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A neurocisticercose (NCC) é causada pela presença de cisticercos de 
Taeniasoliumno sistema nervoso central. O parasito mais utilizado para estudos 
experimentais da NCC é a T. crassiceps, pelo fato apresentar um rápido ciclo de 
desenvolvimento, fácil manutenção, e similaridade antigênica com T. solium. A 
análise bioquímica contribui para que se entenda o mecanismo de adaptação do 
parasito em resposta a fármacos anti-helmínticos. O objetivo deste estudo é 
determinar o efeito de duas dosagens de nitaxozanida sobre o metabolismo 
energético e respiratório de cisticercos de T. crassicepsimplantados no encéfalo 
dos camundongos Balb/c fêmeas com 8 a 12 semanas de idade. Os animais com 
30 dias de neuro-infecção foram divididos em3 grupos: controle (tratado com 
solução fisiológica), tratado com nitazoxanida (20mg/Kg) e tratado com 
nitazoxanida (40mg/Kg). Os cisticercos foram removidos dos camundongos 24h 
após o tratamento. Os ácidos orgânicos foram extraídos para análise por 
cromatografia liquida de alta eficiência (CLAE).Foi possível detectar citrato em 
todos os grupos. Foi possível detectar a presença de α-cetoglutarato no grupo 
controle, mais este não foi detectado em nenhum dos grupos tratados com NTZ. 
Não foi possível detectar a presença do succinato no grupo controle nem nos 
grupos tratados. Foi possível detectar fumarato, malato e oxaloacetato tanto no 
grupo controle como nos grupos tratados com NTZ (20mg/kg e 40mg/kg) não 
ocorrendo diferença estatística significativa para nenhum desses ácidos. Portanto, 
a não detecção de alfa-cetoglutarato nos grupos tratados indica que a presença 
do fármaco induz a via da fumaratoredutase nos cisticercos.  
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