoacetato descarboxilase; 12. malato desidrogenase 
mitocondrial; 13. citrato sintase; 14. Aconitase; 15. Isocitrato desidrogenase; 16. α-
cetoglutarato desidrogenase; 17. Succinil-CoA sintetase. Esquema adaptado de 
Corbin et al. (1998) e de Vinaud. (2007). .................................................................... 7 

Figura 5. Esquema metabólico da formação de corpos cetônicos a partir de Acetil-

CoA em vertebrados. E. substâncias excretadas. Enzimas: 1. tiolase; 2. HMG-CoA 
sintase; 3. HMG-CoA liase; 4. acetato descarboxilase; 5. β-hidroxibutirato 
desidrogenase; 6. β-cetoacilCoA transferase. Acetoacetato, acetona e β-
hidroxibutirato são excretados ou utilizados como fonte de energia ao originar acetil-
CoA. Esquema adaptado de Vinaud et al. (2007). ...................................................... 9 

Figura 6. Estruturas moleculares: a) Sistema Benzimidazol; b) 6-Cloro-5-(2,3- 

diclorofenoxi)-2-(trifluorometil)-1H-benzimidazol- RCB15 (Márquez-Navarro et al., 
2013). ........................................................................................................................ 14 

Figura 7.  Caixa Manifold® acoplada à bomba a vácuo. ........................................... 20 

Figura 8.  Esquema metabólico de formação do piruvato a partir da glicose: T. transito 
livre pela membrana mitocondrial; 1. Lactato desidrogenase; 2. Enzima málica 
citosólica. ................................................................................................................... 43 

Figura 9.  Esquema metabólico da gliconeogênese em cisticercos de Taenia 

crassiceps expostos ao albendazol sulfóxido e ao RCB15. (Adaptado de Lehninger et 
al., 2011; Fraga et al., 2012a). .................................................................................. 43 

Figura 10. Esquema metabólico do catabolismo de carboidratos em cisticercos de 

Taenia crassiceps- Via da Fumarato-redutase. PEP. Fosfoenolpiruvato. OAA. 
Oxaloacetato. T. substâncias com trânsito livre pela membrana mitocondrial. 1. 
Piruvato quinase; 2. Lactato desidrogenase; 3. Alanina transaminase; 4.Fosfoeno 
carboxiquinase; 5. Malato desidrogenase citosólica; 6. Fumarase; 7. Fumarato 
redutase; 8. Enzima málica mitocondrial; 9. enzima málica citosólica; 10. Complexo 
da piruvato desidrogenase; 11. acetoacetato descarboxilase; 12. malato 
desidrogenase mitocondrial; 13. citrato sintase. Esquema adaptado de Corbin et al. 
(1998) e de Vinaud et al.(2007). ................................................................................ 46 

file:///C:/Users/Guaraciara/Desktop/Versão%20Final-%20Dissertação/Versãi%20Final-%20Dissertação-Vesão%20Final%20para%20defesa%20Guaraciara%20Picanço.docx%23_Toc462663461
file:///C:/Users/Guaraciara/Desktop/Versão%20Final-%20Dissertação/Versãi%20Final-%20Dissertação-Vesão%20Final%20para%20defesa%20Guaraciara%20Picanço.docx%23_Toc462663461


XIII 

 

Lista de Anexos 

Anexo 1. Parecer do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA)......................... 55 

Anexo 2. Gráficos da Via glicolítica......................................................................... 56 

Anexo 3. Gráficos dos Ácidos Orgânicos do Ciclo do Ácido Tricarboxílico............. 59 

  



XIV 

 

  

SÍMBOLOS, SIGLAS E ABREVIATUAS 

°C: graus Célsius  

ABZSO: sulfóxido de albendazol 

ADP- adenosina difosfato 

ATP – adenosina trifosfato 

BZM- benzimidazólico 

CEUA: Comitê de Ética em Uso de Animais 

CLAE: Cromatografia Líquida de Alta Eficiência  

DMSO- Dimetilsulfóxido  

EC: Extrato do cisticerco 

g: força gravitacional  

H2SO4: ácido sulfúrico  

HCl: ácido clorídrico 

L: litro  

LDH: lactato desidrogenase  

M: Molar  

MC: Meio de cultura 

mg: miligrama  

mL: mililitro  

mM: mili molar  

nm: nanômetro  

OAA: Oxaloacetato 

OMS: Organização Mundial da Saúde 

ORF: Ontario Research Facility  

PEP: do inglês Phosphoenolpyruvate - Fosfoenolpiruvato 

pH: potencial hidrogeniônico 

RCB15-  6-Cloro-5-(2,3- diclorofenoxi)-2-(trifluorometil)-1H-benzimidazol- 

RPMI: meio de cultura Roswell Park Memorial Institute 

S/E: secreção/excreção  



XV 

 

SBCAL- Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório 

Tris-HCl: cloridrato de hidroximetil-aminometano  

UFG: Universidade Federal de Goiás  

WFU: Wake Forest University 

μL: microlitros  

  



XVI 

 

RESUMO 

A alta prevalência de parasitoses intestinais e teciduais aliada ao surgimento de 

casos de resistência parasitária ao albendazol, incentivou a busca por novos 

fármacos. Os estudos da resposta bioquímica de Taenia crassiceps exposto a 

fármacos tem se mostrado importante para a detecção dos mecanismos de ação dos 

fármacos sobre as vias metabólicas do parasito. A fim de desenvolver-se novos 

fármacos anti-parasitários, sintetizou-se o derivado benzimidazólico 6-Cloro-5-(2,3-

diclorofenoxi)-2-(trifluorometil)-1H-benzimidazol (RCB15). O objetivo deste trabalho 

foi determinar o efeito in vitro do derivado benzimidazólico, RCB15, no metabolismo 

energético e respiratório de cisticercos de T. crassiceps. Para tanto, 30 cisticercos em 

estádio larval foram semeados em placas de cultura contendo meio RPMI 

suplementado e acrescido de sulfóxido de albendazol (ABZSO) (6,5 μM, 13 μM, 26 

μM, 52 μM ou 104 μM) ou RCB15 (6,5 μM, 13 μM, 26 μM, 52 μM ou 104 μM) diluídos 

em Dimetilsulfóxido (DMSO). Após 24 horas de cultivo, os cisticercos foram separados 

do meio de cultura e ambos congelados em nitrogênio líquido. Foram realizadas 

análises em Cromatografia Líquida de Alta Eficiência para avaliação do metabolismo 

energético e respiratório dos cisticercos, e por espectrofotometria para dosar glicose, 

ureia, creatinina e proteínas totais. Observou-se uma diminuição nas concentrações 

de glicose detectada no fluído vesicular em todos os grupos tratados com RCB15 e 

nos grupos tratados com as dosagens mais altas de ABZSO. A não detecção de 

lactato no meio de cultura dos grupos tratados com RCB15 indica que este ácido foi 

utilizado como precursor da glicose na via da gliconeogênese, o grupo tratado com 

RCB15 52 μM fez aerobiose, isto é comprovado pelo fato de não haver lactato nem 

no fluido vesicular nem no meio de cultura. Com relação ao ciclo do ácido cítrico, as 

baixas concentrações de α-cetoglutarato ou a não detecção deste ácido, indicam que 

o parasito deu preferência pela via da fumarato-redutase, assim o α-cetoglutarato 

detectado foi oriundo do catabolismo de proteínas. Quanto as vias alternativas de 

produção de energia, observou-se que nos grupos tratados com RCB15 26 μM e 104 

μM e com ABZSO 13 μM o acetato foi utilizado para produzir β-hidroxibutirato que foi 

totalmente excretado, nos demais tratamentos e no grupo controle o acetato foi 
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excretado devido ao excesso de acetil-CoA que não foi utilizado no ciclo do ácido 

cítrico. Conclui-se que o tratamento com RCB15 influenciou a glicólise, diminuiu as 

fontes energéticas induzindo o parasito a utilizar outras vias para a produção de 

energia, tais como, a gliconeogênese e a oxidação de ácidos graxos. Os cisticercos 

que receberam o tratamento com RCB15 e ABZSO preferiram utilizar a via da 

fumarato redutase. Os compostos utilizados neste estudo não influenciaram no 

catabolismo de proteínas. O tratamento com RCB15 teve maior impacto na captação 

de glicose e consequente maior influência na via glicolítica em comparação ao 

ABZSO. 

Palavras chaves: Taenia crassiceps, metabolismo, derivado benzimidazólico, 

RCB15. 
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ABSTRACT 

 

The high prevalence of intestinal and tissue parasites combined with the 

breakthrough of parasites resistat to albendazole, encouraged the search for new 

drugs. Studies on the biochemical response of Taenia crassiceps metacestode to 

drugs has been shown to be important for the detection of modes of action of drugs 

within the parasite metabolic pathways. In order to develop new anti-parasitic drugs, 

the benzimidazole derivative 6-Chloro-5- (2,3-dichlorophenoxy) -2- (trifluoromethyl) -

1H-benzimidazole (RCB15) was synthesized. The objective of this study was to 

determine the in vitro effect of a benzimidazole derivative, RCB15, in the energetic and 

respiratory metabolism of T. crassiceps cysticerci. For this, 30 larval stage cysticerci 

were plated in culture plates containing supplemented RPMI and albendazole sulfoxide 

(ABZSO) (6,5 μM, 13 μM, 26 μM, 52 μM or 104 μM) or RCB15 (6,5 μM, 13 μM, 26 μM, 

52 μM or 104 μM) diluted in dimethyl sulfoxide (DMSO). After 24 hours of cultivation, 

the cysticerci were separated from the culture medium and frozen in liquid nitrogen. 

Analysis on high-performance liquid chromatography to assess the energetic and 

respiratory metabolism were performed. There was a decrease in glucose 

concentrations detected in vesicular fluid in all groups treated with RCB15 and the 

groups treated with the highest dosages of ABZSO. The non detection of lactate in the 

culture medium of the groups treated with RCB15 indicates that this acid was used as 

a precursor of gluconeogenesis. The group treated with RCB15 52 uM performed the 

aerobic energetic pathways due to the non detection of lactate neither in the vesicular 

fluid nor in the culture medium. With respect to the tricarboxylic acid (TCA) cycle, low 

concentrations of α-ketoglutarate or non-detection of this organic acid, indicates that 

the parasite has preferably used the fumarate reductase pathway. Probably the 

detected α-ketoglutarate was from the protein catabolism. The alternative routes of 

energy production, were observed in the groups treated with RCB15 26 uM and 104 

uM and ABZSO 13 uM. In those groups acetate was used to produce β-

hydroxybutyrate which was completely excreted in other treatments and in the control 

group acetate was excreted due to excess of acetyl-CoA which was not used in the 

TCA cycle. It is possible to conclude that the TCB15 treatment influenced glycolysis, 

diminished the energetic sources as it induced the parasite to use other sources to 
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produce energy such as gluconecogenesis and fatty acid oxidation. Cysticerci that 

were treated with RCB15 and ABZSO preferred the fumarate reductase pathway. The 

drugs used in this study did not influence the proteins catabolism. The RCB15 

treatment presented greater influence in the glucose uptake and consequently in 

glycolytic pathway when compared to the ABZSO treatment.  

Key words: Taenia crassiceps, metabolism, benzimidazole derivative, RCB15. 
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1. INTRODUÇÃO 

O gênero Taenia pertence à família Taeniidae, classe Cestoidea e ordem 

Cyclophillidea. A família Taeniidae compõe parasitos de importância médica e 

veterinária. Espécies como Taenia solium e Taenia saginata que parasitam homens e 

animais são os responsáveis pelas teníases e pela cisticercose. O ciclo de vida desses 

parasitos implica dois hospedeiros, o hospedeiro definitivo é o homem, o hospedeiro 

intermediário são os suínos para T. solium e os bovinos para T. saginata. 

Na fase adulta esses parasitos habitam o intestino humano, os ovos são 

eliminados no ambiente junto com as fezes, que ao serem ingeridos pelo hospedeiro 

intermediário as oncosferas são liberadas do ovo no intestino delgado pela ação do 

suco digestivo e da bile, depois penetram na parede intestinal e, em 24 a 72 horas, 

difundem-se no organismo através da circulação sanguínea, onde ocorre a formação 

dos cisticercos. Sua instalação nos diferentes tecidos e órgãos do hospedeiro, 

desenvolvendo a cisticercose. No hospedeiro intermediário, as localizações mais 

frequentes são no tecido conjuntivo dos músculos esqueléticos e cardíaco. A ingestão 

de carnes contaminadas mal cozidas leva a ingestão dos cisticercos pelo homem que, 

por sua vez, dará origem ao parasito adulto, dando continuidade ao ciclo (Gemmell et 

al., 1983; Rey, 2013). 

A cisticercose é uma infecção caracterizada pela presença do cisticerco de T. 

solium nos olhos, sistema nervoso, pele e tecidos subcutâneos, músculos e outros 

órgãos. É transmitida ao homem pela ingestão do ovo do helminto. A sintomatologia 

depende da localização, da quantidade de parasitos e da maneira como o organismo 

reage a infecção (Rey, 2013). Essa doença é importante para saúde pública, pois está 

relacionada a contaminação fecal de água e alimentos, principalmente em países em 

desenvolvimento. Países da América do Sul, Ásia, e partes da África apresentaram 

altos níveis de transmissão de T. solium (Singh et al., 2013)  

O tratamento da cisticercose é feito de acordo com a manifestação clínica de 

cada paciente, um dos principais fármacos utilizados no tratamento é o Albendazol 

(Valdez et al., 2002). No entanto, seu uso indiscriminado pode levar à resistência 
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parasitária ao fármaco. Segundo Markoski et al. (2006) as formas larvais de Taenia 

são consideradas mais resistentes à ação de fármacos. Assim, estudos vem sendo 

realizados em busca de novas alternativas para o tratamento da cisticercose, 

utilizando-se cisticercos de Taenia crassiceps como modelo experimental. Palomares 

et al. (2006) demonstraram que a utilização de cisticercos de T. crassiceps como 

modelo experimental para o estudo de cisticercos por T. solium é viável quando se 

trata da análise da ação de drogas cestocidas. 

  

1.1. Taenia crassiceps 

 

O parasito Taenia cracisseps (Zeder, 1800) pertence a classe Cestoda, ordem 

Cyclophyllidae, família Taeniidae. Possui as características típicas de sua classe, 

como por exemplo, corpo achatado em forma de fita e segmentado em proglotes 

(jovens, maduras e grávidas), escólex como órgão de fixação, não possui aparelho 

digestivo, seu aparelho reprodutor é bem desenvolvido, é hermafrodita. O escólex 

possui duas coroas de acúleos, quatro ventosas e o rostelo tem ganchos em forma de 

espinhos. O parasito adulto tem cerca de 7 a 14 cm de comprimento (Figura 1A). Em 

sua forma larval, Cysticercus longicollis (cisticerco), seu tamanho é, em média, 5 mm 

de diâmetro (Figura 1B). O cisticerco é uma vesícula bem desenvolvida com um 

escólex invaginado no interior, que se reproduz por brotamento (Freeman, 1962). 
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Os parasitos adultos de T. crassiceps habitam o intestino de canídeos, 

principalmente, raposas e cães, que eliminam no ambiente proglotes grávidas e ovos 

através de suas fezes, os quais são ingeridos por roedores, os hospedeiros 

intermediários. Após sua ingestão, os ovos eclodem e liberam embriões hexacantos, 

que penetram na mucosa intestinal e migram para órgãos e cavidades onde 

diferenciam-se em cisticercos. Os cisticercos, multiplicam-se nesses locais, onde se 

reproduzem por brotamento, sendo detectados por volta de 12 dias após a infecção. 

O cisticerco é ingerido pelo hospedeiro definitivo através da ingestão da carne 

contaminada dos hospedeiros intermediários, a partir de então o parasito adulto se 

desenvolve no intestino e elimina proglotes grávidas (Figura 2) (Freeman, 1962; 

Willms & Zurabian, 2010). 

Figura 1. Taenia crassiceps. a) parasito adulto (Halton, 2004); b) fase larval 
(Acervo pessoal). 
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Figura 2. Ciclo biológico de Taenia crassiceps: 1- Hospedeiro definitivo e parasito 
adulto; 2- Ovo; 3- Hospedeiro intermediário; 4- Forma larval (cisticercos); 5- 
Hospedeiro intermediário acidental (Adaptado de Vinaud, 2007). 

 

T. crassiceps é uma das espécies de invertebrado com alta capacidade 

reprodutiva, a reprodução assexuada do estágio larval deste parasito pode promover 

uma variação genética intraespecífica e a formação de novas cepas (Smyth & Smyth, 

1964). Várias cepas foram encontradas em hospedeiros definitivos em ambientes 

naturais e em animais infectados experimentalmente em laboratório. Os cisticercos de 

uma série de cepas, ORF, WFU, HYG, entre outras, tem sido mantidos em laboratório 

para estudos das propriedades biológicas desse parasito. A cepa ORF tem alta taxa 

de crescimento e potencial reprodutivo, os cisticercos possuem apenas canal do 

escólex, porem são incapazes de desenvolver o parasito adulto. Esta cepa tem se 
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mostrado importante nos estudos com ênfase nas fases larvais e utilização em 

modelos experimentais (Dorais & Esch, 1969; Willms & Zurabian, 2010). 

A cepa ORF de T. crassiceps, utilizada no presente estudo, vem sendo mantida 

desde 2002 no biotério do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da 

Universidade Federal de Goiás (IPTSP/UFG). Esta cepa é capaz de reproduzir-se 

assexuadamente, por brotamentos em sua membrana tegumentar. Segundo seu 

estádio evolutivo, os cisticercos podem ser classificados em inicial, larval e final, de 

acordo com características morfológicas. No estádio inicial, apresenta-se translúcida 

e sem brotamentos; no estádio larval, apresenta-se translúcida e com brotamentos, 

indicando atividade reprodutiva e, no estádio final, apresenta-se opaca e sem 

brotamentos (Vinaud et al., 2007). 

 

1.2. Metabolismo de T. crassiceps 

 

Helmintos adultos utilizam os carboidratos, seja na forma de glicogênio ou de 

glicose, como principal fonte de energia (Barrett, 2009; Breackman et al., 2009). Esses 

parasitos sintetizam ATP através do sistema de reações de oxirredução, podendo, a 

síntese, decorrer da degradação do substrato por enzimas, tanto em aerobiose, 

quanto em anaerobiose, ou de uma cadeia transportadora de elétrons associada a 

fosforilação do ADP, em aerobiose (Kohler et al., 1985). Os helmintos assimilam 

oxigênio, mas não conseguem oxidar completamente seus substratos em CO2 e água, 

assim acumulam os produtos finais (Saz et al., 1981). Existem diferenças metabólicas 

entre os estágios evolutivos de parasitos, algumas vias não são encontradas nesses 

organismos adultos, porem estão ativas nas formas larvais (Barrett, 2009). 

O metabolismo dos parasitos adultos da família Taeniidae é preferencialmente 

anaeróbio, devido à escassez de oxigênio no seu habitat. O catabolismo da glicose 

gera fosfoenolpiruvato (PEP), que sofre ação da enzima piruvato-quinase para gerar 

piruvato, este, por sua vez, sofre ação da enzima lactato desidrogenase gerando 

lactato que é excretado. O PEP também sofre ação da enzima fosfoenolpiruvato 

carboxiquinase dando origem ao oxaloacetato, que é convertido em malato pela ação 
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da enzima malato desidrogenase citoplasmática, o malato é transportado para a 

mitocôndria, produzindo propionato, acetato ou ácidos graxos voláteis, que serão 

excretados (Figura 3) (Kohler & Voigt, 1988). Todavia, a fase larvária desses helmintos 

depende de oxigênio, mostrando, assim, que o metabolismo energético dos cestoides 

varia de acordo com a oferta de oxigênio no seu habitat (Kohler & Voigt, 1988; Del 

Arenal, 2005). 

 

Figura 3. Esquema metabólico da via de degradação de glicose em anaerobiose: 1: 

piruvato quinase; 2: fosfoenolpiruvato carboxiquinase; 3: malato desidrogenase 
citoplasmática; 4: enzima málica; 5: complexo piruvato desidrogenase (adaptado 
Köhler & Voigt, 1988; Vinaud et al., 2007). 
 

1.2.1. Metabolismo de carboidratos 

 

As principais fontes energéticas de cisticercos de T. crassiceps, também são a 

glicose e glicogênio, porém outros carboidratos como glicosaminas e galactose podem 

ser encontrados na membrana cística desse parasito, essas ultimas, são utilizadas 

em caso de escassez energética ou quando não há possibilidade de incorporar glicose 

pela ação de fármacos (Melhorn et al., 1988). 
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O metabolismo de carboidratos em cisticercos de T. crassiceps gera piruvato no 

citoplasma por ação da enzima piruvato quinase sobre o PEP. O piruvato 

citoplasmático sofre ação da enzima málica citosólica originando malato, que tem 

transito livre na célula, além disso, o piruvato pode seguir três caminhos: 1. Sofre ação 

da enzima lactato desidrogenase, gerando lactato que será excretado; 2. Sofre ação 

de transaminase gerando alanina, que será excretada; 3. É transportado para o 

interior da mitocôndria. Na mitocôndria o piruvato é convertido em acetil-CoA, que 

condensa com o oxaloacetato gerando citrato, que fará parte do ciclo do ácido cítrico, 

ou acetato que será excretado. Também pode sofrer ação da enzima málica 

mitocondrial, gerando malato que participará do ciclo do ácido cítrico (Figura 4) 

(Corbin et al., 1998; Vinaud et al., 2007). 

 

Figura 4. Esquema metabólico do catabolismo de carboidratos em cisticercos de 

Taenia crassiceps. PEP. Fosfoenolpiruvato. OAA. Oxaloacetato. T. substâncias com 
trânsito livre pela membrana mitocondrial. 1. Piruvato quinase; 2. Lactato 
desidrogenase; 3. Alanina transaminase; 4.Fosfoenolpiruvato carboxiquinase; 5. 
Malato desidrogenase citosólica; 6. Fumarase; 7. Fumarato redutase; 8. Enzima 
málica mitocondrial; 9. enzima málica citosólica; 10. Complexo da piruvato 
desidrogenase; 11. acetoacetato descarboxilase; 12. malato desidrogenase 
mitocondrial; 13. citrato sintase; 14. Aconitase; 15. Isocitrato desidrogenase; 16. α-
cetoglutarato desidrogenase; 17. Succinil-CoA sintetase. Esquema adaptado de 
Corbin et al. (1998) e de Vinaud. (2007). 
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1.2.2. Ciclo do ácido tricarboxílico 

 

Mesmo com a baixa tensão de oxigênio em seu habitat, o metabolismo 

energético do estádio larval de T. crassiceps é aeróbico. O piruvato e o malato tem 

trânsito livre pela membrana mitocondrial. Na mitocôndria, o piruvato sofre ação do 

complexo piruvato desidrogenase gerando acetil-CoA, sofre também ação da enzima 

málica mitocondrial, gerando malato, que sob a ação da malato desidrogenase 

mitocondrial gera oxaloacetato que se condensa com acetil-CoA para formar o citrato, 

que é convertido a isocitrato, que sob ação da enzima isocitrato desidrogenase forma 

α-cetoglutarato, o qual é convertido a succinil-CoA devido a ação da enzima α-

cetoglutarato desidrogenase, succinil-CoA sofre ação da succinil-CoA sintetase 

formando succinato que é excretado (Figura 4). Em uma reação inversa o malato, na 

mitocôndria, sob a ação da enzima fumarase é convertido fumarato, este sofre ação 

da enzima fumarato redutase, formando succinato que é excretado (Figura 4). Esta 

via inversa do ciclo do ácido cítrico é conhecida como via da enzima fumarato redutase 

(Corbin et al., 1998; Vinaud et al., 2007). 

 

1.2.3.  Metabolismo de ácido graxos 

 

A oxidação de ácidos graxos de cadeia longa em acetil-CoA é uma via central 

de liberação de energia em vários organismos (Lehninger et al., 2011). No entanto, a 

maioria dos helmintos não são capazes de sintetizar ácidos graxos de cadeia longa e 

esteróis, os quais são absorvidos do meio e rapidamente incorporados nas reservas 

de triacilglicerol e fosfolipídeos, encontrados principalmente na membrana cística e 

tegumento de cestódeos. Além disso, em situações de acúmulo, o acetil-CoA é 

oxidado resultando na produção de acetato e corpos cetônicos acetoacetato e β-

hidroxibutirato (Köhler e Voigt, 1988) 

Em situações de anaerobiose ou de bloqueio das vias metabólicas mitocondriais 

de cisticercos de T. crassiceps, ocorre menor utilização de acetil-CoA no ciclo do ácido 

cítrico, que sofre oxidação produzindo corpos cetônicos (Figura 5), assim este é 
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reduzido a acetoacetato e excretado como β- hidroxibutirato. Nessas situações 

também pode ocorrer maior oxidação de ácidos graxos, produzindo mais Acetil-CoA, 

indicando uma fonte alternativa de energia em situação de queda nas concentrações 

de glicogênio ou glicose (Vinaud, 2007). 

 

Figura 5. Esquema metabólico da formação de corpos cetônicos a partir de Acetil-

CoA em vertebrados. E. substâncias excretadas. Enzimas: 1. tiolase; 2. HMG-CoA 
sintase; 3. HMG-CoA liase; 4. acetato descarboxilase; 5. β-hidroxibutirato 
desidrogenase; 6. β-cetoacilCoA transferase. Acetoacetato, acetona e β-
hidroxibutirato são excretados ou utilizados como fonte de energia ao originar acetil-
CoA. Esquema adaptado de Vinaud et al. (2007). 
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1.3. Cisticercose 

 

Os cestódeos da família Taeniidae, T. saginata e T. solium têm como hospedeiro 

definitivo exclusivamente os humanos e como hospedeiros intermediários bovinos e 

suínos. Os hospedeiros intermediários são infectados por meio da ingestão de ovos, 

eliminados pelo homem no meio ambiente, estes ovos sofrem ação dos sucos 

digestivos para liberar a oncosfera que penetra na parede intestinal, cai na circulação 

sanguínea e migra para os tecidos onde vão desenvolver o cisticerco, causando assim 

a cisticercose animal. A cisticercose humana ocorre quando o homem ingere o ovo de 

T. solium seguindo o mesmo caminho do descrito anteriormente (Rey, 2013; Rossi, 

2014). A infecção pode ocorrer com a ingestão de frutas e hortaliças ingeridas sem 

higienização adequada, os animais podem ser infectados ao pastarem em ambientes 

contaminados e ao consumirem água contaminada (Rossi, 2014). 

A cisticercose é uma zoonose universal que acomete, principalmente, pessoas 

que vivem em condições precárias de saneamento e com estreita relação com hábitos 

de higiene pessoal e ambiental. Atinge homens, mulheres, crianças e animais. A 

cisticercose é mais frequentemente relatada em países da América Latina, África e 

Ásia. O Brasil, a Colômbia, o México e o Peru são apontados como locais com maior 

prevalência de cisticercose animal (Flisser et al., 2003). Segundo a OMS, Bolívia, 

Brasil, Colômbia, Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicarágua, Panamá, Peru e República Dominicana apresentaram registros de surtos 

de cisticercose animal no período entre 1996 e 2004. El Salvador foi o país com maior 

número de registros, sendo 1945 casos registrados só no ano de 2004. No Brasil 

foram registrados 114 surtos de cisticercose suína, sendo considerados 995 animais 

contaminados e 46 mortes causadas pelo parasito. Além disso não foram registradas 

medidas de controle ou profiláticas na região atingida. A ocorrência da cisticercose 

bovina é observada em todas as regiões do Brasil, porém as regiões Sudeste, Sul e 

Centro-oeste são as que tem maior número de casos relatados na literatura. (Dutra et 

al., 2012; Rossi et al., 2014).  
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1.3.1.  Cisticercose por T. crassiceps 

 

Os cisticercos de T. crassiceps podem implantar-se no fígado, no sistema 

nervoso central, na região intraocular, intrapleural ou subcutânea. É uma doença rara 

em animais domésticos, as principais ocorrências são nos Estados Unidos e Europa. 

Os animais mais comumente encontrados infectados por cisticercos de T. crassiceps 

são ratos, ratazanas e coelhos, porém marmotas, lêmures, cães e gatos domésticos 

já foram identificados infectados (Freeman, 1962; Brojer, 2002; Ballweber, 2009). 

Existem evidências de que o homem pode adquirir cisticercose por T. crassiceps. 

Freeman et al. (1973), relataram um caso de cisticercose intraocular por T. crassiceps 

em uma jovem de 17 anos no Canadá. A infecção ocorreu pela ingestão acidental de 

ovos do parasito, que estavam sendo liberados por seu cão de estimação. Arocker-

Mettinger et al. (1992) e Chuck at al. (1997), também relataram infecção intraocular.  

Duong et al. (2006) relataram um caso em paciente com presença de cisticercos 

sugestivos de T. crassiceps na parede abdominal, que pode ter ocorrido devido a 

provável contato do paciente com raposas provenientes da região norte da França. 

Ntoukas et al. (2013) descreveram um caso de cisticercose cerebelar por T. 

crassiceps, em uma mulher de 51 anos, na Alemanha, este provavelmente, também 

pode ter sido transmitido por um cão de estimação. 

Além desses relatos em pacientes imunocompetentes, existem relatos em 

pacientes imunocomprometidos como os casos relatados na Inglaterra e na França, 

em homens com idade variando de 34 a 38 anos (Maillard et al., 1998), e na Suíça, 

em uma mulher de 47 anos (Anikpeh, 2014). 
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1.4. Fármacos utilizados no tratamento da cisticercose 

 

O tratamento da cisticercose é feito de acordo com a manifestação clínica de 

cada paciente e é recomendada a utilização de Albendazol e Praziquantel, isolados 

ou em associação, por serem bem tolerados pelo organismo. Inicialmente o 

albendazol foi desenvolvido para tratar helmintíases intestinais e o praziquantel para 

tratar esquistossomose, no entanto estudos demonstraram sua eficácia no tratamento 

de cisticercose. O benzimidazol e seus derivados, como o albendazol, são uma 

importante classe de moléculas bioativas no campo dos medicamentos e de produtos 

farmacêuticos, pois apresentam atividade significativa contra muitos organismos 

patogênicos (Valdez et al., 2002). 

O potencial terapêutico do benzimidazol tem sido estudado desde 1944, quando 

se especulou que este podia agir de forma semelhante a purinas para se obter 

algumas respostas biológicas. Ao longo dos anos de investigação ativa, o 

benzimidazol evoluiu como um sistema heterocíclico importante devido à sua 

presença em uma ampla gama de compostos bioativos, como antiparasitários, anti-

convulsivos, analgésicos, anti-histamínicos, anti-hipertensivos, antivirais, anticancers, 

antifúngicos, agentes anti-inflamatórios, entre outros. No início dos anos de 1960 o 

derivado benzimidazólico tiabendazol foi introduzido na medicina clinica como um anti-

helmíntico, no entanto sua aplicação era limitada devido aos seus efeitos colaterais 

frequentes. Assim, em 1979, outro derivado benzimidazólico, o albendazol, foi 

introduzido como tratamento anti-helmíntico de amplo espectro e mais eficaz por ter 

melhor absorção pelo organismo humano, e desde estão é um dos fármacos mais 

utilizados no tratamento de helmintíases intestinais e teciduais (Lacey, 1990; Cook, 

1990; Salahuddin et al., 2012; Bansal & Silakari, 2012). 

Um dos mecanismos de ação dos fármacos anti-helmínticos é impedir 

indiretamente a captação da glicose influenciando o metabolismo energético de 

helmintos. O albendazol, um derivado benzimidazólico, é amplamente utilizado como 

agente anti-helmíntico, age nos microtúbulos lingando-se a β-tubulina e impedindo, 

assim, a polimerização e incorporação de glicose (Dayan et al., 2003). Segundo o 

fabricante (Germed Pharma®), o albendazol exerce sua atividade anti-helmíntica por 
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inibição da polimerização dos túbulos, assim o transporte intracelular de glicose é 

inviabilizado e, portanto, a produção de energia derivada da glicose torna-se 

inadequada à sobrevivência do helminto, o que acarretará na perda de seus 

movimentos e morte. Esse fármaco é indicado no tratamento tanto de nematóides 

quanto de cestóides intestinais e teciduais, entre eles: Ascaris lumbricoides, Trichuris 

trichiura, Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, 

Taenia spp., Strongyloides stercoralis e Echinococcus granulosus. 

Zurabian et al. (2013), utilizaram cisticercos de T. crassiceps como modelo 

experimental para testar o albendazol in vivo. Esse estudo demonstrou uma redução 

significativa da carga parasitária após tratamentos de 20 e 25 dias com o anti-

helmíntico. Além disso foi observado a formação de vesículas no tegumento e 

parênquima dos parasitos, desorganização da musculatura e perda da membrana 

celular em tecidos. No entanto, quando cisticercos retirados dos camundongos 

tratados foram reinoculados em outros camundongos, estes foram capazes de 

proliferar novamente, provavelmente devido a sobrevivência de células proliferativas. 

Estudos de Palomares et al. (2006) mostraram que a combinação de 

praziquantel e sulfóxido de albendazol causa efeitos destrutivos no tecido dos 

cisticercos de T. crassiceps, reduzindo o comprimento das microtríquias e a espessura 

do tegumento, bem como degeneração celular. Esses efeitos ocorreram em menor 

tempo de exposição aos fármacos. Quando observados os efeitos de cada um dos 

anti-helmínticos, o praziquantel causou aumento de tamanho dos cisticercos, efeitos 

na camada germinal, além de alterações na contratilidade do parasito, que está ligada 

ao aumento de Ca+2 intracelular devido à interação direta do fármaco com 

fosfolipídeos de membrana. Com relação aos efeitos do sulfóxido de albendazol foram 

observadas alterações na morfologia do parasito, redução do fluido vesicular e 

alteração na forma do parasito.  

O uso indiscriminado de anti-helmínticos pode levar à resistência entre várias 

espécies de helmintos, alguns dos fármacos mais utilizados no tratamento dessas 

doenças são os derivados benzimidazólicos mebendazol e albendazol, porém o 

aumento do uso desses tratamentos em massa pode acelerar o desenvolvimento da 

resistência à essas drogas, tanto em humanos quanto em animais (El-on, 2003; 
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Enden, 2009; Márquez-Navarro et al., 2012; Lopes et al., 2014). Os mecanismos de 

ação do albendazol e do praziquantel, que ocorrem na membrana cística do cisticerco 

de T. crassiceps, impedem o parasito de captar glicose, forçando-o, assim, a consumir 

suas reservas energéticas e utilizar novas fontes de energia, o que indica que os 

fármacos, em baixas doses, não paralisam seu metabolismo (Vinaud et al., 2007). 

O estudo das vias metabólicas pode contribuir com a identificação de alvos para 

novas drogas, como enzimas específicas de cestoides (Lundstrom et al., 2010). Novos 

compostos benzimidazólicos, com melhor atividade anti-parasitária, estão sendo 

desenvolvidos. Hernández-Luis et al. (2010), sintetizaram compostos a derivados do 

sistema 2(trifluorometil)-1H-benzimidazol, para o desenvolvimento de novos agentes 

antiparasitários, os quais foram avaliados, in vitro, contra Giardia intestinalis, 

Entamoeba histolytica, Trichomonas vaginalis, Leishmania mexicana e Trichinella 

spiralis. Um deles, o RCB20, causa danos estruturais particularmente nos tecidos 

internos e células flama, perda de líquido vesicular e redução no nível de expressão 

de α-tubulinas, sugerindo que no tratamento com RCB20 ocorre modificação pós-

tradução de moléculas de α-tubulina no parasito (Márquez-Navarro et al., 2013). Outro 

composto, o 6-Cloro-5-(2,3- diclorofenoxi)-2-(trifluorometil)-1H-benzimidazol  (RCB15) 

(Figura 6), apresentou perfil semelhante ao albendazol quanto a mortalidade do 

parasito, no entanto não existe na literatura estudos sobre seu mecanismo de ação e 

sobre os seus efeitos no metabolismo dos parasitos citados no estudo. 

 

Figura 6. Estruturas moleculares: a) Sistema Benzimidazol; b) 6-Cloro-5-(2,3- 
diclorofenoxi)-2-(trifluorometil)-1H-benzimidazol- RCB15 (Márquez-Navarro et al., 
2013).  



 

15 

 

2. JUSTIFICATIVA 

O albendazol é um dos principais fármacos utilizados no tratamento de 

helmintíases, porém, seu uso indiscriminado acarretou o surgimento de casos de 

resistência parasitaria (Diawara et al. 2013). Já foram registrados casos de T. saginata 

resistente ao tratamento com albendazol (Marquez-Navarro et al. 2012). Além disso, 

a alta prevalência de parasitoses intestinais e teciduais, tanto no homem quanto em 

animais, no Brasil e no mundo tem incentivado a busca por novos fármacos. Assim, 

novos compostos foram sintetizados através da modificação do anel benzimidazólico 

(BZM), a fim de se encontrar uma nova alternativa com atividade antiparasitária melhor 

ou similar (Márquez-Navarro et al., 2013). 

O 6-Cloro-5-(2,3- diclorofenoxi)-2-(trifluorometil)-1H-benzimidazol- RCB15, foi 

sintetizado a partir do sistema 2(trifluorometil)-1H-benzimidazol para o 

desenvolvimento de novos agentes antiparasitários. Este fármaco foi testado in vitro 

para o tratamento de Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica, Trichomonas 

vaginalis, Plasmodium falciparum, Leishmania mexicana e Trichinella spiralis 

apresentou um perfil semelhante ao do albendazol, porém não há estudos sobre a 

ação do RCB15 em cestoides, nem sobre seu efeito no metabolismo nesses parasitos. 

T. crassiceps tem sido usado como um modelo experimental utilizado para 

melhor compreensão da relação parasito-hospedeiro entre Taenideos e seus 

hospedeiros, e também para estudos relacionados a mecanismo de ação e efeitos 

bioquímicos de fármacos. O estudo sobre a resposta bioquímica desse parasito sob 

exposição aos fármacos tem se mostrado importantes para a detecção das vias 

metabólicas que este utiliza como mecanismos de resposta à ação dos fármacos. 

Contudo, também indicam os mecanismos de ação dos fármacos sob essas vias, 

contribuindo para o aprimoramento desses produtos. 

Assim, este trabalho propõe-se a determinar os efeitos do derivado 

benzimidazólico RCB15, no metabolismo energético e respiratório de cisticercos de T. 

crassiceps, o que poderá trazer uma melhor compreensão sobre as vias metabólicas 
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usadas pelo parasito, os possíveis mecanismos de resistência, além da ação desse 

novo fármaco sobre essas vias. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral  

 

Determinar o efeito in vitro de diferentes concentrações do derivado 

benzimidazólico, RCB15, no metabolismo energético e respiratório de cisticercos de 

T. crassiceps. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Analisar, in vitro, a produção de ácidos orgânicos, pelos cisticercos, que 

indicam a ocorrência da via glicolítica: piruvato e lactato, na fase larval 

do parasito exposto a diferentes concentrações de RCB15. 

 Analisar, in vitro, a produção, pelos cisticercos, de ácidos orgânicos que 

indicam a ocorrência do ciclo do ácido cítrico: oxaloacetato, citrato, α-

cetoglutarato, succinato, fumarato e malato na fase larval do parasito, 

expostos a diferentes concentrações de RCB15. 

 Analisar, in vitro, a produção, pelos cisticercos, de ácidos orgânicos que 

indicam a ocorrência do metabolismo de ácidos graxos: acetato 

acetoacetato, β-hidroxibutirato e propionato, na fase larval do parasito, 

expostos a diferentes concentrações de RCB15. 

 Analisar as taxas de concentrações de: glicose, uréia, creatinina e 

proteínas totais na fase larval do parasito, expostos a diferentes 

concentrações de RCB15. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Aprovação pelo CEUA 

 

Este estudo obedece os princípios éticos em experimentação animal 

preconizados pela Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório 

(SBCAL) e este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Uso Animal (CEUA) da 

Universidade Federal de Goiás (CEUA/UFG), protocolo número 050/13 (Anexo 1). 

 

4.2. Manutenção de T. crassiceps 

 

Para a manutenção de cisticercos de T. crassiceps cepa ORF, foram inoculados 

20 cisticercos em estádio inicial na cavidade peritoneal de camundongos BALB/c 

fêmeas, com cerca de 60 dias de idade. Após 90 dias de infecção, os animais foram 

eutanasiados e necropsiados. Os cisticercos retirados da cavidade peritoneal, foram 

lavados com solução salina 0,9% e em seguida, outros 10 cisticercos em estádio inicial 

foram inoculados em outros animais, dando continuidade a manutenção do ciclo 

(Vinaud et al.,2007; Vinaud et al, 2009; Fraga et al., 2012a e 2012b). 

Este estudo obedece os princípios éticos em experimentação animal 

preconizados pela Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório 

(SBCAL) e este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Uso Animal (CEUA) da 

Universidade Federal de Goiás (CEUA/UFG) (protocolo número 050/13). 

 

4.3. Cultivo dos cisticercos e exposição aos fármacos 

 

Foi selecionado, aleatoriamente, um animal inoculado para a manutenção do 

parasito, e em câmara de fluxo laminar, foi feito sua eutanásia e necropsia. Os 

cisticercos foram retirados da cavidade peritoneal, lavados em solução fisiológica para 
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a retirada de células e quaisquer outros interferentes (Márquez-Navarro et al.,2013). 

Em seguida, os cisticercos foram classificados macroscopicamente, de acordo com 

seu estádio evolutivo: inicial, larval e final (Vinaud et al., 2007; Fraga et al., 2012a e 

2012 b). 

Em placas de microcultivo de 6 poços, foram colocados 30 cisticercos em estádio 

larval acrescido de 5mL de meio RPMI (LGC Biotecnolgia®) suplementado com: L-

glutamina (Fisher Chemical®) a 200mM, soro fetal bovino 10% inativado (Cultilab®), 

penicilina/estreptomicina (Vitalfarma®) a 1:1000, hepes (Vetec®) a 1M e 2-

mercaptoetanol (Gibco®) a 5 mM, acrescido de sulfóxido de albendazol (ABZSO) 

(Sigma-Aldrich®) (6,5 µM, 13 µM, 26 µM, 52 µM ou 104 µM) ou RCB15 (6,5 µM, 13 

µM, 26 µM, 52 µM ou 104 µM). Os parasitos foram incubados a 37°C em 5% de CO2 

e a humidade relativa de 95%, por 24 horas (Vinaud et al., 2009; Márquez-Navarro et 

al., 2013).  

Os grupos controles foram compostos por 30 cisticercos em estádio larval 

acrescido de 5 mL de meio RPMI igualmente suplementado. O grupo controle com 

DMSO (que foi utilizado como diluente dos fármacos), foi composto por 30 cisticercos 

em estádio larval, 5 mL de RPMI suplementado e 260 µL de DMSO (4,9% do volume 

final), equivalente a maior concentração de DMSO utilizada para a diluição dos 

fármacos. Além disso, foram feitos os controles do meio de cultura, com apenas 5 mL 

de meio RPMI suplementado sem acréscimo de cisticercos (Vinaud et al., 2009; 

Márquez-Navarro et al., 2013). 

Após 24 horas de cultivo, os cisticercos foram separados do meio de cultura e, 

ambos foram congelados em nitrogênio líquido para estase das reações metabólica 

(Vinaud et al., 2009). 
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4.4. Análise dos ácidos orgânicos 

 

4.4.1. Extração dos ácidos orgânicos 

 

4.4.1.1. Amostras de meio de cultura 

Os ácidos orgânicos presentes no meio de cultura foram extraídos utilizando-se 

uma coluna de troca iônica (Bond Elut® Agilent®), com o auxílio de uma caixa 

Manifold acoplada a uma bomba a vácuo (Figura 7). Esta coluna foi ativada com 1 mL 

de HCl a 0,5 M, 1 mL de metanol e 2 mL de água tipo I. Em seguida foi aplicado 1 mL 

de amostra e acrescentado 2 mL de água tipo I. A coluna da caixa foi retirada e 

acrescentou-se 250 µL de H2SO4 a 0,5 M, e centrifugado a 626 g, por 5 minutos, a 

4°C (Vinaud et al., 2007; Vinaud et al, 2009; Fraga et al., 2012a e 2012b). 

 

Figura 7.  Caixa Manifold® acoplada à bomba a vácuo. 

 

A amostra obtida foi congelada para posterior análise em Cromatografia Líquida 

de Alta Eficiência (CLAE). 
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4.4.1.2. Amostras de extrato do cisticerco 

 

Após a estase em nitrogênio líquido, os cisticercos foram descongelados e 

homogeneizados em 500 µL de tampão tris-HCl à 0,1M, com pH 7,6, acrescido de 

inibidor de protease (Rendón et al., 2004; Rendón et al., 2008). O extrato obtido foi 

centrifugado a 15.652 g (10.000 rpm), por 10 minutos, à 4°C (Vinaud et al., 2007 e 

2009). 

Do sobrenadante obtido foram extraídos os ácidos orgânicos utilizando-se uma 

coluna de troca iônica (Bond Elut® Agilent®), com o auxílio de uma caixa Manifold 

acoplada a uma bomba a vácuo ativada como descrito no item 4.4.1.1. Em seguida 

foram aplicados 400 µL de amostra e acrescentado 2 mL de água tipo I. A coluna foi 

retirada da caixa, acrescentando-se 250 µL de H2SO4 a 0,5 M, e centrifugado a 626 

g, por 5 minutos, a 4°C (Vinaud et al., 2007 e 2009; Fraga et al., 2012a e 2012b). 

A amostra obtida foi congelada para posterior análise em Cromatografia Líquida de 

Alta Eficiência (CLAE). 

 

4.5. Análise por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

 

As amostras obtidas do meio de cultura (MC) e do extrato de cisticerco (EC) 

foram submetidas a análise por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE), com 

uma coluna de exclusão BIORAD-Aminex HPX-87H. O eluente utilizado foi o ácido 

sulfúrico à 5 mM, com vazão de 0,6 mL/min, acoplado a um espectrofotômetro, em 

um comprimento de onda de 210 nm. Para esta análise, utilizou-se 50 µL de cada 

amostra (Vinaud et al., 2007 e 2009; Fraga et al., 2012a e 2012b). 

Os resultados foram analisados pelo programa Star Chromatography 

Workstation, calibrado para identificar ácidos orgânicos da via glicolítica (piruvato e 

lactato), do ciclo do ácido cítrico (oxaloacetato, citrato, α-cetoglutarato, succinato, 

fumarato e malato) e do metabolismo de ácidos graxos (acetato, acetoacetato, β-

hidroxibutirato, propionato) (Vinaud et al., 2007 e 2009; Fraga et al., 2012a e2012b). 
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4.6. Análise por espectrofotometria 

 

As concentrações de glicose, ureia, creatinina e proteínas totais presentes no 

meio de cultura (MC) e no extrato do cisticerco (EC) foram dosadas a partir de análise 

espectrofotométrica dos meios de cultura e do homogeneizado de cisticercos como 

descrito no item 4.4. Utilizando-se o aparelho Architect 8000, segundo os protocolos 

dos kits comerciais. 

 

4.7. Análise estatística 

 

O experimento foi realizado em cinco repetições. A análise estatística foi 

realizada por meio do programa Sigma Stat 2.3. Foi feita a estatística descritiva para 

determinação de média e desvio padrão, e, para avaliar as diferenças entres os grupos 

analisados, as variáveis foram testadas quanto à distribuição normal e variância 

homogênea. Por apresentarem distribuição normal, foi utilizada a análise da variância 

seguida do pós-teste de Bonferroni. As diferenças observadas foram consideradas 

significantes quando p<0,05. 
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5. RESULTADOS 

Esse trabalho avaliou o efeito dos fármacos RCB15 e ABZSO, nas 

concentrações 6,5 µM, 13 µM, 26 µM, 52 µM e 104 µM, no metabolismo de cisticercos, 

em estádio larval de T. crassiceps. Os fármacos foram diluídos em DMSO (4,9%) que 

não interferiu nas análises realizadas. 

 

5.1. Via glicolítica 

 

Glicose 

As concentrações de glicose detectadas no meio de cultura (MC) dos grupos 

tratados com RCB15 13 µM e 104 µM foram significativamente maiores em relação 

ao grupo controle (p<0,05). O consumo de glicose é determinado pela percentagem 

de glicose absorvida pelo cisticerco em relação a concentração basal encontrada no 

meio de cultura sem cisticercos. Os resultados mostram que nessas dosagens do 

fármaco, os cisticercos consumiram 37,03% e 33,83% da glicose presente no meio de 

cultura nos grupos tratados com RCB15 13 e 104 µM, respectivamente, enquanto que 

no grupo controle o consumo foi de 48,98% (Tabela 1 e 2). Portanto, essas dosagens 

de RCB15 interferiram na absorção de glicose pelos cisticercos. Nos grupos tratados 

com ABZSO, as concentrações de glicose foram significativamente menores nos 

grupos tratados com ABZSO 6,5 µM, 26 µM, 52 µM e 104 µM em relação ao grupo 

controle (p<0,05), os cisticercos consumiram em média 66,32% da glicose do meio, 

ocorrendo maior absorção de glicose nestes grupos do que no grupo controle (Tabela 

1 e 2). Portanto, nos grupos tratados com RCB15 13 µM e 104 µM houve uma 

diminuição na absorção de glicose enquanto que nos grupos tratados com ABZSO 6,5 

µM, 26 µM, 52 µM e 104 µM houve um aumento na captação de glicose presente no 

meio de cultura. 

No extrato do cisticerco (EC), detectou-se uma concentração significativamente 

menor de glicose em todos os grupos tratados com RCB15 e no grupo tratado com 

ABZSO 104 µM, em relação ao grupo controle (p<0,05) (Tabela 1).  
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Ao se comparar o efeito dos dois fármacos nas concentrações de glicose 

detectadas no meio de cultura, observou-se que essas concentrações nos grupos 

tratados com RCB15 a 6,5 µM, 13 µM, 52 µM, e 104 µM foram significativamente 

maiores do que nos grupos tratados com as mesmas concentrações de ABZSO 

(p<0,05).  

Ao analisar-se o extrato do cisticerco, detectou-se concentrações 

significativamente menores de glicose nos grupos tratados com RCB15 6,5 µM, 13 

µM, 26 µM e 52 µM, em relação as mesmas dosagens nos grupos tratados com 

ABZSO (p<0,05) (Tabela 1). Portanto, o RCB15 induziu uma inibição da captação de 

glicose com consequente menor concentração deste carboidrato no EC, enquanto que 

o efeito observado no grupo tratado com ABZSO foi o contrário, com maior captação 

de glicose e maior concentração deste carboidrato no EC.  

Realizando-se uma análise intra-grupo, ou seja, comparando-se o efeito dos 

diferentes tratamentos com o mesmo fármaco no metabolismo dos cisticercos, 

observou-se que nos grupos tratados com RCB15 13 µM e 104 µM as concentrações 

de glicose no MC foram significativamente maiores (p<0,05) (Tabela 1).  

Ao comparar-se os grupos tratados somente com ABZSO, a glicose detectada 

no extrato do cisticerco foi significativamente menor nos grupos tratados com ABZSO 

52 µM e 104 µM (p<0,05) (Tabela 1). Quanto maior a dosagem de ABZSO maior será 

a interferência na absorção de glicose pelos cisticercos. 

De forma geral, as concentrações de glicose foram mais altas no meio de cultura 

do que no extrato de cisticerco. No grupo controle, a concentração de glicose foi 1,34 

vezes maior no MC do que no EC. Nos grupos tratados com RCB15, as concentrações 

de glicose foram, em média, 3,79 vezes maiores no MC do que no EC. Enquanto que 

nos grupos tratados com ABZSO houve diferença significativa apenas no grupo 

tratado com ABZSO 104 µM, onde detectou-se no MC 1,73 vezes mais glicose do que 

no EC (Tabela 1). 

Piruvato 

A concentração de piruvato detectada no MC do grupo tratado com RCB15 52 

µM foi significativamente maior do que a concentração detectada no grupo controle 

(p<0,05), nos demais grupos tratados com RCB15 e nos grupos tratados com ABZSO 
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não houve diferença significativa na concentração deste ácido em relação ao grupo 

controle.  

Ao analisar-se o piruvato no EC, observou-se menor concentração deste ácido 

orgânico nos grupos tratados com ABZSO 26 µM, 52 µM e 104 µM em relação ao 

grupo controle (p<0,05), não houve diferenças nos grupos tratados com RCB15 

(Tabela 1). 

As concentrações de piruvato detectadas no MC do grupo tratado com RCB15 

52 µM foram significativamente maiores do que as concentrações detectadas no grupo 

tratado com ABZSO 52 µM (p<0,05) (Tabela 1). 

Em relação as concentrações de piruvato detectadas no EC ao se comparar os 

tratamentos, observou-se que os grupos tratados com RCB15 6,5 µM e 52 µM 

apresentaram concentrações significativamente maiores do que aquelas detectadas 

nas mesmas dosagens de ABZSO (p<0,05) (Tabela 1). 

As concentrações de piruvato detectadas no MC dos grupos tratados com 

RCB15 52 µM e 104 µM foram significativamente maiores do que as concentrações 

deste ácido detectadas nos demais tratamentos com RCB15 (p<0,05) (Tabela 1).  

Comparando-se as concentrações de piruvato detectadas no MC e no EC, 

detectou-se mais piruvato no EC em relação ao MC. No grupo controle, detectou-se 

1,97 vezes mais piruvato no EC do que no MC. No grupo tratado com RCB15 6,5 µM 

o EC tinha 3,86 vezes mais piruvato que o MC. No grupo tratado com ABZSO 6,5 µM 

detectou-se 2,40 vezes mais no EC do que no MC, no grupo tratado com ABZSO 26 

µM havia 1,78 vezes mais no EC do que no MC, e no grupo tratado com ABZSO 52 

µM havia 1,51 vezes mais no EC do que no MC (Tabela 1).  

Lactato 

As concentrações de lactato no MC foram significativamente menores no grupo 

tratado com RCB15 6,5 µM em relação ao grupo controle (p<0,05). Este ácido não foi 

detectado nos demais grupos tratados com RCB15 (Tabela 1). 

No EC as concentrações de lactato no grupo tratado com RCB15 104 µM foram 

significativamente menores em relação ao grupo controle (p<0,05), enquanto que no 

grupo tratado com ABZSO 6,5 µM a concentração deste ácido orgânico foi 

significativamente maior em relação ao grupo controle (p<0,05) (Tabela 1). 
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As concentrações de lactato detectadas no MC do grupo tratado com RCB15 6,5 

µM foram significativamente menores em relação à mesma dosagem do grupo tratado 

com ABZSO (p<0,05). Não se detectou lactato no meio de cultura dos grupos tratados 

com RCB15 13 µM, 26 µM, 52 µM e 104 µM (Tabela 1).  

No EC, as concentrações de lactato foram significativamente menores no grupo 

tratado com RCB15 104 µM em relação à mesma concentração de ABZSO (p<0,05). 

No grupo tratado com RCB15 104 µM as concentrações de lactato no extrato do 

cisticerco foram significativamente menores em relação aos demais grupos tratados 

com este fármaco (p<0,05) (Tabela 1). Nos grupos tratados com ABZSO, as 

concentrações de lactato no extrato do cisticerco no grupo tratado com ABZSO 6,5 

µM foram significativamente maiores em relação aos demais grupos tratados com este 

fármaco (p<0,05) (Tabela 1). 

Quando se compararam as concentrações de lactato no MC com as 

concentrações no EC, observou-se diferença significativa nos grupos tratados com 

ABZSO 6,5 µM e 13 µM. No grupo controle detectou-se 1,74 vezes mais lactato no 

EC do que MC. No extrato do cisticerco do grupo tratado com ABZSO 6,5 µM, havia 

2,99 vezes mais lactato do que no EC, e no grupo tratado com ABZSO 13 µM havia 

2,65 vezes mais no EC do que no MC, nas demais concentrações não houve diferença 

significativa (Tabela 1). 
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Tabela 1. Concentrações médias (± desvio padrão) de ácidos orgânicos da via glicolítica 

detectados no meio de cultura (MC) e no extrato do cisticerco (EC) de Taenia crassiceps 
expostos in vitro ao sulfóxido de albendazol (ABZSO) e 6-Cloro-5-(2,3-diclorofenoxi)-2 -
(trifluorometil)-1H-benzimidazol (RCB15). 

 Glicose (mg/dL) Piruvato (µM) Lactato (µM) 

 MC EC MC EC MC EC 

RPMI 187,80± 

9,81 

- ND 

 

- 708,23± 

41,07 
- 

Controle 95,80± 

9,68 
71,20± 

11,82c 

12,60± 

2,49 
24,93± 

3,32c 

2097,64± 

115,76 

3654,48± 

1907,32 

Controle DMSO 90,20± 

6,69 

80,00± 

34,61 

12,35± 

0,22 
21,95± 

5,40c 

3766,87± 

2007,51 

2740,14± 

1506,09 

RCB15 6,5 µM 95,33± 

15,70a 

27,25± 

7,37*ac 

15,20± 

8,86 
58,70± 

30,83ac 

621,36± 

143,42*a 

4008,88± 

2360,33 

RCB15 13 µM 118,25± 

13,35*ab 

29,75± 

9,46*ac 

9,72± 

6,72 

53,06± 

49,21 

ND 4470,30± 

669,56 

RCB15 26 µM 91,50± 

16,76 
23,40± 

5,41*ac 

8,69± 

2,18 

61,82± 

48,67 

ND 2001,09± 

1984,07 

RCB15 52 µM 97,75± 

8,66a 

28,20± 

5,54*ac 

107,32± 

21,42*ab 

110,65± 

64,92a 

ND ND 

RCB15 104 µM 124,25± 

4,50*ab 

30,00± 

11,29*c 

20,67± 

11,01b 

31,36± 

38,05 

ND 1014,02± 

865,26*ab 

ABZSO 6,5 µM 61,00± 

13,95* 

75,40± 

11,06 

8,62± 

1,83 
20,74± 

3,48c 

2154,95± 

287,85 
6457,18± 

2189,52*bc 

ABZSO 13 µM 63,40± 

33,69 
71,80±6,91 

11,13± 

4,99 

18,94± 

7,53 

2162,25± 

221,49 
5745,84± 

2110,96c 

ABZSO 26 µM 68,25± 

17,97* 

71,40± 

15,99 

10,63± 

2,49 

18,46± 

3,43*c 

2776,98± 

1169,63 

3799,39± 

605,48 

ABZSO 52 µM 63,40± 

12,58* 

56,00± 

9,30b 

8,74± 

1,78 

13,25± 

2,75*c 

2246,63± 

666,57 

2806,79± 

576,84 

ABZSO 104 µM 60,25± 

14,13* 

34,80± 

7,82*bc 

13,47± 

2,64 

17,72± 

3,50* 

2539,02± 

479,67 

3490,94± 

1803,34b 
MC: Análise do meio de cultura 

EC: Análise do extrato do cisticerco 

RPMI: Controle do meio RPMI sem cisticerco 

Controle: Meio RPMI com cisticerco sem fármaco 

Controle DMSO: Meio RPMI com DMSO e cisticerco 

RCB15: 6-Cloro-5-(2,3-diclorofenoxi)-2-(trifluorometil)-1H-benzimidazol 

ABZSO: Sulfóxido de albendazol 

ND: Não detectado 

*: p <0,05 quando comparado ao grupo controle 

a: p<0,05 quando comparado à mesma concentração de ABZSO 

b: p<0,05 quando comparado às outras concentrações do mesmo fármaco 

c: p<0,05 quando comparado às mesmas concentrações do MC 
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Tabela 2. Taxa de absorção de glicose detectada no meio de cultua (MC) de cisticercos 

de Taenia crassiceps expostos in vitro a diferentes concentrações de sulfóxido de 
albendazol (ABZSO) e 6-Cloro-5-(2,3-diclorofenoxi)-2-(trifluorometil)-1H-benzimidazol 
(RCB15). 

 Glicose (%) 

RPMI - 

Controle 48,98 

Controle DMSO 51, 97 

RCB15 6,5 µM 49,23 

RCB15 13 µM 37,03 

RCB15 26 µM 51,27 

RCB15 52 µM 47,94 

RCB15 104 µM 33,83 

ABZSO 6,5 µM 67,61 

ABZSO 13 µM 66,24 

ABZSO 26 µM 63,65 

ABZSO 52 µM 66,24 

ABZSO 104 µM 67,91 

RPMI: Controle do meio RPMI sem cisticerco 
Controle: Meio RPMI com cisticerco sem fármaco 
Controle DMSO: Meio RPMI com DMSO e cisticerco 

RCB15: 6-Cloro-5-(2,3-diclorofenoxi)-2-(trifluorometil)-1H-benzimidazol 
ABZSO: Sulfóxido de albendazol 

 

 

5.2. Ciclo do ácido tricarboxílico 

 

Citrato 

Observou-se que em todos os grupos tratados com RCB15 as concentrações de 

citrato no MC foram significativamente maiores em relação ao grupo controle (p<0,05) 

(Tabela 3). 

No EC, as concentrações de citrato detectadas foram significativamente mais 

altas nos grupos tratados com RCB15 6,5 µM, 13 µM e 52 µM, em relação ao grupo 

controle (p<0,05). Nos grupos tratados com ABZSO 52 µM e 104 µM, as 

concentrações foram significativamente menores em relação ao grupo controle 

(p<0,05) (Tabela 3).  
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Quando se comparou as concentrações de citrato detectadas no MC dos grupos 

expostos aos fármacos, observou-se que em todos os grupos tratados com RCB15 as 

concentrações foram significativamente maiores do que nos grupos tratados com 

ABZSO (p<0,05) (Tabela 3). 

No extrato do cisticerco, houve diferença significativas (p<0,05) nos grupos 

tratados com RCB15 6,5 µM, 13 µM, 52 µM e 104 µM, em relação as mesmas 

dosagens de ABZSO (Tabela 3). 

Com relação as concentrações de citrato no MC, entre os grupos tratados 

somente com RCB15, as concentrações deste ácido foram significativamente maiores 

(p<0,05) no grupo tratado com RCB15 52 µM. 

Nos grupos tratados somente com ABZSO, as diferenças significativas 

ocorreram no EC, as concentrações de citrato nos grupos tratado com ABZSO 52 µM 

e 104 µM foram significativamente menores (p<0,05), em relação aos demais grupos 

tratados com o mesmo fármaco (Tabela 3). 

Quando se compararam as concentrações dos fármacos no MC com o EC, 

observou-se que no grupo controle havia 3,22 vezes mais citrato no EC, houve 

diferença significativa (p<0,05) nos grupos tratados com ABZSO 6,5 µM, 13 µM e 26 

µM, onde, no grupo tratado com ABZSO 6,5 µM havia 3,59 vezes mais citrato no EC 

que no MC, no grupo tratado com ABZSO 13 µM havia 2,94 vezes mais do ácido 

orgânico no EC que no MC e no grupo tratado com ABZSO 26 µM havia 2,42 vezes 

mais citrato no EC que no MC (Tabela 3). 

α-Cetoglutarato 

Não detectou-se α-cetoglutarato nos grupos controle tanto no MC quanto no EC.  

Detectou-se α-cetoglutarato no MC somente nos grupos tratados com RCB15 52 

µM e 104 µM e nos grupos tratados com ABZSO 6,5 µM, 26 µM e 104 µM. No grupo 

tratado com RCB15 52 µM as concentrações de α-cetoglutarato foram 

significativamente maiores em relação ao grupo tratado com RCB15 104 µM (p<0,05). 

No EC detectou-se este ácido orgânico, somente nos grupos tratados com 

RCB15 6,5 µM e nos grupos tratados com ABZSO 26 µM e 104 µM (Tabela 3). Nossos 

resultados indicam os cisticercos expostos ao RCB15 6,5 µM e ao ABZSO 26 µM e 
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104 µM, podem ter realizado o ciclo do ácido cítrico tradicional, nas demais 

concentrações houve a preferência pela via da fumarato redutase. 

Succinato 

As concentrações de succinato no MC foram significativamente maiores em 

todos os grupos tratados com RCB15 em relação ao grupo controle (p<0,05), nos 

grupos tratados com ABZSO não houve diferença significativa (Tabela 3). 

No EC não houve diferença significativa nos grupos tratados com os dois 

fármacos, em relação ao grupo controle (Tabela 3). 

Quando se comparam as concentrações deste ácido orgânico, no MC, entre os 

grupos tratados com RCB15 e ABZSO, observou-se que havia maior concentração de 

succinato nos grupos tratados com RCB15 6,5 µM, 26 µM, e 52 µM, quando 

comparado às mesmas concentrações de ABZSO (p<0,05) (Tabela 3). 

Quando se compararam as concentrações de succinato detectadas no MC com 

as concentrações detectadas no EC, observou-se que no grupo controle havia 1,30 

vezes mais no EC do que no MC. Observou-se diferença significativa nos grupos 

tratados com RCB15 26 µM, onde havia 3,38 vezes mais succinato no MC que no EC, 

e no grupo tratado com RCB15 104 µM havia 3,48 vezes mais succinato no meio de 

cultura que no cisticerco (p<0,05) (Tabela 3). 

  



 

31 

 

Tabela 3. Concentrações médias (± desvio padrão) de ácidos orgânicos do ciclo do ácido 

tricarboxílico (citrato, α-cetoglutarato e succinato) detectados no meio de cultura (MC) e 
no extrato cisticerco (EC) de Taenia crassiceps expostos in vitro ao sulfóxido de 
albendazol (ABZSO) e 6-Cloro-5-(2,3-diclorofenoxi)-2-(trifluorometil)-1H-benzimidazol 
(RCB15). 

 Citrato 

(µM) 

α-Cetoglutarato 

(µM) 

Succinato 

(µM) 

 MC EC MC EC MC EC 

RPMI - - ND - ND - 

Controle 61.51± 

4.90 

198,27± 

119,46c 

ND ND 1724,99± 

249,97 

2253,06± 

1583,72 

Controle 

DMSO 

78.97± 

6.72 

138,09± 

124,73 

ND ND 4815,94± 

215,74 

2624,35± 

2197,11 

RCB15 6,5 µM 200.72± 

73.25*a 

387,14± 

53,91*a 

ND 59,85±41,13 4746,77± 

1945,64*a 

2915,96± 

2163,76 

RCB15 13 µM 288.89± 

208.12*a 

456,80± 

85,03*a 

ND ND 4429,39± 

1595,42* 

4231,96± 

1893,30 

RCB15 26 µM 480.88± 

312.23*a 

267,30± 

169,51 

ND ND 5894,84± 

1430,69*a 

1741,84± 

1128,44c 

RCB15 52 µM 651.13± 

409.12*ab 

446,96± 

303,44*a 

14,69± 

12,00b 

ND 5843,14± 

1360,73*a 

2941,88± 

2486,22 

RCB15 104 µM 398.87± 

93.04*a 

235,28± 

187,97a 

8,04± 

5,56 

ND 4896,91± 

1505,99* 

1405,49± 

1044,23c 

ABZSO 6,5 µM 67.57± 

11.60 

242,96± 

43,46c 

1,37± 

0,48 

ND 2423,01± 

452,49 

3072,25± 

3006,94 

ABZSO 13 µM 62,15± 

6,01 
182,74± 

90,88c 

ND ND 3008,01± 

1906,53 

3176,30± 

688,65 

ABZSO 26 µM 71,25± 

6,52 
172,58± 

40,04c 

1,48± 

0,41 

2,08± 

0,54 

3410,96± 

1189,22 

2320,77± 

688,96 

ABZSO 52 µM 62,71± 

18,30 
65,34± 

23,91*b 

ND ND 1882,25± 

659,73 

1285,24± 

386,32 

ABZSO 104 µM 93,08± 

28,31 
62,47± 

16,00*b 

10,22± 

14,58 

2,33± 

1,17 

3464,24± 

1916,88 

1441,19± 

548,30 
MC: Análise do meio de cultura 

EC: Análise do extrato do cisticerco 

RPMI: Controle do meio RPMI sem cisticerco 

Controle: Meio RPMI com cisticerco sem fármaco 

Controle DMSO: Meio RPMI com DMSO e cisticerco 

RCB15: 6-Cloro-5-(2,3-diclorofenoxi)-2-(trifluorometil)-1H-benzimidazol 

ABZSO: Sulfóxido de albendazol 

ND: Não detectado 

*: p <0,05 quando comparado ao grupo controle 

a: p<0,05 quando comparado à mesma concentração de ABZSO 

b: p<0,05 quando comparado às outras concentrações do mesmo fármaco 

c: p<0,05 quando comparado às mesmas concentrações do MC 
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Oxaloacetato 

As concentrações de oxaloacetato detectadas no MC dos grupos tratados com 

RCB15 foram significativamente maiores em relação ao grupo controle (p<0,05). Não 

houve diferença significativa quando comparou-se os grupos tratados com ABZSO ao 

grupo controle (Tabela 4). 

Analisando-se o EC, observou-se que houve diferença nos grupos tratados com 

ABZSO 52 µM e 104 µM, que foram significativamente menores em relação aos 

grupos controle (p<0,05) (Tabela 4).  

As concentrações de oxaloacetato detectadas no MC em todos os grupos 

tratados com RCB15 foram significativamente maiores do que as concentrações 

detectadas nos grupos tratados com ABZSO (p<0,05) (Tabela 4). 

No EC, no grupo tratado com RCB15 52 µM as concentrações deste ácido foram 

significativamente maiores (p<0,05) em relação às mesmas concentrações de ABZSO 

(Tabela 4). 

Observou-se que as concentrações de oxaloacetato no EC nos grupos tratados 

com ABZSO 52 µM e 104 µM foram significativamente menores em relação aos 

demais grupos tratados com este fármaco (p<0,05) (Tabela 4). 

Comparando-se as concentrações de oxaloacetato no MC com o EC, observou-

se diferença significativa no grupo controle no qual havia 4,71 vezes mais 

oxaloacetato no EC do que MC. No grupo tratado com ABZSO 6,5 µM havia 3,76 

vezes mais oxaloacetato no EC do que no MC, no grupo tratado com ABZSO 13 µM 

havia 2,99 vezes mais no EC do que no MC e no grupo tratado com ABZSO 26 µM 

havia 2,19 vezes mais no EC do que no MC (Tabela 4). Portanto, conforme a 

concentração do fármaco aumentava a concentração de oxaloacetato no EC diminuía.  

Malato 

As concentrações de malato detectadas no MC foram significativamente 

menores nos grupos tratados com RCB15 6,5 µM, 13 µM, 26 µM e 52 µM, em relação 

ao grupo controle (p<0,05). Nos grupos tratados com ABZSO 6,5 µM, 13 µM, 26 µM 

e 104 µM as concentrações foram significativamente maiores em relação ao grupo 

controle (p<0,05) (Tabela 4). 
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No EC, as concentrações de malato, em todos os grupos tratados com ABZSO, 

foram significativamente menores em relação ao grupo controle (p<0,05) (Tabela 4). 

Quando comparou-se as concentrações de malato detectadas no MC entre os 

fármacos, observou-se que nos grupos tratados com RCB15 6,5 µM, 13 µM e 26 µM, 

as concentrações deste ácido, foram menores do que nos grupos tratados com 

ABZSO 6,5 µM, 13 µM e 26 µM (p<0,05). 

No EC houve diferença significativa somente no grupo tratado com RCB15 52 

µM, nesse grupo as concentrações de malato foram significativamente maiores em 

relação à mesma dosagem de ABZSO (p<0,05) (Tabela 4).  

Quando compararam-se os grupos tratados somente com ABZSO, observou-se 

que as concentrações de malato no grupo tratado com ABZSO 104 µM foram 

significativamente maiores em relação aos demais grupos tratados com este fármaco, 

no MC (p<0.05) (Tabela 4). 

Quando a comparação foi feita no EC observou-se que nos grupos tratados com 

ABZSO 52 µM e 104 µM as concentrações de malato foram significativamente 

menores em relação aos demais grupos tratados com ABZSO (p<0,05) (Tabela 4). 

Ao comparar-se as concentrações de malato no MC com as concentrações no 

EC, observou-se que no grupo controle as concentrações de malato no EC foram 3,66 

vezes maiores do que no MC. No grupo tratado com RCB15 6,5 µM as concentrações 

foram 5,05 vezes maiores no EC do que no MC, no grupo tratado com RCB15 13 µM 

havia 7,06 vezes mais malato no EC que no MC, no grupo tratado com RCB15 52 µM 

havia 5,24 vezes mais malato no EC que no MC. Nos grupos tratados com ABZSO, 

houve diferença significativa somente no grupo tratado com ABZSO 104 µM, onde 

havia 1,75 vezes mais malato no MC que no EC (p<0,05), sendo portanto uma 

inversão da quantificação de malato no qual a maior concentração estava no MC e 

não no EC, como observado no grupo controle e nos grupos tratados com RCB15 

(Tabela 4). 
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Fumarato 

Não detectou-se fumarato no EC no grupo tratado com ABZSO 13 µM. 

As concentrações de fumarato detectados no MC foram significativamente 

maiores nos grupos tratados com RCB15 26 µM e 52 µM, em relação ao grupo 

controle (p<0,05). Nos grupos tratados com ABZSO 6,5 µM, 26 µM e 104 µM, houve 

diferença significativa (p<0,05) , quando comparado ao grupo controle (Tabela 4).  

No EC houve diferença significativa somente nos grupos tradados com ABZSO 

52 µM e 104 µM, onde as concentrações de fumarato foram significativamente 

menores em relação ao grupo controle (p<0,05) (Tabela 4). 

Quando comparou-se as concentrações de fumarato entre os grupos tratados 

com RCB15 e ABZSO, observou-se que no MC as concentrações foram 

significativamente menores nos grupos tratados com RCB15 6,5 µM, 13 µM e 104 µM 

quando comparado às mesmas concentrações de ABZSO (p<0,05) (Tabela 4). 

 No EC, nos grupos tratados com RCB15 52 µM e 104 µM as concentrações de 

fumarato foram significativamente maiores quando comparadas aos grupos tratados 

com as mesmas dosagens de ABZSO (p<0,05) (Tabela 4). 

As concentrações de fumarato detectadas no MC nos grupos tratados com 

RCB15 52 µM foram significativamente maiores em relação aos demais grupos 

tratados com este fármaco (p<0,05). 

No EC nos grupos tratados com ABZSO 6,5 µM e 26 µM as concentrações de 

fumarato foram significativamente maiores em relação aos demais tratamentos com 

este fármaco (p<0,05) (Tabela 4). 

De forma geral as concentrações de fumarato foram mais altas do EC do que 

MC, observram-se diferenças significativas, no grupo controle havia 6,29 vezes mais 

fumarato no EC do que no MC, nos grupos tratados com: RCB15 6,5 µM havia 10 

vezes mais no EC do que no MC; RCB15 13 µM 9,71 vezes mais no EC do que no 

MC, RCB15 26 µM 6,58 vezes mais no EC do que no MC, RCB15 52 µM 3,18 vezes 

mais no EC do que no MC, ABZSO 6,5 µM 3,20 vezes mais no EC do que no MC, 

ABZSO 26 µM 2,73 vezes mais no EC do que no MC e no ABZSO 52 µM 1,91 vezes 

mais no EC do que no MC. 
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Tabela 4. Concentrações médias (± desvio padrão) de ácidos orgânicos do ciclo do ácido 

tricarboxílico (oxaloacetato, malato e fumarato) detectados no meio de cultura (MC) e no 
extrato do cisticerco (EC) de Taenia crassiceps expostos in vitro ao sulfóxido de 
albendazol (ABZSO) e 6-Cloro-5-(2,3-diclorofenoxi)-2-(trifluorometil)-1H-benzimidazol 
(RCB15). 

 Oxaloacetato 

(µM) 

Malato  

(µM) 

Fumarato 

(µM) 

 MC EC MC EC MC EC 

RPMI ND - 13,21± 

1,47 

- 3,64± 

0,31 

- 

Controle 3,09± 

0,19 
14,57± 

8,89c 

286,91± 

25,82 
1050,32± 

588,75c 

35,58± 

2,36 
223,83± 

98,22c 

Controle 

DMSO 

2,37± 

1,93 

14,63± 

16,10 

358,89± 

20,33 

809,31± 

827,91 

63,82± 

4,08 

82,47± 

25,82 

RCB15 6,5 µM 9,11± 

2,86*a 

10,49± 

8,86 
163,94± 

47,31*a 

829,17± 

510,92c 

35,73± 

10,20a 

357,54± 

236,76c 

RCB15 13 µM 8,76± 

2,35*a 

36,08± 

26,84 
142,20± 

37,83*a 

1004,02± 

771,25c 

33,02± 

12,55a 

320,72± 

196,86c 

RCB15 26 µM 29,73± 

14,57*a 

14,13± 

18,58 
202,42± 

44,60*a 

1004,54± 

700,34 
47,25± 

5,29* 

311,28± 

309,29c 

RCB15 52 µM 38,33± 

12,35*a 

87,24± 

128,89a 

213,39± 

32,96* 

1118,70± 

806,63ac 

82,63± 

65,12*b 

263,04± 

146,10ac 

RCB15 104 µM 29,96± 

6,82*a 

15,66± 

20,63 

463,21± 

282,00 

486,05± 

382,86 
44,70± 

16,89a 

366,89± 

224,69a 

ABZSO 6,5 µM 4,32± 

1,94 
16,25± 

7,33c 

384,84± 

40,41* 

449,51± 

64,96* 

50,11± 

7,53* 

160,45± 

35,14bc 

ABZSO 13 µM 4,14± 

1,65 

12,41± 

5,76c 

404,52± 

96,39* 

437,74± 

162,23* 

53,53± 

16,31 

ND 

ABZSO 26 µM 4,97± 

0,92 

10,93± 

3,37c 

389,45± 

90,54* 

406,71± 

74,83* 

55,41± 

13,11* 

151,52± 

33,90bc 

ABZSO 52 µM 4,01± 

2,41 

3,38± 

1,39*b 

262,03± 

126,79 

264,33± 

63,67*b 

42,43± 

17,70 

81,45± 

14,60*c 

ABZSO 104 µM 8,17± 

3,81 

4,49± 

2,84*b 

517,08± 

70,19*b 

295,08± 

68,38*bc 

82,19± 

7,94*b 

103,61± 

31,68* 
MC: Análise do meio de cultura 

EC: Análise do extrato do cisticerco 

RPMI: Controle do meio RPMI sem cisticerco 

Controle: Meio RPMI com cisticerco sem fármaco 

Controle DMSO: Meio RPMI com DMSO e cisticerco 

RCB15: 6-Cloro-5-(2,3-diclorofenoxi)-2-(trifluorometil)-1H-benzimidazol 

ABZSO: Sulfóxido de albendazol 

ND: Não detectado 

*: p <0,05 quando comparado ao grupo controle 

a: p<0,05 quando comparado à mesma concentração de ABZSO 

b: p<0,05 quando comparado às outras concentrações do mesmo fármaco 

c: p<0,05 quando comparado às mesmas concentrações do MC 
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5.2. Catabolismo de Proteínas 

 

Ureia 

Não houve diferença significativa nas concentrações de ureia detectadas no MC 

e no EC entre os grupos tratados, tanto com RCB15 quanto com ABZSO, quando 

comparados ao grupo controle (Tabela 5). 

Entretanto, em uma análise inter-grupo, observou-se que as concentrações de 

ureia no MC foram significativamente menores no grupo tratado com RCB15 104 µM, 

em relação à mesma dosagem do grupo tratado com ABZSO (p<0,05) (Tabela 5). 

As concentrações de ureia detectadas no MC foram maiores do que as 

detectadas no EC, no grupo controle havia 1,92 vezes mais ureia no MC do que no 

EC, nos tratamentos havia em média 1,84 vezes mais ureia no MC do que no EC, 

tanto nos grupos tratados RCB15 quanto nos grupos tratados com ABZSO (Tabela 5). 

Creatinina 

Não houve diferença significativa nas concentrações de creatinina detectadas no 

MC e no EC entre os grupos tratados, tanto com RCB15 quanto com ABZSO, quando 

comparados ao grupo controle (Tabela 5). 

As concentrações de creatinina no MC foram significativamente maiores do que 

no EC (p<0.05), no grupo controle havia 3 vezes mais creatinina no MC do que no EC, 

nos grupos tratados com RCB15 havia, em média, 1,40 vezes mais creatinina no MC 

do que no EC, nos grupos tratados com ABZSO 6,5 µM, 13 µM, 26 µM e 52 µM havia, 

em média, 2,5 vezes mais creatina no MC do que no EC e no grupo tratado com 

ABZSO 104 µM havia 3 vezes mais no MC do que no EC (Tabela 5). 

Proteínas totais 

Exceto no grupo tratado com ABZSO 104 µM, em todos os outros tratamentos 

as concentrações de proteínas totais no MC foi significativamente menor em relação 

ao controle (p<0,05). Também nesse grupo as concentrações de proteínas totais 

foram significativamente maiores do que nos demais grupos tratados com o mesmo 

fármaco (p<0,05) (Tabela 5). 

No EC as concentrações de proteínas totais no grupo tratado com RCB15 13 µM 

foram significativamente menores quando comparado à mesma concentração de 

ABZSO (p<0,05) (Tabela 5). 
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Detectou-se maiores concentrações de proteínas totais no MC em relação ao 

EC, a média foi de 1,4 vezes mais proteínas totais no MC do que no EC, tanto para o 

grupo controle quanto para os tratamentos (Tabela 5).
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Tabela 5. Concentrações médias (± desvio padrão) de ácidos orgânicos do 

catabolismo de proteínas detectados no meio de cultura (MC) e no extrato do 

cisticerco (EC) de Taenia crassiceps expostos in vitro ao sulfóxido de albendazol 

(ABZSO) e 6-Cloro-5-(2,3-diclorofenoxi)-2-(trifluorometil)-1H-benzimidazol (RCB15). 

 Ureia 

(mg/dL) 

Creatinina 

(mg/dL) 

Proteínas Totais 

(mg/dL) 

 MC EC MC EC MC EC 

RPMI 4,20± 

0,40 

- 0,30± 

0,00 

- 0,68± 

0,04 

- 

Controle 8,20± 

0,40 

4,20± 

0,40c 

0,30± 

0,00 

0,10± 

0,00c 

0,70± 

0,00 

0,50± 

0,00c 

Controle DMSO 7,60± 

0,49 

4,00± 

0,00c 

0,30± 

0,00 

0,10± 

0,00 

0,66± 

0,05 

0,50± 

0,00c 

RCB15 6,5 µM 8,20± 

2,23 

4,60± 

0,49c 

0,25± 

0,11 

0,20± 

0,00 

0,42± 

0,17* 

0,50± 

0,06 

RCB15 13 µM 8,80± 

1,17 

4,40± 

0,49c 

0,28± 

0,04 

0,20± 

0,00 

0,52± 

0,04* 

0,38± 

0,10ac 

RCB15 26 µM 9,00± 

1,41 

4,40± 

0,49c 

0,28± 

0,04 

0,20± 

0,00c 

0,52± 

0,07* 

0,44± 

0,05 

RCB15 52 µM 8,40± 

0,80 

5,00± 

1,55c 

0,28± 

0,04 

0,20± 

0,00c 

0,54± 

0,05* 

0,46± 

0,05c 

RCB15 104 µM 7,20± 

0,75a 

4,20± 

0,40c 

0,28± 

0,04 

0,20± 

0,08c 

0,48± 

0,04* 

0,42± 

0,10 

ABZSO 6,5 µM 8,80± 

0,75 
4,80± 

0,40c 

0,26± 

0,05 
0,10± 

0,00c 

0,62± 

0,04* 

0,52± 

0,04c 

ABZSO 13 µM 8,60± 

1,20 
4,80± 

0,75c 

0,28± 

0,04 
0,10± 

0,00c 

0,60± 

0,00* 

0,52± 

0,04c 

ABZSO 26 µM 8,80± 

1,17 
5,00± 

0,63c 

0,28± 

0,04 
0,12± 

0,04c 

0,62± 

0,04* 

0,52± 

0,04c 

ABZSO 52 µM 6,80± 

2,32 

4,60± 

0,80 

0,24± 

0,05 
0,10± 

0,00c 

0,52± 

0,12* 

0,56± 

0,05 

ABZSO 104 µM 8,60± 

0,49 
4,20± 

0,40c 

0,30± 

0,00 
0,10± 

0,00c 

0,70± 

0,00b 

0,52± 

0,04c 
MC: Análise do meio de cultura 

EC: Análise do extrato do cisticerco 

RPMI: Controle do meio RPMI sem cisticerco 

Controle: Meio RPMI com cisticerco sem fármaco 

Controle DMSO: Meio RPMI com DMSO e cisticerco 

RCB15: 6-Cloro-5-(2,3-diclorofenoxi)-2-(trifluorometil)-1H-benzimidazol 

ABZSO: Sulfóxido de albendazol 

ND: Não detectado 

*: p <0,05 quando comparado ao grupo controle 

a: p<0,05 quando comparado à mesma concentração de ABZSO 

b: p<0,05 quando comparado às outras concentrações do mesmo fármaco 

c: p<0,05 quando comparado às mesmas concentrações do MC 
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5.3. Oxidação de ácido graxos 

Acetoacetato 

Não foi detectado acetoacetato nem no grupo controle, nem nos grupos que 

receberam tratamento com as diferentes concentrações dos fármacos. 

Acetato 

As concentrações de acetato detectadas no MC do grupo tratado com RCB15 

6,5 µM, foram significativamente maiores quando comparado ao grupo controle 

(p<0,05), os demais tratamentos não influenciaram nas concentrações deste ácido 

(Tabela 6). 

Este ácido foi detectado no EC somente nos grupos tratados com RCB15 26 µM 

e 104 µM e com ABZSO 13 µM e 104 µM, os quais não apresentaram diferenças 

significativas entre eles (Tabela 6). 

β-hidroxibutirato 

Detectou-se β-hidroxibutirato somente no meio de cultura dos grupos tratados 

com RCB15 26 µM e 52 µM, e nos grupos tratados com ABZSO 6,5 µM e 26 µM 

(Tabela 6). 
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Tabela 6. Concentrações médias (± desvio padrão) de ácidos orgânicos da oxidação de 

ácidos graxos detectados no meio de cultura (MC) e no extrato do cisticerco (EC) de 
Taenia crassiceps expostos in vitro ao sulfóxido de albendazol (ABZSO) e 6-Cloro-5-(2, 
3-diclorofenoxi)-2-(trifluorometil)-1H-benzimidazol (RCB15). 

 Acetato 

(µM) 

β-hidroxibutirato 

(µM) 

 MC EC MC EC 

RPMI ND ND ND ND 

Controle 828,74± 

46,33 

ND ND ND 

Controle DMSO 901,88± 

0,65 

ND ND ND 

RCB15 6,5 µM 1198,50± 

275,94* 

ND ND ND 

RCB15 13 µM 854,72± 

106,32 

ND ND ND 

RCB15 26 µM 1107,81± 

364,98 

1107,44± 

1047,90 

443,23± 

500,05 

ND 

RCB15 52 µM 1061,64± 

269,64 

ND 790,53± 

733,08 

ND 

RCB15 104 µM 819,43± 

208,25 

594,59± 

404,06 

ND ND 

ABZSO 6,5 µM 1048,55± 

108,32 

ND 67,97± 

23,37 

ND 

ABZSO 13 µM 888,71± 

211,22 

703,32± 

344,78 

ND ND 

ABZSO 26 µM 1198,29± 

342,01 

ND 119,83± 

125,36 

ND 

ABZSO 52 µM 765,59± 

138,78 

ND ND ND 

ABZSO 104 µM 888,93± 

208,08 

512,03± 

68,81 

ND ND 

MC: Análise do meio de cultura 

EC: Análise do extrato do cisticerco 

RPMI: Controle do meio RPMI sem cisticerco 

Controle: Meio RPMI com cisticerco sem fármaco 

Controle DMSO: Meio RPMI com DMSO e cisticerco 

RCB15: 6-Cloro-5-(2,3-diclorofenoxi)-2-(trifluorometil)-1H-benzimidazol 

ABZSO: Sulfóxido de albendazol 

ND: Não detectado 

*: p <0,05 quando comparado ao grupo controle 

a: p<0,05 quando comparado à mesma concentração de ABZSO 

b: p<0,05 quando comparado às outras concentrações do mesmo fármaco 

c: p<0,05 quando comparado às mesmas concentrações do MC 
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6. DISCUSSÃO 

Este estudo avaliou o efeito metabólico in vitro de diferentes concentrações de 

um derivado benzimidazólico nas vias energéticas de cisticercos de T. crassiceps em 

comparação com o metabólito ativo (sulfóxido de albendazol) de um dos principais 

fármacos utilizados no seu tratamento, o albendazol. A busca por novos fármacos anti-

helmínticos é de suma importância devido à alta prevalência de parasitoses intestinais 

e teciduais no mundo e no Brasil e ao surgimento de casos de resistência parasitária 

ao albendazol (Markoski et al, 2006; Lotfy, 2014; Ashraf et al., 2015). Pesquisas com 

derivados benzimidazólicos vem mostrando resultados promissores em relação a 

busca de novas moléculas ativas (Hernández-Luis et al., 2010; Márquez-Navarro, et 

al., 2013, Fraga et al. 2015). Entretanto, poucos estudos tem sido realizados em 

relação ao efeito bioquímico destes compostos no metabolismo do modelo 

experimental utilizado neste estudo. 

Via glicolítica 

Observou-se uma concentração de glicose no EC inversamente proporcional a 

concentração de ABZSO utilizada, mostrando que este fármaco só interferiu na 

captação de glicose nas dosagens mais altas. Enquanto que nos grupos tratados com 

RCB15, as baixas concentrações de glicose detectadas no EC em todas as dosagens 

mostram que este fármaco interferiu na captação de glicose até mesmo nas 

concentrações mais baixas. Além de interferir na captação de glicose, é possível que 

o RCB15 tenha acelerado o metabolismo induzindo o parasito a consumir mais glicose 

e glicogênio de suas reservas devido ao aumento das concentrações de piruvato e 

citrato. Em estudo, in vitro, com cisticercos expostos ao ABZSO Fraga (2015) detectou 

que baixas dosagens deste fármaco também não influenciaram na captação de 

glicose por cisticercos de T. crassiceps. Parasitos teciduais utilizam a glicose 

disponível no meio como principal fonte de energia. Ao longo de sua evolução, esses 

organismos desenvolveram receptores de insulina a fim de melhorar a absorção de 

glicose (You et al, 2010; You et al., 2011). Foram descritos dois transportadores de 

glicose presentes no tegumento de adultos e de formas larvais de cestódeos 

(Rodriguez-Contreras et al., 1998; Rodriguez-Contreras et al., 2002). 
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A principal característica dos benzimidazólicos, em helmintos, é interferir na 

polimerização dos microtúbulos. O albendazol e o RCB20 inibem a polimerização de 

β-tubulina e α-tubulina, respectivamente, interrompendo a formação dos microtúbulos, 

o que dificulta a captação e transporte intracelular de glicose, fazendo com que o nível 

de energia seja inadequado para a sobrevivência do parasito (Palomares et al., 2006; 

Salahuddin et al., 2012; Palomares et al., 2015). Em nosso estudo, este efeito somente 

foi observado nos cisticercos expostos às maiores concentrações de ABZSO (52 e 

104 µM) mostrando que o mesmo é dose dependente. Estes resultados estão de 

acordo com estudos, in vitro e in vivo, feitos anteriormente com albendazol e ABZSO 

(Vinaud et al., 2007, 2008 e 2009; Fraga et al., 2012a, 2012b e 2016). Enquanto que 

a alteração na molécula benzimidazólica presente no derivado RCB15 potencializa 

este efeito, visto que houve uma grande influência na captação de glicose observada 

em todas as concentrações de RCB15. 

As baixas concentrações de piruvato detectadas no EC dos grupos tratados com 

as dosagens mais altas de ABZSO indicam que este ácido foi, possivelmente, utilizado 

de forma intensa na produção de lactato, malato e acetil-CoA. Fraga et al. (2012a) não 

detectaram piruvato em cisticercos expostos in vivo ao albendazol. Segundo Corbin 

et al. (1998), o piruvato pode ser excretado como lactato em anaerobiose, ou pode 

sofrer ação de enzimas para formar malato citoplasmático e mitocondrial, e acetil-CoA 

que serão utilizados no ciclo do ácido cítrico (Figura 8).  

Os cisticercos não secretaram ou secretaram pouco lactato em todos os grupos 

tratados com RCB15. No entanto, detectaram-se altas concentrações deste ácido no 

EC. Acredita-se que, devido à escassez de glicose, o lactado detectado no EC sofreu 

ação inversa da enzima lactato desidrogenase, sendo convertido à piruvato para ser 

utilizado no ciclo do ácido cítrico (Figura 8). Este ácido também foi utilizado como 

precursor da gliconeogênese, para a produção de glicose (Lehninger et al., 2011; Das, 

et al., 2004; Pan et al., 2014;) (Figura 9). Estudo de Vinaud et al. (2008) com 

cisticercos de T. crassiceps expostos, in vitro, ao albendazol e praziquantel, também 

detectaram uma diminuição na secreção deste ácido. 
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Figura 8.  Esquema metabólico de formação do piruvato a partir da glicose: T. transito 

livre pela membrana mitocondrial; 1. Lactato desidrogenase; 2. Enzima málica 
citosólica. 

 

Figura 9.  Esquema metabólico da gliconeogênese em cisticercos de Taenia 
crassiceps expostos ao albendazol sulfóxido e ao RCB15. (Adaptado de Lehninger et 
al., 2011; Fraga et al., 2012a). 
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Ciclo do ácido tricarboxílico 

O estádio larval de cisticercos de T. crassiceps exige maior atividade das vias 

metabólicas devido a intensa atividade reprodutiva, o que acarreta uma maior 

produção de citrato para ser utilizado no ciclo do ácido cítrico com consequente maior 

produção de ATP no metabolismo aeróbio do parasito (Willms el al., 2005). Observou-

se neste estudo, aumento das concentrações de citrato tanto no EC quanto no MC em 

todos os grupos tratados com RCB15. Vinaud et al. (2008) em estudo in vitro, com 

cisticercos de T. crassiceps expostos ao albendazol e praziquantel, não detectaram 

diferenças estatísticas nas concentrações deste ácido no meio de cultura. Acredita-

se, que em nosso estudo o citrato não tenha sofrido ação da enzima aconitase para 

formar isocitrato, assim, não foi utilizado no ciclo do ácido cítrico e foi então excretado. 

O citrato é um ácido orgânico essencial ao ciclo do ácido tricarboxílico, sendo 

produzido a partir da condensação do Acetil-CoA com o oxaloacetato. A principal fonte 

de Acetil-CoA é o piruvato, produzido a partir da glicólise (Kholer & Voigt, 1988). Em 

situações de depleção de glicose, como foi observado nos grupos tratados com 

RCB15, o parasito pode utilizar fontes alternativas para produção de Acetil-CoA, como 

a oxidação de ácidos graxos e o catabolismo de proteínas. A utilização destas fontes 

de energia alternativas foi descrita anteriormente em cisticercos de T. crassiceps e 

outros cestódeos (Vinaud et al. 2009, Fraga et al. 2012a, Debarba et al. 2015; Fraga 

et al. 2016). Nossos resultados também indicam que os parasitos expostos às 

diferentes concentrações de RCB15 utilizaram vias alternativas de produção de 

energia, em especial o catabolismo de proteínas. 

A não detecção de α-cetoglutarato nos grupos controles mostra que os 

cisticercos tem preferência pela via inversa do ciclo do ácido cítrico, a via da fumarato 

redutase (Figura 10). No entanto, em alguns grupos tratados tanto com RCB15 quanto 

com ABZSO detectou-se baixas concentrações deste ácido. Fraga et al. (2012a), 

detectaram a presença deste ácido orgânico em estudos com cisticercos de T. 

crassiceps expostos, in vivo, ao albendazol e ao praziquantel, confirmando que este 

parasito completa o ciclo do ácido cítrico. Estudos de Leandro et al., (2014), não 

detectaram a presença deste ácido orgânico em estudo com cisticercos de T. 

crassiceps implantados no encéfalo exposto, in vivo, ao albendazol e ao praziquantel. 

Acredita-se que, neste estudo, o α-cetoglutarato detectado foi produzido a partir do 
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glutamato, oriundo do catabolismo de proteínas, de forma semelhante à que ocorre 

em mamíferos, como uma via alternativa de produção de energia (Lenhinger et al., 

2011). O catabolismo de proteínas é observado nos parasitos devido a detecção de 

uréia e creatinina tanto no MC quanto no EC. 

As altas concentrações detectadas de succinato no MC indicam que o fármaco 

RCB15 interferiu no metabolismo respiratório dos cisticercos mais que o ABZSO. 

Acredita-se que devido ao fármaco ter interferido na incorporação de glicose, o 

parasito procurou uma via mais rentável para a produção de energia, seguindo uma 

via aeróbia, porém inversa ao ciclo do ácido cítrico, conhecida como via da fumarato 

redutase (Figura 10). Estudos de Vinaud et al. (2008), in vitro, e Fraga et al. (2012a), 

in vivo, com cisticercos expostos ao albendazol e praziquantel, não observaram 

diferenças na secreção/excreção e na produção deste ácido, respectivamente. É 

importante destacar que o succinato atua como o principal doador de prótons para a 

cadeia respiratória dentro da mitocôndria (Corbin et al., 1998; Del Arenal et al., 2005; 

Willms et al., 2005). 

Devido ao pouca absorção de glicose pelo parasito, as baixas concentrações de 

oxaloacetato nos grupos tratados com altas dosagens de ABZSO mostram que este 

ácido estava sendo consumido para produção de malato e succinato utilizado nas vias 

mitocondriais. Nos grupos tratados com RCB15 este ácido foi produzido por conta 

excesso de lactato, para ser utilizado na gliconeogênese, nas vias mitocôndrias e nas 

vias alternativas de produção de energia. O oxaloacetato também pode ser convertido 

a glicose na gliconeogênese, como uma tentativa de suprir a falta deste carboidrato 

(Lehninger et al., 2011). Estudos de Matadamas-Martínez et al. (2013), in vivo, 

analisando o efeito de um derivado benzimidazólico, também produzido a partir do 

sistema 2(trifluorometil)-1Hbenzimidazol, em Trichinella spiralis, observaram que este 

derivado benzimidazólico interferiu na expressão de genes que codificam enzimas 

envolvidas no metabolismos energético, uma delas, a fosfoenolpiruvato 

carboxiquinase, que age sobre o fosfoenalpiruvato para formar oxaloacetato. 

Podemos dizer então que alterações nas concentrações deste ácido podem ter 

ocorrido pela ação do fármaco na expressão de genes que codificam enzimas. 

Nos grupos tratados com ABZSO podemos dizer que houve um incremento das 

vias das enzimas fumarase e fumarato redutase, comprovado pelas altas 
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concentrações de malato no MC, enquanto nos grupos tratados com RCB15 a 

diminuição deste ácido indica que o fármaco interferiu na ação destas enzimas. 

Estudo de Vinaud et al. (2008) não detectaram diferenças significativas nas 

concentrações deste ácido. 

 

Figura 10. Esquema metabólico do catabolismo de carboidratos em cisticercos de 
Taenia crassiceps- Via da Fumarato-redutase. PEP. Fosfoenolpiruvato. OAA. 
Oxaloacetato. T. substâncias com trânsito livre pela membrana mitocondrial. 1. 
Piruvato quinase; 2. Lactato desidrogenase; 3. Alanina transaminase; 4.Fosfoeno 
carboxiquinase; 5. Malato desidrogenase citosólica; 6. Fumarase; 7. Fumarato 
redutase; 8. Enzima málica mitocondrial; 9. enzima málica citosólica; 10. Complexo 
da piruvato desidrogenase; 11. acetoacetato descarboxilase; 12. malato 
desidrogenase mitocondrial; 13. citrato sintase. Esquema adaptado de Corbin et al. 
(1998) e de Vinaud et al.(2007). 
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Catabolismo de proteínas 

A presença de uréia, creatinina e proteínas totais indica que o parasito utiliza a 

degradação de proteínas como via alternativa de produção de energia, na tentativa de 

suprir a influência dos fármacos na captação de glicose (Fraga et al., 2016). A 

detecção do ciclo da ureia em cisticercos de T. crassiceps foi realizada previamente 

por Vinaud et al. (2009). Acredita-se que o ciclo da ureia ocorra de forma similar ao 

que é observado em mamíferos. O catabolismo de aminoácidos ocorre dentro e fora 

da mitocôndria, gerando uréia como produto final, que é excretada. O fumarato 

participa nas vias mitocondriais gerado pela ação da enzima fumarase no malato, e 

sofrendo ação da enzima fumarato-redutase para gerar succinato. Além disso, o 

fumarato é produzido no ciclo da ureia, sendo transportado para a mitocôndria e 

utilizado no ciclo do ácido cítrico (Lehninger et al., 2011). Segundo Zenka e Prokopic 

(1987) e Kohler (1985) o fumarato atua tanto em vias aeróbias como vias anaeróbias 

em cisticercos de T. crassiceps. 

 

Oxidação de ácidos graxos 

Em virtude da ação dos fármacos ABZSO e RCB15 na captação de glicose, os 

cisticercos utilizaram a via inversa do ciclo do ácido cítrico, por conta disso, o excesso 

de acetil-CoA, produzido pelo piruvato mitocondrial, sofreu ação da enzima 

acetoacetato carboxiquinase sendo convertido a acetato que foi excretado, ou em 

alguns grupos tratados com ambos os fármacos, o acetato foi utilizado na produção 

de β-Hidroxibutirato que foi totalmente excretado, devido a sua detecção no MC e não 

no EC. Estudos de Vinaud et al. (2009) e Fraga et al. (2016) não detectaram diferenças 

significativas, in vitro, nas concentrações de acetato detectado no MC de cisticercos 

expostos ao albendazol e praziquantel, e ABZSO e RCB20, respectivamente. No 

nestes mesmos estudos de Fraga et al. (2016) observaram um aumento gradativo no 

EC de cisticercos expostos ao RCB20. O acetato também não foi detectado em estudo 

de Fraga et al. (2012b) com cisticercos expostos, in vivo, ao albendazol e ao 

praziquantel. 

A partir do resultados obtidos com este estudo, recomenda-se a realização de 

estudos in vivo para comprovar a atividade anti-helmíntica do RCB15. Recomenda-
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se, também, estudos moleculares, a fim de detectar mais detalhes a respeito do 

mecanismo de ação deste derivado benzimidazólico 
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7.  CONCLUSÕES 

 

 Este trabalho representa o primeiro relato sobre as alterações metabólicas 

induzidas pelo derivado benzimidazólico RCB15 em cisticercos de T. crassiceps. 

 Com a metodologia utilizada foi possível detectar as vias metabólicas que o 

parasito utilizou após exposição ao RCB15 e ao ABZSO. 

 O RCB15 influenciou a glicólise, por alterar as concentrações de piruvato e lactato. 

Diminuiu as fontes energéticas, induzindo o parasito a fazer gliconeogênese 

utilizando o lactato como precursor; 

 Observou-se que em todos os grupos tratados, tanto com RCB15 quanto com 

ABZSO, houve produção dos ácidos orgânicos do ciclo do ácido cítrico. No entanto 

os cisticercos utilizaram a via inversa deste ciclo, a via da fumarato-redutase. 

Assim, o α-cetoglutarato detectado provavelmente foi proveniente do catabolismo 

de proteínas. 

 Observou-se que o parasito utilizou a oxidação de ácidos graxos como via 

alternativa de energia. 

 O catabolismo de proteínas foi detectado tanto nos grupos tratados com ABZSO 

quanto com RCB15. Os fármacos não influenciaram nesta via alternativa; 

 Observou-se que o tratamento com RCB15 teve melhor desempenho em relação 

ao tratamento com ABZSO, pois teve mais influência na captação de glicose.   
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9.  Anexos 

9.1. Anexo 1. Parecer do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) 
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9.2. Anexo 2. Gráficos da Via glicolítica 

 
Gráfico 1. Concentrações médias (± desvio padrão) de glicose detectada no meio de 
cultura (MC) e no extrato do cisticerco (EC) de Taenia crassiceps expostos in vitro ao 
sulfóxido de albendazol (ABZSO) e 6-Cloro-5-(2,3-diclorofenoxi)-2-(trifluorometil)-1H-
benzimidazol (RCB15). 
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Gráfico 2. Taxa de absorção de glicose detectada no meio de cultua (MC) de 

cisticercos de Taenia crassiceps expostos in vitro a diferentes concentrações de 
sulfóxido de albendazol (ABZSO) e 6-Cloro-5-(2,3-diclorofenoxi)-2-(trifluorometil)-1H-
benzimidazol (RCB15). 
 

 
Gráfico 3. Concentrações médias (± desvio padrão) de piruvato detectado no meio 
de cultura (MC) e no extrato do cisticerco (EC) de Taenia crassiceps expostos in vitro 
ao sulfóxido de albendazol (ABZSO) e 6-Cloro-5-(2,3-diclorofenoxi)-2-(trifluorometil)-
1H-benzimidazol (RCB15). 
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Gráfico 4. Concentrações médias (± desvio padrão) de lactato detectado no meio de 

cultura (MC) e no extrato do cisticerco (EC) de Taenia crassiceps expostos in vitro ao 
sulfóxido de albendazol (ABZSO) e 6-Cloro-5-(2,3-diclorofenoxi)-2-(trifluorometil)-1H-
benzimidazol (RCB15). 
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9.3. Anexo 3. Gráficos dos ácidos orgânicos do Ciclo do Ácido Cítrico 

 

 

Gráfico 5. Concentrações médias (± desvio padrão) de citrato detectado no meio de 

cultura (MC) e no extrato do cisticerco (EC) de Taenia crassiceps expostos in vitro ao 
sulfóxido de albendazol (ABZSO) e 6-Cloro-5-(2,3-diclorofenoxi)-2-(trifluorometil)-1H-
benzimidazol (RCB15). 

 
Gráfico 6. Concentrações médias (± desvio padrão) de succinato detectado no meio 
de cultura (MC) e no extrato do cisticerco (EC) de Taenia crassiceps expostos in vitro 
ao sulfóxido de albendazol (ABZSO) e 6-Cloro-5-(2,3-diclorofenoxi)-2-(trifluorometil)-
1H-benzimidazol (RCB15). 
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Gráfico 7. Concentrações médias (± desvio padrão) de oxaloacetato detectado no 
meio de cultura (MC) e no extrato do cisticerco (EC) de Taenia crassiceps expostos in 
vitro ao sulfóxido de albendazol (ABZSO) e 6-Cloro-5-(2,3-diclorofenoxi)-2-
(trifluorometil)-1H-benzimidazol (RCB15). 

 

 
Gráfico 8. Concentrações médias (± desvio padrão) de malato detectado no meio de 

cultura (MC) e no extrato do cisticerco (EC) de Taenia crassiceps expostos in vitro ao 
sulfóxido de albendazol (ABZSO) e 6-Cloro-5-(2,3-diclorofenoxi)-2-(trifluorometil)-1H-
benzimidazol (RCB15). 

  

0
5

10
15
20
25
30
35
40

* *

*

*

*

* *

Oxaloacetato

MC EC

0

200

400

600

800

1000

1200

* * *
* * *

** * *
* *

Malato

MC EC



 

61 

 

 
Gráfico 9. Concentrações médias (± desvio padrão) de fumarato detectado no meio 

de cultura (MC) e no extrato do cisticerco (EC) de Taenia crassiceps expostos in vitro 
ao sulfóxido de albendazol (ABZSO) e 6-Cloro-5-(2,3-diclorofenoxi)-2-(trifluorometil)-
1H-benzimidazol (RCB15). 
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