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MECANISMOS DE TOXICIDADE DO FIPRONIL EM HEPATÓCITOS ISOLADOS 
DE RATO 

 
 RESUMO - O fipronil é um inseticida de amplo-espectro de ação utilizado 

extensivamente para o controle de pragas. Existem relatos descritos na literatura 

de intoxicação em animais e humanos provocada pelo composto, causando até a 

morte. Assim, torna-se bastante relevante elucidar os mecanismos de 

hepatotoxicidade do inseticida para o auxílio no tratamento em caso de 

intoxicação por parte dos mamíferos. O objetivo desse estudo foi caracterizar o 

mecanismo de toxicidade do fipronil em hepatócitos isolados de rato e o efeito da 

biotransformação sobre o seu potencial toxicológico. As concentração do fipronil 

utilizada foi de 5, 10, 15 e 25 µM em células permeabilizadas com digitonina e de 

25, 50, 75 e 100 µM nas não permeabilizadas. A toxicidade do fipronil aos 

hepatócitos foi avaliada pelo consumo de oxigênio, potencial de membrana 

mitocondrial, concentração intracelular de ATP hepatócitos isolados de ratos 

normais ou previamente tratados com proadifen, homeostase intracelular do Ca2+ 

e viabilidade celular. A viabilidade celular foi avaliada por meio da exclusão do 

azul de tripan em hepatócitos isolados de ratos normais e atividade das enzimas 

alanina transaminase (ALT) e aspartato transaminase (AST) em hepatócitos 

isolados de ratos normais ou previamente tratados com proadifen, um inibidor do 

citocromo P450. O fipronil reduziu a respiração mitocondrial em células 

energizadas com glutamato mais malato de maneira dose dependente, e diminuiu 

o potencial de membrana mitocondrial e esses efeitos foram acompanhados pela 

redução da concentração celular de ATP e pelo rompimento da homeostase 

intracelular do Ca2+. A viabilidade celular foi afetada pelo fipronil com maior 

potência nos hepatócitos isolados de ratos normais, indicando que os metabólitos 

do inseticida aumenta seu potencial toxicológico. Os resultados deste estudo 

indicam que a toxicidade do fipronil aos hepatócitos está relacionada com a 

inibição da atividade mitocondrial, levando à diminuição da síntese de ATP e a 

consequente alteração na homeostase intracelular do Ca2+, levando à morte da 

célula.  

 

 
       

 

 
      

  



 

 

ALAVRAS-CHAVE: fipronil, hepatotoxicidade, bioenergética, biotransformação, 

homeostase do cálcio, morte celular. 

 
MECHANISMS OF TOXICITY OF FIPRONIL IN ISOLATED RAT 

HEPATOCYTES  
 
ABSTRACT – Fipronil is an insecticide of broad-spectrum action used extensively 

for pest control. There are reports in the literature of animals and humans 

poisoning caused by the compound, ocacioning. Thus, it becomes quite important 

to elucidate the mechanisms of hepatotoxicity of the insecticide for treatment in 

case of intoxication by mammals. The aim of this study was to characterize the 

mechanism of toxicity of fipronil in isolated rat hepatocytes and the effect of 

biotransformation on its toxicological potential. The toxicity of fipronil was 

assessed by monitoring oxygen consumption and mitochondrial membrane 

potential, intracellular ATP concentration, Ca2+ homeostasis and cell viability. The 

cell viability was evaluated by the tripan blue exclusion in hepatocytes isolated 

from normal rats and the activity of the enzyme alanine transaminase (ALT) and 

aspartate transaminase (AST) in hepatocytes isolated from normal rats or rats 

pretreated with proadifen, a cytochrome P450 inhibitor. Fipronil reduced 

mitochondrial respiration in cells energized with glutamate plus malate in a dose-

dependent manner, and dissipated the mitochondrial membrane potential 

accompanied by reductions in ATP concentration and a disruption of intracellular 

Ca2+ homeostasis. Cell viability was affected by fipronil with higher potency in 

hepatocytes isolated from normal rats, indicating that the metabolism of insecticide 

increases its toxicological potential. The results of this study indicate that the 

toxicity of fipronil to the hepatocytes is related to the inhibition of mitochondrial 

activity, leading to a decreased ATP synthesis and consequent alteration in 

intracellular Ca2+ homeostasis, resulting in cell death. 

 

 

KEYWORDS: fipronil, hepatotoxicity, bioenergetics, biotransformation, calcium 

homeostasis, cell death. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 
O aumento da eficiência da produção de alimentos de origem animal 

ocorreu devido ao desenvolvimento e transferência de tecnologias, principalmente 

na área voltada à saúde animal (MOLENTO, 2009). Neste contexto, torna-se 

importante citar o controle de pragas como um dos fatores que limitam a 

produtividade animal. 

Fipronil é um inseticida que é amplamente utilizado para controlar uma 

variedade de pragas tais como baratas, mosquitos, gafanhotos, além de pulgas, 

carrapatos e piolhos em cães, gatos e bovinos (CHANTON et al., 2001;. AAJOUD; 

RAVANEL; TISSUT, 2003). Ele pertence à nova geração de inseticidas que têm 

sido desenvolvidos para reduzir os danos ao ambiente e aos mamíferos. Além 

disso, estes novos inseticidas vêm servir como agentes de controle alternativos 

que são necessários porque alguns insetos desenvolveram resistência a 

compostos tais como organofosforados, carbamatos e piretróides. Assim, estes 

novos inseticidas demonstram grande eficácia em doses mais baixas em 

comparação com os agentes anteriormente citados (BOBE; COSTE; COOPER, 

1997).  

A ação tóxica do fipronil é devido à sua capacidade de agir no receptor do 

ácido γ-aminobutírico como um bloqueador não competitivo dos canais de cloreto, 

levando à morte do inseto por hiperexcitação neuronal e paralisia (ZHAO, 2004). 

Há três rotas principais de intoxicação por fipronil: oral, dérmica e inalação 

(JENNINGS et al., 2002; FUNG et al., 2003). No primeiro caso, o fipronil não 

representa um agente tóxico grave para os mamíferos; no entanto, qualquer 

espécie pode ser afetada se a dose for maior do que a recomendada pelos 

fabricantes. De acordo com relatos na literatura, há casos de intoxicação devido à 

exposição acidental ou uso incorreto do composto (CHODOROWSKI; ANAND, 

2004; LEE et al., 2010). Um caso de intoxicação aguda após a ingestão de uma 

dose alta de fipronil causou morte humana (MOHAMED et al., 2004). 

Além do sistema nervoso central, outros órgãos podem ser afetados pelo 

tratamento com fipronil, incluindo o fígado. Um estudo realizado por Silva (2008) 

avaliou os efeitos da exposição prolongada de ratos ao inseticida; foram 
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observados hepatócitos edemaciados e aumento do peso do fígado em animais 

tratados com uma dose oral de 10 mg kg-1, o que corresponde a um décimo do 

valor da DL50 estabelecida para ratos (TINGLE et al., 2003). Além disso, os 

fígados de ratos analisados após a exposição a diferentes doses de fipronil (15, 

25 e 50 mg kg-1) revelaram alterações citológicas, morfológicas e histoquímicas 

nos hepatócitos com processos autofágicos, esteatose e morte celular por 

necrose (DE OLIVEIRA et al., 2012) .  

Uma vez no sangue, o fipronil e os seus metabólitos são amplamente 

distribuídos, em particular nos tecidos adiposos, além de ter um elevado nível de 

recirculação entero-hepática (HAINZL; CASIDA, 1996; MOHAMED et al, 2004).  A 

formação do metabólito sulfona, que é derivado de uma reação de oxidação do 

grupo tioéter, corresponde à principal via de metabolismo hepático do composto 

(CABONI; SAMMELSON; CASIDA, 2003; TANG et al, 2004). De acordo com 

Leghait et al. (2009), esta oxidação é catalisada por enzimas do citocromo P450. 

Tanto o fipronil como seu metabólito sulfona podem induzir a morte celular em 

células HepG2 e em hepatócitos humanos (DAS et al., 2006). 

O fígado desempenha diversas funções relacionadas com o metabolismo 

animal que recebe ambos os xenobióticos, bem como os nutrientes, os quais são 

absorvidos através do trato digestivo e da veia porta (GUILLOUZO, 1998). O 

processo de metabolismo dos xenobióticos realizado pelo citocromo P450 no 

fígado é denominado biotransformação (OGA, 2008). Sua principal função é 

aumentar a polaridade das substâncias para que essas sejam excretadas mais 

facilmente. Todavia, esse processo tem sido apontado como responsável pelos 

efeitos tóxicos de inúmeros compostos químicos, visto que os metabólitos 

produzidos podem exercer atividades adversas ao organismo animal 

(IOANNIDES; LEWIS, 2004; MINGATTO et al, 2007; MAIOLI et al., 2011) por 

alterar, a nível celular e molecular, algum componente celular fundamental 

(mitocôndria, por exemplo) modulando assim sua função (MEYER; KULKARNI, 

2001). 

Devido a esses fatores, o fipronil foi escolhido como objeto desse estudo 

para que os mecanismos bioquímicos de ação do inseticida sobre os hepatócitos 

sejam caracterizados, contribuindo assim para o desenvolvimento de um método 

de intervenção nos mamíferos intoxicados pelo composto. 
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2.  REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1 Generalidades Sobre o Fígado 

 

Devido à sua interposição entre o trato gastro - intestinal e a circulação 

geral do organismo, o fígado desempenha uma função central no metabolismo. 

Ele recebe grandes quantidades de nutrientes e xenobióticos que são absorvidos 

por meio do trato digestivo e veia porta. Entre as principais funções hepáticas 

estão a captação de aminoácidos, lipídios, carboidratos e vitaminas, com 

subseqüente armazenamento, conversão metabólica e liberação no sangue e bile. 

O fígado é também o principal órgão envolvido na biotransformação de 

substâncias exógenas (xenobióticos), com capacidade de converter compostos 

hidrofóbicos em hidrossolúveis, mais facilmente eliminados pelo organismo 

(GUILLOUZO, 1998).  

Substâncias capazes de produzir danos aos hepatócitos são 

denominadas hepatotoxicantes. Os hepatotoxicantes intrínsecos afetam todos os 

indivíduos em uma forma dose-dependente e, portanto, previsivelmente, podendo 

interferir com o metabolismo celular (hepatotoxicantes ativos) ou tornarem-se 

tóxicos após biotransformação (hepatotoxicantes latentes). A hepatotoxicidade 

idiossincrática, por outro lado, é dose-independente, podendo ser uma 

conseqüência do metabolismo anormal do xenobiótico em indivíduos susceptíveis 

(idiossincrasia metabólica) ou ser provocada por lesão hepática mediada pelo 

sistema imune (hepatite alérgica); nesses casos, mesmo pequenas 

concentrações de um fármaco podem provocar toxicidade. A atividade do fígado 

no metabolismo de substâncias exógenas é mediada principalmente pelo 

citocromo P450 (CYP). Embora as reações de biotransformação estejam 

associadas ao processo de desintoxicação, em alguns casos o metabolismo do 

xenobiótico é prejudicial às células devido à produção de metabólitos altamente 

reativos, mais tóxicos do que o composto de origem, entre eles, eletrófilos, 

radicais e espécies reativas de oxigênio (ERO); estes, por sua vez, podem reagir 

diretamente com macromoléculas celulares ou iniciar reações em cadeia.  
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2.2 Hepatotoxicidade 
 

Os diversos aspectos da lesão química ao fígado incluem a natureza dos 

agentes hepatotóxicos, a característica da lesão, o mecanismo para os efeitos 

hepatotóxicos, as circunstâncias de exposição e a importância médica e social. 

Algumas hepatotoxinas encontradas na natureza são produtos de plantas, 

metabolismo de fungos e bactérias ou são minerais (SCHOENTAL, 1963). Muitos 

agentes hepatotóxicos são produtos da indústria química ou farmacêutica 

(TOLMAN; SIRRINE, 1998; ZIMMERMAN, 1998). Outros ainda são subprodutos 

ou resíduos de materiais industriais que, por poluir o ambiente, podem ter acesso 

a humanos e animais. A lesão hepatotóxica pode ter várias formas. Alguns 

agentes levam à necrose, esteatose, cirrose ou carcinoma (SCHOENTAL, 1963; 

TOLMAN; SIRRINE, 1998; ZIMMERMAN, 1998). Outros levam apenas a 

interferências na secreção biliar e icterícia, com pequena ou nenhuma lesão 

evidente ao parênquima hepático (ROUILLER, 1964; ZIMMERMAN, 1998). 

Alguns produzem curiosas lesões degenerativas ou vasculares.  

A célula parenquimal (hepatócito) é responsável pelas principais funções 

metabólicas do fígado, constituindo 60% da população de células e 80% do 

volume total do órgão. Os hepatócitos isolados têm sido extensivamente utilizados 

para estudar o metabolismo e a toxicidade de substâncias químicas sobre o 

fígado (GUILLOUZO, 1998; MINGATTO et al., 2002; MAIOLI et al., 2011; 

EGHBAL; TAZIKI; SATTARI, 2014; NAFISI et al., 2014) uma vez que mantêm 

membranas intactas e têm altos níveis de várias enzimas do sistema de 

metabolismo de xenobióticos e seus cofatores sendo, portanto, úteis para o 

estudo da captação, alvos intracelulares e eventos que levam a danos celulares 

por substâncias químicas e seus metabólitos via biotransformação (MOLDÉUS; 

HOGBERG; ORRENIUS, 1978).  
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2.3 Biotransformação de xenobióticos, o papel do citocromo P450 
   

A biotransformação é definida como a alteração química das substâncias 

exógenas (xenobióticos) por reações realizadas por organismos vivos, sendo o 

principal objetivo desse processo a excreção de substâncias absorvidas por meio 

da formação de metabólitos e/ou produtos solúveis em água (WILLIAMS; JAMES; 

ROBERTS, 2000).  

De modo geral, as alterações realizadas nos xenobióticos são divididas 

em duas fases: transformações metabólicas (Fase I) que são catalisadas 

predominantemente por enzimas presentes no retículo endoplasmático; e 

conjugação com constituintes naturais do organismo (Fase II) catalisadas por 

enzimas citoplasmáticas. Para eliminação, não é necessário que um composto 

seja submetido às duas fases, ou seja, apenas a fase I ou fase II podem ser 

suficientes para aumentar a polaridade do composto (WILLIAMS; JAMES; 

ROBERTS, 2000). 

As principais reações químicas envolvidas na fase I da biotransformação 

são oxidação, hidrólise ou redução; com introdução de um grupo polar à 

molécula, aumentando sua reatividade química. As reações de fase II, onde os 

compostos modificados pelas reações de fase I são conjugados com moléculas 

endógenas aumentam a polaridade dos xenobióticos e facilitam sua excreção. As 

principais reações da fase II são glucoridinação (principalmente em mamíferos) e 

conjugação com a glutationa ou outros componentes celulares, como 

aminoácidos (HODGSON; LEVI, 1994; NIESINK; VRIES; HOLLINGER, 1996).  

Os sistemas enzimáticos capazes de metabolizar xenobióticos têm sido 

identificados e extensivamente estudados (IOANNIDES, 2002). Sem dúvida, o 

mais importante é o citocromo P450, um sistema presente por todo organismo, 

porém em maior concentração no fígado, o que consequentemente torna esse 

órgão o centro do metabolismo de xenobióticos, sendo capaz de catalisar tanto 

vias de oxidação quanto de redução (DANIELSON, 2002).  

A denominação citocromo P450 engloba uma superfamília composta por 

inúmeras enzimas que possuem especificidade a diferentes substratos. Essa 
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superfamília do citocromo P450 é dividida em famílias e subfamílias que possuem 

uma ou mais enzimas (isoformas) (IOANNIDES, 2004). A nomenclatura das 

isoenzimas do citocromo P450 ocorre de acordo com o seguinte padrão: a sigla 

CYP, seguida de um algarismo que indica a família, uma letra que indica a 

subfamília e outro algarismo que indica o gene, como por exemplo, CYP3A2 que 

representa a isoenzima 2 da família 3 e subfamília A. 

Pelo menos oito famílias de genes em mamíferos são conhecidas por 

codificarem as enzimas do citocromo P450, e as famílias de genes 1, 2, 3 e 4 são 

responsáveis por codificarem as isoenzimas do citocromo P450 hepático e extra-

hepático que estão envolvidas nas reações da fase I da biotransformação (OGA, 

2008). 

A atuação da superfamília citocromo P450 durante o metabolismo dos 

xenobióticos é dependente de outras enzimas e coenzimas. Neste sistema, o 

citocromo P450 é a enzima terminal com afinidade aos diversos substratos, 

enquanto a NADPH citocromo P450 redutase é a enzima intermediária 

responsável pela transferência de elétrons provenientes da fonte geradora, o 

NADPH, para o citocromo P450. O citocromo b5 acompanha o citocromo P450 e 

funciona como alternativa para transferência de elétrons da fonte para o citocromo 

P450 (OGA, 2008). A Figura 1 representa um exemplo hipotético da atuação 

sistema citocromo P450 durante uma reação de oxidação.  
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Figura 1. Sequência de reações para oxidação de xenibióticos catalisada pelo citocromo 
P450. O substrato complexa-se com a forma oxidada do citocromo P450 que recebe um 
elétron do NADPH, via NADPH citocromo P450 redutase. Esse elétron reduz o Fe3+ da 
fração heme do citocromo P450 a Fe2+. O complexo agora se liga à molécula de oxigênio 
e capta outro elétron procedente também de NADPH. O segundo elétron é, às vezes, 
pode ser proveniente do NADH e é transportado via citocromo b5. Ambos os elétrons são 
transferidos ao oxigênio molecular causando-lhe desmembramento em átomos de 
oxigênio altamente reativos e instáveis. Um desses átomos de oxigênio liga-se a 
molécula de substrato, resultando em substrato oxidado que se desliga do complexo 
enzimático, enquanto o outro átomo de oxigênio é utilizado na produção da molécula de 
água (Fonte: OGA, 2008). 

 
Geralmente, os agentes tóxicos são inativados pela biotransformação, e 

por esse motivo os termos destoxificação ou desintoxicação eram utilizados para 

designação do processo em questão. No entanto, é sabido que inúmeras 

substâncias tornam-se farmacologicamente ativas após o processo de 

biotransformação (WILLIAMS; JAMES; ROBERTS, 2000; OGA, 2008). 

Um importante exemplo de hepatotoxicidade induzida por um metabólito 

reativo gerado durante o processo de biotransformação é o acetaminofeno. Esse 

fármaco é amplamente utilizado como analgésico e antitérmico, todavia uma dose 

muito elevada pode causar grave hepatotoxicidade associada à necrose 

centrolobular (JAMES et al., 2003). O metabólito reativo do acetaminofeno é o N-

acetil-p-benzoquinona imina (NAPQI), gerado durante a fase I da 

biotransformação pelas isoenzimas do citocromo P450 2E1, 1A2 e 3A4 (RAUCY 

et al., 1989; THUMMEL et al., 1993).  
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O NAPQI pode inibir inúmeras enzimas celulares que são essenciais para 

os processos metabólicos e fisiológicos normais, como por exemplo, 

gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase, além disso, pode induzir de forma efetiva o 

aumento da produção de espécies reativas de oxigênio danificando as 

membranas celulares e alterando a homeostase intracelular de Ca2+ (TSOKOS-

KUHN et al., 1988; JOHANSSON et al., 1988). 

Monocrotalina (MCT), um alcalóide pirrolizidínico presente nas plantas do 

gênero Crotalaria, representa outro exemplo de substância bioativada durante a 

biotransformação, pois a partir da MCT é produzido o metabólito pirrólico 

dehidromonocrotalina (DHM) (BUTLER; MATTOCS; BARNES, 1970; WILSON et 

al., 1992; PAN et al., 1993) um potente agente alquilante que se liga ao DNA e a 

proteínas (PETRY et al., 1984; HINCKS et al., 1991). Em mitocôndrias isoladas de 

fígado de rato, a DHM inibe o complexo I da cadeia respiratória, reduz a produção 

de ATP pela organela, reduz o conteúdo de GSH e induz a liberação do citocromo 

c por abertura do poro de transição de permeabilidade mitocondrial (MINGATTO 

et al., 2007, SANTOS et al., 2009). Em hepatócitos isolados a DHM diminui o 

conteúdo de grupos tiol de proteínas e induz a morte celular por apoptose 

(MAIOLI et al., 2011). 

 
2.4 Mitocôndrias 

 

A mitocôndria é responsável pela síntese da quase totalidade do ATP 

necessário à manutenção da estrutura e função celular.  

Os elétrons doados por substratos oxidáveis à cadeia respiratória na 

membrana mitocondrial interna, por meio de NADH ou FADH2, são transferidos ao 

O2 reduzindo-o a H2O (respiração mitocondrial). A transferência dos elétrons das 

coenzimas NADH e FADH2, ocorre através dos equivalentes redutores NADH 

desidrogenase (Complexo I) e succinato desidrogenase (complexo II), 

respectivamente. Os complexos I e II recebem e transferem os elétrons para a 

ubiquinona por meio de uma série de centros Fe-S, que por sua vez os transfere 

para a ubiquinona-citocromo c oxidorredutase (Complexo III), e este para a 

citocromo oxidase (Complexo IV) por meio do citocromo c, uma proteína que se 

localiza na face externa da membrana mitocondrial interna.  
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O fluxo de elétrons segue ao longo da cadeia respiratória resultando no 

bombeamento de prótons através da membrana mitocondrial interna gerando um 

gradiente eletroquímico de H+.  

 
 

 

Figura 2 – Representação esquemática da cadeia respiratória mitocondrial acoplada à 

síntese de ATP. Fonte: (MAIOLI, 2012) 

 

 De acordo com a hipótese quimiosmótica de Mitchell em associação com 

a do acoplamento conformacional de Boyer, o fluxo de elétrons é acompanhado 

de bombeamento de prótons da matriz mitocondrial para o espaço 

intermembranas, gerando um gradiente eletroquímico de H+. A energia livre 

liberada no retorno do H+ à matriz mitocondrial induz alteração conformacional no 

componente F1 da FoF1-ATP sintase, liberando o ATP formado a partir de ADP e 

Pi em seus sítios catalíticos (MITCHELL, 1961; BOYER; CROSS; MOMSEN, 

1973). Quando a membrana mitocondrial torna-se permeável a H+ (por exemplo, 

pela ação de protonóforos) ocorre dissipação do potencial de membrana 

aumentando a velocidade de respiração; sob essas condições (desacoplamento), 

a capacidade da mitocôndria de sintetizar ATP é comprometida (MITCHELL, 

1961; NICHOLLS, 1982).  

Evidências experimentais indicam que a mitocôndria representa um alvo 

preferencial e crítico para a ação de fármacos e toxinas. Os efeitos tóxicos sobre 
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as mitocôndrias podem ocorrer por mecanismos diretos e indiretos, levando a 

disfunções mitocondriais, tais como alterações no transporte de elétrons e 

fosforilação oxidativa, na permeabilidade da membrana mitocondrial interna, no 

transporte de cálcio, no estado oxidativo, além de uma série de outros eventos 

que levam à depleção de ATP (GARCIA et al., 2010; CASTANHA ZANOLI et al., 

2012; MAIOLI et al., 2012; MASHAYEKHI et al., 2015). Além do seu papel crítico 

na síntese de ATP, a mitocôndria também é a maior responsável pela formação 

de espécies reativas de oxigênio (ERO) (VOTYAKOVA; REYNOLDS, 2001; 

KOWALTOWSKI et al., 2009) e também controla a morte celular por meio da 

abertura do poro de transição de permeabilidade (PTP) (KOWALTOWSKI; 

CASTILHO, 2001).  

 

2.5  Mitocôndria e Homeostase Intracelular de Ca2+  
 
 O íon cálcio é conhecido por ser importante na regulação de muitas 

reações enzimáticas, e o aumento da sua concentração no citossol da ordem de 1 

x 10-7 M para uma concentração ≥ 1 x 10-6 M pode promover drásticas 

modificações em todo o  padrão metabólico da célula eucariótica (SKULACHEV, 

1999). 

 A mitocôndria além de estar envolvida no processo de produção de energia 

atua, juntamente com o retículo endoplasmático, ativamente sobre a homeostase 

intracelular de Ca2+, pois dependendo da concentração do íon no citossol e da 

necessidade da célula, a mitocôndria pode tanto captá-lo quanto liberá-lo. São 

três os mecanismos utilizados pela organela para o transporte do cálcio: canal 

uniporter, o antiporter Ca2+/H+ e o antiporter Ca2+/Na+ (Figura 3) (SKULACHEV, 

1999). 

 Os canais uniporter e antiporter são responsáveis pelo influxo e efluxo de 

Ca2+ da mitocôndria, respectivamente. O influxo do cálcio através da membrana 

mitocondrial interna pelo canal uniporter é impulsionado pelo potencial de 

membrana mitocondrial, ou seja, a captação do íon cálcio por esse canal 

consome o potencial de membrana formado (BROOKES et al., 2004; GUNTER, 

1994). O efluxo, por sua vez, é mediado pelos canais antiporter Ca2+/H+ e 

Ca2+/Na+ que operam por meio de trocas eletroneutras (GUNTER et al., 1994). 
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Além dos dois canais antiporter, o poro associado à transição de permeabilidade 

mitocondrial (PTP) compõe outra via de efluxo de cálcio (Figura 3). 

 

 

Figura 3 – Representação do funcionamento dos canais do influxo de Ca2+ pelo canal 

uniporter (UP) e efluxo pelo canal antiporter Ca2+/Na+ e pelo poro de transição de 

permeabilidade (PTP). ([Ca2+]m) = concentração mitocondrial de cálcio.  (Fonte: 

Adaptado de BOOKES et al., 2004).  
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2.6 Fipronil 
 

O fipronil (RS)-5-amino-1-(2,6-dicloro-α,α,α-trifluoro-p-tolil)-4-trifluoro 

metilsulfinilpirazol-3-carbonitrila (Figura 2) foi lançado em 1993 como o primeiro 

inseticida fenilpirazol, sendo este um composto sintético produzido pela 

companhia Rhône-Poulenc Agro em 1987 (TINGLE et al., 2003).   

Esse inseticida tem sido extensivamente utilizado para o controle de uma 

variedade de pragas, como baratas, mosquitos, gafanhotos, pulgas, carrapatos e 

piolhos de cães e gatos e bovinos (CHANTON et al. 2001, AAJOUD et al. 2003). 

Faz parte de uma geração de inseticidas desenvolvidos com o intuito de reduzir 

danos ao ambiente e mamíferos, além de servirem como alternativa à resistência 

de alguns insetos a outros compostos inseticidas como organofosforados, 

piretróides e carbamatos, desempenhando assim, grande efetividade em doses 

inferiores aos agentes anteriormente citados (BOBE et al. 1997).  

A ação tóxica do fipronil é devido à sua habilidade de agir como um 

bloqueador não competitivo dos canais de Cl- ligados aos receptores do ácido γ-

aminobutírico (GABA), levando os insetos à morte por hiperexcitação neuronal e 

paralisia (ZHAO, 2004). Uma maior afinidade para receptores GABA de insetos do 

que de mamíferos resulta em menor toxicidade a estes em relação a outros 

inseticidas. Sua seletividade deve-se à elevada capacidade do fipronil de bloquear 

a isoforma dos canais de Cl- do receptor GABA de insetos (HAINZL; CASIDA, 

1996; HAINZ; COLE; CASIDA, 1998). Apesar disso, o fipronil pode ligar-se aos 

receptores GABAA e GABAC de mamíferos (IKEDA et al., 2001; RATRA et al., 

2002).  

O fipronil é metabolizado no fígado em fipronil sulfona (Figura 4) e em 

fipronil desulfinil por fotodegradação, que são mais persistentes e menos 

específicos aos receptores GABA, além de serem mais tóxicos a insetos, 

mamíferos, peixes e pássaros em relação ao composto original (DAS et al., 2006). 

Em relação ao fipronil, os metabólitos sulfona e desulfinil apresentam 

respectivamente, afinidades 6 e 15 vezes maiores aos receptores GABA do 

cérebro humano (HAINZ; COLE; CASIDA, 1998). 

Além do SNC, outros órgãos podem ser afetados pelo tratamento com 

fipronil, dentre eles o fígado. Em estudo realizado por Silva (2008) avaliando os 
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efeitos da exposição prolongada de ratos ao composto, foi observado tumefação 

das células hepáticas e aumento do peso do fígado em animais tratados com 10 

mg/kg administrada via gavagem. A dose utilizada corresponde a um décimo da 

DL50 em ratos estabelecida por Hainzl e Casida (1996), de 100 mg/kg.  

 Existem 3 principais vias de intoxicação com fipronil: oral, dermal e por 

inalação (JENNINGS et al. 2002; FUNG et al., 2003). Em primeira instância, o 

fipronil não representa um tóxico severo aos mamíferos, todavia, qualquer 

espécie poderá ser afetada se a dose utilizada for maior que a recomendada 

pelos fabricantes. De acordo com relatos apresentados na literatura, existem 

casos de intoxicação devido à exposição acidental ou utilização equivocada do 

composto (CHODOROWSKI; ANAND, 2004). Um caso de intoxicação aguda após 

ingestão de uma elevada dose de fipronil acarretou em morte humana 

(MOHAMED et al., 2004;  STEHR et al. 2006) 

Não se pode afirmar se os sintomas causados por intoxicação com 

fipronil, tais como sudorese, náuseas, vômitos e agitação resultam de toxicidade 

neurológica, mas relatos de convulsões em coelhos sugerem que o SNC seja o 

maior alvo do fipronil (WEBSTER, 1999). Nesses animais, durante exposição 

crônica de ratos com fipronil, sintomas como apreensão, inclusive causando 

fatalidades, foram observados. Outros efeitos relatados foram diminuição do 

ganho de peso, reduzido consumo de alimento e eficiência na conversão do 

alimento, diminuídas medidas hematológicas, mudanças nos hormônios 

tireoidianos, aumento no peso do fígado e progressiva nefropatia senil. Já os 

efeitos de contato local com o fipronil foram brandos, constando apenas de 

irritação transitória dos olhos e pele (EPA, 1996). Também existem evidências de 

que o fipronil e alguns de seus metabólitos podem ser bioacumulados, 

particularmente em peixes, ou ainda causar câncer de tireóide em ratos (TINGLE 

et al., 2003). 

Existem poucos estudos relacionados ao metabolismo do fipronil em 

mamíferos. Uma vez na corrente sanguínea, o fipronil e seus metabólitos são 

amplamente distribuídos, particularmente em tecidos gordurosos, além de 

apresentarem um alto nível de recirculação enterohepática (HAINZL; CASIDA, 

1996; MOHAMED et al., 2004). Foi constatado que a formação do metabólito 

sulfona derivado de uma reação de oxidação corresponda à principal via do 
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metabolismo hepático deste composto (Figura 4) (CABONI et al., 2003; TANG et 

al., 2004). De acordo com Leghait et al. (2009), essa reação de oxidação é 

catalisada pelas enzimas do CYP. O tratamento de animais com fipronil provoca a 

elevação na atividade do CYP no fígado. A principal enzima hepática responsável 

pela formação do metabólito sulfona  é a citocromo P450 3A4, tanto em humanos 

quanto em ratos (CABONI; SAMMELSON; CASIDA, 2003; TANG et al., 2004; 

DAS et al., 2006). Tanto o fipronil quanto seu metabólito sulfona podem induzir a 

morte celular em culturas de hepatócitos humanos. Das et al. (2006) sugeriram 

que a formação do metabólito seja uma forma de ativação da toxicidade do 

composto, o que potencializaria seus efeitos. Oliveira et al., 2012 avaliaram o 

fígado de camundongos após exposição a diferentes doses de fipronil (15, 25, e 

50 mg/kg) e observaram alterações histológicas compatíveis a processos 

autofágicos, esteatose, e morte celular por necrose. 

Os mecanismos hepatotóxicos do fipronil não são conhecidos. Em 

mitocôndria isoladas de fígado de rato Vidau et al. (2011) demonstraram que o 

fipronil exerce efeito desacoplador. Em outro estudo, o fipronil se mostrou inibidor 

da cadeia de transporte de elétrons, mais especificamente no complexo I, de 

forma dose dependente a partir da concentração de 5 µM (PALMA et al., 2013). 

Portanto, uma maior investigação experimental sobre a atividade tóxica 

do fipronil e seus metabólitos no fígado deve ser realizada. Dessa maneira, os 

efeitos e os sintomas provocados pela intoxicação devido à exposição ao fipronil 

poderão ser elucidados, propiciando assim, um melhor tratamento.  

 

Figura 4. Estrutura química do fipronil e seus metabólitos. Adaptado de Kurz et al. 
(2013). 
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2.7 Justificativa 
 

Os estudos dos mecanismos de toxicidade do fipronil são geralmente 

restritos ao SNC e não existem atualmente relatos disponíveis na literatura acerca 

dos efeitos tóxicos do inseticida sobre o metabolismo energético e a homeostase 

celular do cálcio. Além disso, o conhecimento bioquímico da ação tóxica do 

fipronil no fígado será de extrema importância para o desenvolvimento de um 

método de intervenção caso os mamíferos apresentem um quadro de intoxicação 

pela substância.  

 

3. OBJETIVO 

3.1 Objetivo Geral 

Estudar os efeitos toxicológicos do fipronil em hepatócitos isolados de 

ratos. 

3.1.2 Objetivo Específico 

Estudar os efeitos do fipronil com relação a parâmetros associados à 

fosforilação oxidativa, síntese de ATP e homeostase celular do cálcio com o 

intuito de elucidar os mecanismos de hepatotoxicidade da substância. 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Avaliação Ética 

A Comissão de Ética em Uso de Animais (CEUA) do Campus 

Experimental da UNESP de Dracena certificou que os procedimentos utilizando 

animais estão de acordo com os ‘’Princípios Éticos na Experimentação Animal’’ 

(Protocolo n°. 34/2012). 
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4.2 Reagentes 

Em todos os ensaios foram empregados reagentes de alto grau analítico 

disponíveis comercialmente e as soluções foram preparadas com água ultra-

filtrada em sistema purificador Millipore DirectQ-3® (Milli-Q®). As substâncias 

lipofílicas, incluindo o fipronil, foram solubilizadas em dimetilsulfóxido (DMSO). 

 

4.3 Fipronil 
 

O fipronil foi gentilmente cedido pela empresa Ourofino Agronegócios 

(Cravinhos, SP, Brasil), contendo 96,6% de pureza, analisado por cromatografia 

de alta precisão. Considerando-se dados preliminares de testes realizados no 

laboratório, as doses selecionadas e empregadas foram de 5, 10, 15 e 25 μM nos 

experimentos que avaliaram a interferência do fipronil sobre a respiração e o 

potencial de membrana mitocondrial de células permeabilizadas com digitonina e 

25, 50, 75 e 100 µM nos níveis celulares de ATP, viabilidade celular pelas 

enzimas ALT e AST, homeostase intracelular de Ca+ e morte celular por exclusão 

de azul de Tripan. 

 

4.4 Animais 

 Ratos Wistar machos com aproximadamente 200 g de peso vivo, 

provenientes do Biotério Central da Unesp (Campus de Botucatu), ficaram 

alojados no Biotério do Campus Experimental de Dracena, em número máximo de 

quatro animais por caixa, com cobertura metálica e serragem de madeira. As 

caixas plásticas, com dimensões (CxLxA) 41x34x16 cm, foram armazenadas sob 

temperatura controlada de aproximadamente 22ºC e os animais receberam 

alimento e água ad libitum, seguindo recomendações do Guide for the Care and 

Use of Laboratory Animals - Institute for Laboratory Animal Research. Nos 

experimentos níveis celulares de ATP e viabilidade celular por ALT e AST os 

hepatócitos foram isolados de ratos previamente tratados durante três dias com 

proadifen (25 mg/kg de peso), um inibidor das enzimas do citocromo P450. 



17 

 

 

4.5 Isolamento dos Hepatócitos de Rato 

Os hepatócitos foram isolados após a perfusão do fígado com 

colagenase, conforme descrito previamente (GUGUEN-GUILLOUZO, 1992), com 

modificações. Os ratos foram anestesiados por injeção intraperitoneal de tiopental 

sódico 50 mg/kg e a cavidade peritoneal foi aberta por incisão bilateral. O fígado 

foi canulado e perfundido através da veia porta (Figuras 5 a 6) com uma solução 

de NaCl 160,8 mM, KCl 3,15 mM, EGTA 0,5 mM L, Na2HPO4.12H2O 0,7 mM, 

glicose mM e HEPES-KOH 33 mM, pH 7,65 (meio 1), a 37oC, com um fluxo de 30 

mL/min durante 15 minutos. Em seguida, o fígado foi perfundido com uma solução 

composta pelo meio 1 adicionado de colagenase tipo IV 0,025% (p/v) e CaCl2 1 

mM, com um fluxo de 20 mL/min durante 15 minutos. Ao término da perfusão as 

células foram separadas (liberadas dos lóbulos) no meio de Krebs-Henseleit, 

composto por NaCl 119 mM, KCl 4,9 mM, KH2PO4 1,2 mM, CaCl2 2,6 mM, 

NaHCO3 25 mM, MgSO4 1,2 mM e glicose 5 mM, adicionado de BSA 0,1% (p/v) e 

HEPES 12,5 mM, pH 7,4. A suspensão foi filtrada em gaze e centrifugada 2 vezes 

a 50 g por 3 minutos em centrífuga Eppendorf 5804R (Made in Germany). Os 

hepatócitos foram ressuspendidos no meio de Krebs-Henseleit.  
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Figura 5. Representação esquemática do processo cirúrgico envolvido no isolamento de 
hepatócitos. Incisão bilateral no abdômen do animal (A) e inserção da cânula na veia 
porta hepática (B). Imagem real das cânulas inseridas na veia porta e na veia cava 
inferior (C). A e B, adaptados de Current Protocols in Toxicology, (2005). C, elaborado 
pelo autor. 
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Figura 6. Representação simplificada da distribuição dos principais pontos onde ocorre a 
inserção de cânulas e/ou interrupção do fluxo sanguíneo ao longo da cirurgia. Veia porta 
hepática (a), veia cava caudal (b), veia cava cranial (c). Adaptado de Principle of 
Toxicology: Environmental and Industrial Applications, (2000). 
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Figura 7. Sistema de perfusão do fígado para isolamento dos hepatócitos. A sequência 
letras indica o sentido do fluxo e os equipamentos responsáveis pela condução do liquido 
de perfusão até o fígado. (A) bomba peristáltica, (B) câmara oxigenadora e aquecedora, 
(C) captador de bolhas, (D) cânulas de entrada e saída do líquido de perfusão e (E) copo 
coletor do líquido de perfusão para a recirculação após a inserção do meio 1 acrescido de 
colagenase IV. Fonte: elaborado pelo autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B 
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Após a ressuspensão, o número de células foi verificado por contagem 

em câmara de Neubauer (Figura 8). Para isso a suspensão celular obtida teve de 

ser diluída inicialmente com meio de Krebs, sendo esta diluição variável em 

função do número de células presentes, visto que durante a contagem na câmara, 

não se pode exceder o limite de 200 células em cada quadrante, pois a presença 

de um número maior de células diminui a confiabilidade da contagem. Em seguida 

a suspensão sofreu nova diluição, de 10 vezes, com Trypan Blue 0,16% (p/v) 

(MOLDÉUS et al., 1978), sendo esta diluição realizada com o intuito de avaliar a 

viabilidade celular pelo teste de exclusão, pois simultaneamente a contagem do 

número total de células é obtido também o número de células viáveis, sendo 

utilizadas apenas preparações com viabilidade celular inicial superior a 85%. 

Depois da contagem das células na câmara, para se obter o número de 

células por mL de suspensão, o valor obtido na contagem é colocado na seguinte 

fórmula: 
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Nº de células x fator de diluição x 10.000= nº de células/mL de suspensão 

       4 

 

 

Figura 8. Câmara de Neubauer utilizada para avaliação da viabilidade celular por meio 
da exclusão do Trypan blue (0,16%) e contagem do número total de células. (A) visão 
macroscópica da câmara; (B) visão microscópica da organização dos quadrantes 
utilizados para a contagem das células. Fonte: elaborado pelo autor. 
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4.6 Ensaios com Hepatócitos Isolados 

 
4.6.1 Respiração Mitocondrial em Células Permeabilizadas 
 

A respiração mitocondrial foi avaliada utilizando um medidor de oxigênio 

dissolvido (Strathkelvin Precision Dissolved Oxygen Respirometer, Strathkelvin 

Instruments Limited, Glasgow, Scotland, UK) equipado com um eletrodo do tipo 

Clark (Figura 9). Os hepatócitos (106 células/mL) foram incubados em meio 

contendo sacarose 250 mM, KH2PO4 2 mM, HEPES 10 mM, EGTA 0,5 mM, BSA 

0,5% (m/v), MgCl2 5 mM, pH 7,2, a 37ºC. As células foram permeabilizadas com 

digitonina 0,002% (m/v), um detergente que facilita a entrada do substrato na 

célula. Os substratos utilizados foram glutamato 5 mM + malato 5 mM ou 

succinato de potássio 5 mM acrescido de rotenona 2,5 µM. A respiração de 

estado 3 foi iniciada pela adição de ADP 2 mM e a respiração de estado 4 foi 

estabelecida pela adição de oligomicina 1 µg/mL (MOREADITH; FISCKUM, 

1984). 

 As velocidades de respiração de estado 3 e 4 foram determinadas por 

meio do software Strathkelvin Oxygen 782 System (versão 3.0, 2005) e expressas 

como nmol O2/min/106 células. 

 

Princípio: O eletrodo de Clark é constituído por um cátodo de platina acoplado a 

dois ânodos de prata por meio de uma ponte de KCl saturada, e cobertos por uma 

membrana de teflon. Quando polarizado com 0,8 V o oxigênio dissolvido no meio 

de incubação é reduzido no cátodo de platina a íons OH-, de acordo com as 

equações (1) e (2): 

O2 + 2 H2O + 2 e-                   H2O2 + 2 OH-     (1) 

                               H2O2 + 2 e-                       2 OH-                          (2) 

 

 O circuito se completa pela reação seguinte, que ocorre no ânodo de 

prata: 

4 Agº + 4 Cl-                       4 AgCl + 4 e-         (3) 
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 Assim, o fluxo de elétrons do ânodo de prata para o cátodo de platina 

produz uma corrente elétrica diretamente proporcional à quantidade de oxigênio 

no meio, que se difunde através da membrana de teflon, sendo amplificada e 

registrada por meio de um potenciômetro (CAIN; SKILLETER, 1987). 

 

 
Figura 9. Representação esquemática do oxímetro utilizado para o monitoramento do 

consumo de oxigênio pelos hepatócitos e do software usado para registrar e 

calcular as velocidades de consumo de oxigênio. (MAIOLI, 2012) 

 

4.6.2 Potencial de Membrana Mitocondrial em Células Permeabilizadas 

O potencial de membrana mitocondrial foi determinado 

espectrofluorimetricamente (Spectrofluorophotometer, modelo Rf-5301PC, 

Shimadzu, Tóquio, Japão) monitorando-se as alterações de fluorescência da 

rodamina 123, um fluoróforo catiônico que se distribui eletrofluorimetricamente na 

matriz em resposta a carga negativa da membrana mitocondrial interna 

(LEMASTERS et al., 1987), usando-se como comprimentos de onda de excitação 

e emissão 505 e 535 nm, respectivamente. As células (1x106) permeabilizadas 

com digitonina 0,007% foram incubadas no meio de respiração contendo 

sacarose 250 mM, KH2PO4 2 mM, Hepes 10 mM, EGTA 0,5 mM, BSA 1% e 

MgCl2 5 mM, pH 7,2, acrescido de rodamina 123 1 µM (volume final de 2 mL) e a 

energização das mitocôndrias foi feita pela adição de 5 mM de Glutamato e 5 mM 

de Malato. 

Princípio: A técnica consiste no monitoramento das alterações da fluorescência 

da sonda TMRM, um composto catiônico permeável à membrana celular que é 

rapidamente captado pelas mitocôndrias intactas das células. A intensidade de 
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fluorescência estabelece uma relação estequiométrica com o potencial de 

membrana mitocondrial, ou seja, quanto maior for a polarização mitocondrial 

(ΔΨm) maior será a fluorescência. 

 

4.6.3 Condições de Incubação dos Hepatócitos 

Os hepatócitos (1x106 células/mL) foram incubados na ausência (controle) 

ou na presença de fipronil (25, 50, 75 e 100 µM) em frascos tipo erlenmeyer de 25 

mL, em um volume final de 10 mL, no meio de Krebs-Henseleit adicionado de 

BSA 0,1% (p/v) e HEPES 12,5 mM, pH 7,4, e mantidos sob agitação constante 

(30 rpm), a 37oC, em atmosfera com 95% O2, 5% CO2 (MINGATTO et al., 2002) 

(Figura 10). As coletas de amostras foram realizadas nos tempos: 0 (logo após a 

adição do inseticida à suspensão celular), 30, 60, 90 e 120 minutos de incubação.  

 

 

Figura 10. Sistema de oxigenação e agitação dos hepatócitos durante o processo de 
incubação. (A) A mistura carbogênica é inserida ao sistema, o excedente é transferido de 
um erlenmeyer para o outro após a saturação do recipiente onde estão contidas as 
células. (B) Organização dos erlenmeyers no banho-maria tipo Dubnoff utilizado para 
manter a suspensão celular homogênea e a 37oC. Fonte: elaborado pelo autor. 
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4.6.4 Concentração Celular de ATP 

 Para a determinação da concentração celular de ATP amostras de 1 mL 

foram coletadas nos tempos determinados e centrifugadas a 50 g, por 5 minutos. 

O sobrenadante foi descartado e o sedimento foi tratado com 1 mL de HClO4 1 M 

gelado (4oC). Após centrifugação da mistura a 2000 g por 10 minutos, a 4ºC, uma 

alíquota de 100 µL do sobrenadante foi retirada, neutralizada com KOH 2 M e 

acrescida de Tris-HCl 100 mM, pH 7,8 (q.s.p. 1 mL). A amostra neutralizada foi 

novamente centrifugada a 15000 g por 10 minutos, e o conteúdo de ATP foi 

determinado por bioluminescência a partir de uma alíquota de 100 µL, obtida após 

a última centrifugação, utilizando-se o sistema luciferina-luciferase por meio do kit 

“ATP BIOLUMINESCENT ASSAY KIT” (Sigma Chemical Co. St. Louis, MO, USA) 

em um aparelho Luminômetro (modelo Sirius I, Berthold Detection Systems, 

Pforzheim, Alemanha). Os resultados após as conversões são expressos em 

nmol de ATP/106 células. 

 

Princípio: O método consiste na quebra do ATP pela luciferase e a união do ADP 

à luciferina, formando assim a adenil-luciferina. Essa por sua vez reage com o 

oxigênio emitindo luz, sendo essa intensidade de luz captada pelo aparelho. Por 

meio de uma curva padrão consegue-se realizar a quantificação do ATP presente 

na amostra. O ATP é o fator limitante da reação para a emissão de luz, ou seja, a 

quantidade de luz emitida é diretamente proporcional à quantidade de ATP na 

amostra.  

ATP + Luciferina      luciferase + Mg     Adenil-luciferina + Pi 

Adenil-luciferina + O2                  Oxiluciferina + AMP + CO2 + Luz 

 

 

4.6.5 Homeostase Intracelular de Ca2+ 

 
Os hepatócitos (2 x 106 células/mL) foram incubados em frascos tipo 

erlenmeyer de 25 mL (volume final de 10 mL) em meio de Krebs-Henseleit 
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adicionado de BSA 2% (p/v), HEPES 12,5 mM e glicose 10 mM, pH 7,4. A esse 

meio foi adicionado ácido plurônico 0,005% e a sonda fluorescente Fura-2 

acetoximetil éster (Fura- 2 AM) 5 µM. Os hepatócitos foram mantidos sob agitação 

constante (30 rpm), a 32oC, em atmosfera com 95% O2 e 5% CO2 durante 60 

minutos para que houvesse a captação da sonda pelos hepatócitos. 

Após o período de captação, a suspensão de células carregadas com Fura-

2 AM foi coletada e submetida a duas centrifugações a 50 g por 3 min para 

remoção do Fura-2 AM residual, sendo finalmente ressuspenso em meio de 

Krebs-Henseleit adicionado de BSA 2% (p/v), HEPES 12,5 mM e glicose 10 mM, 

pH 7,4 e mantida a 4ºC para posterior utilização. A fluorescência do Ca2+ foi 

determinada em suspensões de 2 x 106 células/mL pela razão dos comprimentos 

de onda de excitação a 340 e 380 nm e emissão de 505 nm utilizando-se o 

espectrofluorímetro Shimadzu (modelo RF-5301PC, Tóquio, Japão). A calibração 

e os cálculos do [Ca2+]c foram realizados de acordo com o procedimento descrito 

por Grynkiewicz et al. (1985). Fmax foi obtido pela adição de Triton X-100 na 

concentração final de 1% e Fmin pela adição de EGTA na concentração de 10 mM. 

A constante de equilíbrio utilizada para os cálculos foi de 225 nM 

(GRYNKIEWICZ; POENIE; TSIEN, 1985). As alterações nas [Ca2+]c livre no 

citoplasma dos hepatócitos foram avaliadas 300 segundos após o início das 

leituras com adições crescentes de fipronil (25, 50, 75 e100 µM) a cada 300 

segundos. 

 

Princípio: Fura-2 AM éster é um composto não sensível ao cálcio livre quando se 

encontra fora do ambiente intracelular, no entanto quando ultrapassa a membrana 

e passa para o interior da célula, as estearases distribuídas por todo citoplasma 

hidrolisam o composto a Fura-2, tornando-o sensível ao íon cálcio por estar 

carregado com carga negativa. Devido a essa carga aniônica, o Fura-2 não 

consegue atravessar novamente a membrana, permanecendo assim no 

citoplasma da célula. 
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4.6.6 Determinação da Viabilidade Celular por exclusão do corante azul de 

Tripan 

              A contagem manual de células foi realizada pelo método de exclusão do 

corante azul de Tripan (Typan Blue Sigma) (FRESHNEY, 1994). Neste método as 

concentrações de células viáveis foram determinadas pela contagem em câmara 

de Neubauer. 

           Após a incubação, foi retirada uma alíquota de 25 µL e acrescido de 75 µL 

de uma solução 0,16% de azul de Tripan. Com ajuda de uma micropipeta 

colocou-se uma alíquota de 10 µL da amostra corada na câmara de Neubauer. A 

contagem foi realizada em microscópio (CARL ZEISS, Germany), utilizando a 

objetiva de 10x. 

           A solução de azul de Tripan penetra nas células não viáveis deixando-as 

coradas em azul. 

 

4.6.7 Viabilidade Celular Avaliada pela Atividade das Enzimas ALT e AST 

Após a incubação, as amostras foram centrifugadas a 50 g por 5 minutos, 

a 4ºC, e a atividade das enzimas ALT e AST foram determinadas no 

sobrenadante utilizando-se um “kit” de reagente Bioclin. As dosagens foram 

realizadas em comprimento de onda igual a 340 nm em um espectrofotômetro 

(Beckman Coulter modelo DU800) sob agitação e temperatura (37ºC) controladas. 

A quantificação foi realizada por meio da diferença da absorvância medida a cada 

um minuto (Figura 11), sendo a citotoxicidade expressa em porcentagem da 

atividade total de ALT e AST, determinada em células tratadas com Triton X-100 

0,5% (v/v).  

Reações envolvidas nas dosagens enzimáticas: 

 Alanina transaminase 

L - Alanina + α- cetoglutarato        ALT        Piruvato + L - Glutamato 

Piruvato + NADH + H+            LDH      L- Lactato + NAD+ 
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Princípio: A ALT catalisa a transferência do grupamento amina da alanina para α 

– cetoglutarato, levando à formação de piruvato e glutamato. O piruvato em 

presença do LDH reage com o NADH, reduzindo-se a lactato e o NADH oxida-se 

a NAD+. A velocidade de oxidação é proporcional à atividade da ALT na amostra. 

 

 Aspartato transaminase 

L -  Aspartato + α – Cetoglutarato    AST      Oxalacetato + L -  Glutamato 

Oxalacetato + NADH + H+     MDH          L - Malato + NAD+ 

Princípio: A AST catalisa a transferência de grupos amina do aspartato para o α– 

cetoglutarato, levando a formação de glutamato e oxalacetato. O oxalacetato em 

presença do MDH reage com o NADH, produzindo-se malato e o NADH oxida-se 

a NAD+. A velocidade de oxidação é proporcional à atividade da AST na amostra. 

 

 

 

 

 

Cálculo para obtenção da porcentagem em relação ao total: 

 O primeiro passo é calcular-se a diferença de absorvância entre os pontos, 

ou seja, são obtidos 3 valores (Δ1= A-B; Δ2= B-C; Δ3= C-D) sendo que a leitura 

inicial é desconsiderada, assim faz-se uma média, como mostrado na Figura 11. 

A média dos valores é multiplicada por um fator de conversão (específico para 

cada enzima) obtendo-se assim o resultado em U/L. Por fim, faz-se uma relação 

de porcentagem entre a quantidade de enzima liberada por cada tratamento e a 

quantidade total, obtida com TRITON X -100. 
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Figura 11. Interface do sistema operacional do espectrofotômetro no modo cinético 

(Kinects/Time), onde as leituras são realizadas a cada um minuto, dando origem às 

curvas acima apresentadas. Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

4.7 Análise Estatística 

A significância estatística dos dados experimentais foi avaliada pela 

análise de variância, sendo a comparação de médias por meio do teste de 

Dunnet, que realiza a comparação entre os tratamentos e o controle, os 

resultados com valor de P < 0,05 foram considerados estatisticamente 

significantes. O programa utilizado foi o Graphpad Prism, versão 4.0 para o 

Windows, do Graphpad Software (San Diego, CA, USA). 
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5. RESULTADOS 

  

5.1 Efeitos do Fipronil Sobre a Respiração Mitocondrial dos Hepatócitos 
Permeabilizados 
 

Os efeitos do fipronil na respiração mitocondrial estão representados na 

Figura 12 (A e B). Ao observar as Figuras 12 (A e B), é possível notar uma 

diminuição significante no consumo de oxigênio com a concentração 25 µM. 

Os experimentos de respiração foram desenvolvidos com as 

concentrações de 5, 10, 15 e 25 µM.  

O fipronil apresentou ação inibidora sobre a respiração celular com os 

substratos do complexo I da cadeia respiratória (glutamato + malato) semelhante 

ao observado em mitocôndrias isoladas (PALMA et al., 2013). A adição de 10 µM 

de fipronil reduziu significantemente a velocidade de consumo de oxigênio do 

estado 3, apresentando inibição máxima com a adição de 25 µM da substância, 

comprovando o efeito dose-dependente.  
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Figura 12. Efeito do fipronil sobre o consumo de oxigênio em hepatócitos isolados de rato 
(106 células/mL). As células foram permeabilizadas com digitonina 0,002% e os 
substratos utilizados foram glutamato 5 mM + malato 5 mM. (A) Gráfico representativo da 
respiração mitocondrial; o experimento teve início com a adição dos hepatócitos (Hep), a 
formação do estado 3 da respiração ocorreu após a adição de ADP 2 mM e o estado 4 foi 
induzido pela adição de oligomicina 2 µg/mL (Olig). O fipronil foi inserido na câmara 
durante o estado 3 da respiração mitocondrial, e a velocidade máxima de consumo de O2 
está indicada pelo controle (C). (B) Representação quantitativa da inibição do estado 3 da 
respiração celular após a adição das diferentes concentrações de fipronil. Os resultados 
representam a média ± EPM de 6 experimentos com preparações diferentes. 
**Significantemente diferente do controle (P<0,01). (C = Controle sem adição de fipronil). 
  

O fipronil não apresentou efeito sobre a respiração de estado 3 das 

células energizadas com succinato (complexo II) nem sobre a respiração de 

estado 4 das células energizadas com glutamato + malato (complexo I) ou com 

succinato (dados não apresentados). 

 

A 

B
A 
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5.2 Efeitos do Fipronil Sobre o Potencial de Membrana Mitocondrial dos 
Hepatócitos 

 

Os efeitos do fipronil no potencial de membrana mitocondrial dos 

hepatócitos energizados com glutamato 5 mM + malato 5 mM estão 

representados na Figura 13. É possível notar uma redução significante no 

potencial de membrana mitocondrial a partir da concentração 10 µM de fipronil, 

sendo o efeito dose-dependente conforme observado nos experimentos de 

respiração.  

 

 

 

 

Figura 13. Efeito do fipronil sobre o potencial de membrana mitocondrial em hepatócitos 
isolados de rato (106 células/mL) energizados com glutamato 5 mM + malato 5 mM. As 
células foram permeabilizadas com digitonina 0,007% e o potencial de membrana foi 
avaliado pela captação da sonda fluorescente Rodamina 123. Os resultados representam 
a média ± EPM de 6 experimentos com preparações diferentes. *,***Significantemente 
diferente do controle no tempo correspondente, P< 0,05 e P< 0,001, respectivamente. 
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5.3 Efeito do Fipronil Sobre a Concentração Intracelular de ATP dos 
Hepatócitos  
 

O efeito do fipronil sobre a concentração intracelular de ATP foi avaliado 

em hepatócitos isolados de ratos normais e ratos previamente tratados com 

proadifen, um inibidor do citocromo P450, de maneira a investigar o efeito da 

biotransformação do inseticida sobre esse parâmetro. As concentrações de 

fipronil utilizadas nestes experimentos variaram de 25 a 100 µM (Figura 14). 

Nos hepatócitos isolados de ratos normais, observou-se uma redução 

significante da concentração de ATP a partir de 30 minutos do início do período 

experimental nas concentrações de 50, 75 e 100 µM de fipronil, sendo o efeito 

dose e tempo-dependente. No tempo 120 minutos, a redução foi significante já na 

concentração 25 µM do inseticida. 

             As células isoladas dos ratos previamente tratados com proadifen 

apresentaram redução significante nas concentrações de ATP logo aos 60 

minutos do período experimental na menor concentração de 25 µM. Nas demais 

concentrações de fipronil testadas (50, 75 e 100 µM) o conteúdo de ATP 

intracelular foi significantemente reduzido já a partir dos 30 minutos, sendo que o 

efeito máximo foi atingido aos 60 minutos nas concentrações mais elevadas (75 e 

100 µM).   
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Figura 14. Efeito do fipronil sobre a concentração intracelular de ATP em hepatócitos 
isolados (106 células/mL) de ratos normais ou previamente tratados com proadifen (P). Os 
resultados representam a média ± EPM de 6 experimentos com preparações diferentes. 
#,##,###Significantemente diferente do seu respectivo controle no tempo correspondente 
(P< 0,05, P< 0,01 e P< 0,001, respectivamente). *Significantemente diferente do sem 
proadifen na concentração correspondente (P< 0,05). (# sem proadifen) 
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5.4 Efeitos do Fipronil Sobre a Homeostase Intracelular de Ca2+ em 
Hepatócitos Isolados de Rato 
 

 A homeostase intracelular de Ca2+ foi determinada pelas alterações na 

fluorescência da sonda Fura-2 em hepatócitos expostos a concentrações 

crescentes de fipronil (25 a 100 µM).  

Ao observar a Figura 15, é possível notar um aumento crescente na 

concentração citoplasmática de Ca2+ a partir da exposição dos hepatócitos ao 

fipronil, sendo o efeito máximo obtido na concentração 75 µM.  

  

         

 

Figura 15. Efeitos do fipronil sobre a homeostase intracelular de Ca2+ em hepatócitos 
isolados de ratos normais (2 x 106 células/mL) permeabilizados com ácido plurônico 
(0,005%) conforme descrito em Material e Métodos. Os resultados representam a média 
± EPM de 6 experimentos com preparações diferentes. 
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5.5 Determinação da Viabilidade Celular pelo Método de Exclusão do 

Corante Azul de Tripan 

 A viabilidade celular foi determinada por meio da exclusão do corante azul 

de Tripan em hepatócitos expostos a concentrações crescentes de fipronil (25 a 

100 µM).  

A Figura 18 mostra que a exposição dos hepatócitos ao fipronil promoveu 

um aumento dose e tempo-dependente de morte celular, tendo efeito significante 

a partir dos 60 minutos de incubação na concentração 100 µM e aos 90 minutos 

na concentração 75 µM do inseticida.  

0 30 60 90 120

0

25

50

75

100
Controle
25 M
50 M
75 M
100 M

* *

*
**

**

Tempo

%
 d

e 
cé

lu
la

s 
vi

va
s

 

 

Figura 18. Efeitos do fipronil sobre a viabilidade celular avaliada por meio da exclusão do 
corante azul de Tripan em hepatócitos isolados de ratos (106 células/mL). Os resultados 
representam a média ± EPM de 4 experimentos com preparações diferentes. 
*,**Significantemente diferente do controle no tempo correspondente (P< 0,05 e  P< 0,01, 
respectivamente).  
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5.6 Efeitos do Fipronil Sobre a Viabilidade Celular Avaliada pela Atividade 
das Enzimas ALT e AST 

 

A determinação da atividade das enzimas alanina transaminase (ALT) 

(Figura 16), aspartato transaminase (AST) (Figura 17) foi utilizada para monitorar 

a viabilidade dos hepatócitos quando expostos às diferentes concentrações de 

fipronil (25 a 100 µM). A atividade enzimática foi avaliada no sobrenadante após a 

incubação das células isoladas de ratos normais ou de ratos previamente tratados 

com proadifen. 

Na Figura 16, pode-se observar um aumento significante na atividade da 

ALT dos hepatócitos isolados de ratos normais a partir dos 30 minutos na 

concentração 75 µM e a partir dos 60 minutos de incubação para a concentração 

50 µM, indicando um efeito dose e tempo-dependente. Os hepatócitos isolados 

dos ratos previamente tratados com proadifen também apresentaram aumento 

significante da atividade da ALT a partir dos 30 min na concentração75 µM e aos 

60 minutos de incubação para a concentração 50 µM de fipronil. Porém, o efeito 

do fipronil neste caso foi menor do que o apresentado nos hepatócitos isolados de 

ratos normais, conforme observado nas diferenças significantes entre as duas 

condições nos tempos 60, 90 e 120 min para a concentração 50 µM, 90 e 120 min 

para a concentração 75 µM e 120 min para a concentração 100 µM. 

A liberação da AST dos hepatócitos está representada na Figura 17. O 

fipronil nas concentrações de 50, 75 e 100 µM aumentou significantemente a 

liberação da AST dos hepatócitos isolados de ratos normais ou tratados com 

proadifen a partir dos 30 minutos de incubação. Uma liberação significante de 

AST a partir dos 60 minutos foi observada para o fipronil 25 µM em ambos os 

casos, mantendo a característica dose e tempo-dependente.  
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Figura 16. Efeito do fipronil sobre a viabilidade celular avaliada pela liberação da enzima 
alanina transaminase (ALT) em hepatócitos isolados de ratos (106 células/mL) de ratos 
normais ou previamente tratados com proadifen (P). Os resultados representam a média 
± EPM de 6 experimentos com preparações diferentes. #,##,###Significantemente diferente 
do seu respectivo controle no tempo correspondente (P< 0,05, P< 0,01 e P< 0,001, 
respectivamente). *,**,***Significantemente diferente do sem proadifen na concentração 
correspondente (P< 0,05, P< 0,01 e P< 0,001, respectivamente). (# sem proadifen) 
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Figura 17. Efeitos do fipronil sobre a viabilidade celular avaliada pela liberação da enzima 
aspartato transaminase (AST) em hepatócitos isolados de ratos (106 células/mL) de ratos 
normais ou previamente tratados com proadifen (P). Os resultados representam a média 
± EPM de 6 experimentos com preparações diferentes. #,##,###Significantemente diferente 
do seu respectivo controle no tempo correspondente (P< 0,05, P< 0,01 e P< 0,001, 
respectivamente). *,**,***Significantemente diferente do sem proadifen na concentração 
correspondente (P< 0,05, P< 0,01 e P< 0,001, respectivamente). (# sem proadifen) 
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6. DISCUSSÃO 

 

Os resultados apresentados deste estudo mostram que o fipronil reduz a 

respiração celular em células energizadas com glutamato mais malato de maneira 

dose-dependente, diminui o potencial de membrana mitocondrial acompanhado 

pela redução da concentração de ATP e viabilidade celular, além de alterar a 

homeostase intracelular de Ca2+.  

Estudos dos efeitos do fipronil em células indicam que ele induz a morte 

celular por apoptose. Células de fígado expostas a concentrações baixas de 

fipronil (0,1 µM), além da diminuição do ATP, tiveram a ativação de enzimas 

conhecidas por participarem do processo de apoptose, as caspases 3 e 7 (DAS et 

al., 2006). Estudos histológicos também mostram o núcleo de hepatócitos 

desorganizados e modificados, com condensação e marginalização da cromatina, 

indicando a ocorrência de apoptose (FERREIRA et al., 2012).  

Durante a biotransformação de xenobióticos no fígado, os metabólitos 

gerados podem ser ainda mais tóxicos que o composto de origem (IOANNIDES E 

LEWIS, 2004). No fígado de mamíferos o fipronil é metabolizado principalmente 

em fipronil sulfona e, por fotodegradação, que pode ocorrer no solo ou na água, o 

principal metabólito é o fipronil dessulfinil, sendo ambos mais persistentes e 

menos seletivos aos receptores GABA, além de serem mais tóxicos a insetos, 

mamíferos, peixes e pássaros em relação ao composto original (DAS et al., 2006). 

Tang et al., 2004 apontaram a isoforma do citocromo P450 3A4 como o principal 

responsável pelo metabolismo hepático do fipronil. Portanto, para avaliar o efeito 

da biotransformação sobre a toxicidade do fipronil alguns experimentos foram 

realizados com hepatócitos isolados de ratos previamente tratados com proadifen, 

um clássico inibidor das enzimas do citocromo P450 (BORT et al., 1998; 

ANDERS; MANNERING, 1996; MINGATTO et al., 2002; SOMCHIT et al., 2009).  

 A interferência do fipronil no funcionamento da cadeia de transporte de 

elétrons mitocondrial em hepatócitos isolados de rato foi monitorada pelo 

consumo de oxigênio. A análise dos resultados mostrou uma clara inibição da 

cadeia de transporte de elétrons pelo inseticida, pois ocorreu diminuição na 

velocidade de consumo de oxigênio no estado 3 da respiração de células 

energizadas com substratos do complexo I (glutamato + malato) nas 



42 

 

concentrações de 10 a 25 µM. Além da respiração, o fipronil também afetou o 

potencial de membrana das mitocôndrias dos hepatócitos de maneira dose-

dependente. Esses resultados estão de acordo com os obtidos por Palma et al., 

(2013), que avaliaram os efeitos do fipronil sobre mitocôndrias isoladas de fígado 

de rato.  

 Ao inibir a cadeia de transporte de elétrons e a formação do potencial de 

membrana mitocondrial, seria esperado que o fipronil reduzisse a concentração 

intracelular de ATP. De fato, esse efeito foi observado previamente por estudos 

realizados em diferentes modelos de células (DAS et al., 2006; VIDAU et al., 

2009; VIDAU et al., 2011). No presente estudo, a diminuição da concentração de 

ATP foi observada em hepatócitos isolados tanto de ratos normais como também 

de ratos previamente tratados com proadifen, indicando que a biotransformação 

do inseticida não altera sua toxicidade, conforme também mostrado previamente 

por Das et al., 2006. Essa redução do ATP pode ter sido suficiente para diminuir a 

eficiência dos processos dependentes de energia e a transdução de sinais 

celulares mediados pelo ATP, o que segundo Eguchi et al. (1997) e Skulachev 

(2006), pode acarretar a morte celular.  

A exposição dos hepatócitos ao fipronil a partir da concentração de 25 µM, 

promoveu a ruptura da homeostase intracelular do Ca2+. Esse efeito pode ser 

explicado pelo fato de que ao ter sua concentração aumentada no citoplasma da 

célula a mitocôndria capta os excedentes de Ca2+ por um canal chamado 

uniporter (UP), porém, segundo Brookes et al. (2004) a captação do íon pelo UP é 

dependente do potencial de membrana, sendo assim, uma vez que o fipronil 

dissipa o potencial de membrana mitocondrial, a captação do íon pela organela foi 

afetada. O aumento do Ca2+ citosólico observado pelo tratamento dos hepatócitos 

com o fipronil pode também ser um resultado da liberação do cálcio mitocondrial 

conforme observado em experimentos realizados em nosso laboratório utilizando 

mitocôndrias isoladas de fígado de rato (dados ainda não publicados). 

Outra hipótese a ser considerada para a ruptura da homeostase intracelular 

do cálcio induzida pelo fipronil é que a diminuição da concentração celular de ATP 

promovida pelo inseticida pode ter levado à inativação das bombas responsáveis 

pela manutenção do gradiente iônico do Ca2+ em outras organelas como o 
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retículo endoplasmático (THASTRUP et al., 1990;  LYTTON; WESTLIN; HANLEY, 

1991). 

O aumento das concentrações intracelulares de Ca2+ pode ativar 

proteases, fosfolipases e endonucleases dependentes do íon (TRUMP; 

BERZESKY, 1992). A ativação de proteases e fosfolipases induz alterações no 

citoesqueleto e na membrana plasmática e esses processos, quando 

combinados, culminam em ruptura das interações citoesqueleto-membrana 

plasmática, ocasionando desestabilização da bicamada lipídica, formação de 

bolhas na superfície celular e em casos mais severos ruptura e necrose celular 

(NICOTERA et al., 1986; SAKAIDA; THOMAS; FARBER, 1992; GORES; 

HERMAN; LEMASTERS, 1990). 

O teste de exclusão do corante azul de tripan apresentou queda na 

viabilidade celular conforme o aumento do tempo de incubação e da concentração 

do inseticida. Esse teste avalia a permeabilidade da membrana plasmática 

(FRESHNEY, 1994) sendo que mesmo a membrana sendo lisada por um agente 

citotóxico, organelas citoplasmáticas podem, ainda, manter sua atividade 

fisiológica.   

O efeito do fipronil sobre a viabilidade dos hepatócitos foi avaliado 

também por meio da atividade das enzimas ALT e AST. A enzima AST é uma 

enzima encontrada em maior quantidade nas mitocôndrias, cerca de 80%, e não é 

liberada tão rápido como a ALT, que é uma enzima puramente citosólica. A AST 

está presente em altas concentrações em um grande número de tecidos, como 

coração, fígado, músculo esquelético, rins e pâncreas. A ALT é primariamente 

limitada ao citosol dos hepatócitos, e é considerada um indicador altamente 

sensível de dano hepatocelular e, dentro de certos limites, pode fornecer uma 

taxa quantitativa do grau de dano sofrido pelo fígado (AL-HABORI et al.,  2002). 

De acordo com os dados obtidos neste estudo, observou-se aumento na 

liberação das enzimas ALT e AST no líquido de incubação dos hepatócitos, o que 

de acordo com Grisham (1979), indica que houve uma perda de integridade da 

membrana plasmática dos hepatócitos, a qual está associada à lise ou morte das 

células, ou ainda, a algumas alterações reversíveis que resultam em aumento de 

sua permeabilidade (GRISHAN; SMITH, 1984). O tratamento prévio dos animais 

com o proadifen, um inibidor do citocromo P450, alterou a liberação da enzima 
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ALT promovida pelo fipronil nas concentrações de 50, 75 e 100 µM, indicando que 

a biotransformação do inseticida potencializa o seu efeito tóxico. Portanto, os 

resultados de viabilidade celular apresentados no presente estudo estão de 

acordo com os obtidos por Das et al., 2006, que avaliaram os efeitos do fipronil e 

do seu metabólito sulfona sobre a viabilidade celular em hepatócitos humanos e 

células HepG2. 

Dentre os tipos de morte celular, estão a necrose e a apoptose, sendo 

que atualmente, não há dúvidas de que a apoptose requer energia para que 

ocorra, pois é um processo regulado por inúmeras etapas dependentes de ATP, 

como a ativação da caspase, hidrólise enzimática de macromoléculas, 

condensação da cromatina, formação de bolhas na superfície da membrana 

plasmática e formação do corpo apoptótico (KASS et al., 1996; BARROS et al., 

2003). A necrose por outro lado é caracterizada por alterações que causam 

depleção do ATP, quebra do equilíbrio iônico, intumescimento mitocondrial e 

celular, além de ativação de enzimas degradativas, resultando em ruptura da 

membrana plasmática, perda de proteínas, metabólitos e íons intracelulares 

(EGUCHI; SHIMIZU; TSUJIMOTO, 1997; NICOTERA; LEIST; FERRANDO-MEY, 

1998; LEMASTERS et al.,1999). 

Segundo Vidau et al. (2009) o fipronil induz efeitos citotóxicos em células 

derivadas do epitélio intestinal CaCo-2. A redução de propriedades coesivas das 

células epiteliais foi atribuída a uma diminuição nas concentrações de ATP. Além 

disso, uma exposição crônica ao fipronil e seus metabólitos (sulfona e sulfeto) 

desencadearam morte celular.  

Devido aos aspectos apresentados por células em processo de morte 

celular por necrose descritas por Eguchi et al. (1997), é possível que o fipronil 

esteja desencadeando o processo de necrose aos hepatócitos, devido à redução 

drástica na síntese de ATP, porém a apoptose não pode ser descartada. Nesse 

sentido, Das et al, 2006, utilizando hepatócitos humanos e células de hepatoma 

humano (HepG2), e Vidau et al., 2011, utilizando células de neuroblastoma 

humano (SH-SY5Y), demonstraram que o fipronil induz morte celular por 

apoptose.  

Partindo do princípio que a fosforilação oxidativa é um processo 

dependente do funcionamento da cadeia de transporte de elétrons (MITCHELL, 
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1961; BOYER; CROSS; MOMSEN, 1973), as causas da queda na produção de 

energia pelas mitocôndrias dos hepatócitos pode ser resultado da inibição que o 

fipronil promoveu sobre a velocidade de consumo de oxigênio no estado 3 da 

respiração mitocondrial, observada com substratos do complexo I (glutamato + 

malato). Sendo assim, os resultados deste estudo sugerem que o fipronil ao 

reduzir a atividade mitocondrial dos hepatócitos, promoveu uma redução da 

síntese de ATP pela fosforilação oxidativa. Como consequência da diminuição na 

quantidade de ATP, a ocorrência de muitas das funções celulares dependentes 

de energia são impedidas, como por exemplo, a homeostase intracelular do Ca2+, 

o que pode acarretar a morte celular.  
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7. CONCLUSÃO 

 

 O mecanismo de toxicidade do fipronil em hepatócitos isolados de rato 

consiste na diminuição da atividade mitocondrial, levando a reduções 

progressivas na produção de ATP, com a consequente ruptura da homeostase 

intracelular do Ca2+, ocasionando a morte celular. 
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