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RESUMO 
 

Nos últimos anos, o Brasil se tornou um dos maiores consumidores de 
agrotóxicos do mundo. Esses compostos podem contaminar água e solo, alterar o 
habitat de determinados animais, exercer efeitos tóxicos e até mesmo mortais. 
Trabalhos recentes mostram que alguns agrotóxicos podem atuar como 
desreguladores endócrinos, alterando funções do sistema endócrino e causando 
efeitos adversos à saúde. Entre os compostos desreguladores endócrinos, alguns 
são considerados obesogênicos ambientais, definidos como substâncias capazes 

de induzir acúmulo lipídico, principalmente via ativação do PPAR . O PPAR , 
considerado o regulador chave da adipogênese, pertence à superfamília dos 
receptores nucleares e atua como heterodímero com outro receptor nuclear, o 
RXRα. Considerando o elevado consumo de agrotóxicos e a escassez de estudos 
sobre seu efeito no metabolismo lipídico, esse trabalho teve como objetivo avaliar 
o potencial adipogênico da abamectina e do carbosulfano, dois agrotóxicos 
amplamente utilizados no Brasil. Para avaliar a toxicidade dos compostos e definir 
as concentrações não tóxicas para ensaios subsequentes, foi feito o ensaio de 
viabilidade celular em células 3T3-L1 e HeLa. Para avaliar o potencial de indução 
de acúmulo lipídico, foi realizado o ensaio de diferenciação em adipócitos. Para 

avaliar o efeito dos agrotóxicos sobre o PPAR  e o RXRα, foi realizado o ensaio 
de transativação e gene repórter da luciferase. Os resultados mostraram que o 
carbosulfano não foi tóxico para os tipos celulares avaliados. No entanto, a 
abamectina apresentou toxicidade superior a 70% para as células 3T3-L1 na 
concentração de 100 µM e para as células HeLa nas concentrações 10 µM e 100 
µM. No ensaio de diferenciação, tanto a abamectina 0,1 µM e 1 µM quanto o 
carbosulfano nas concentrações de 0,1 µM a 100 µM, foram capazes de induzir 
acúmulo lipídico. O ensaio de transfecção e gene repórter mostrou que a 

abamectina não foi capaz de alterar a atividade transcricional do PPAR  e do 
RXRα, enquanto o carbosulfano aumentou a atividade do PPAR  nas 
concentrações 10 µM e 100 µM, comportando-se como um agonista parcial desse 
receptor e não foi capaz de modular a atividade transcricional do RXRα. Com 
esses resultados, é possível concluir que os agrotóxicos estudados são indutores 
de adipogênese in vitro. O agrotóxico carbosulfano tem como um dos 

mecanismos de ação a ativação do PPAR , enquanto a via de atuação da 
abamectina não foi esclarecida neste estudo. Esses resultados contribuem para o 
entendimento de como esses compostos afetam a saúde humana.  Novos 
estudos são necessários para investigar outras vias de atuação e verificar se 
esses resultados se reproduzem em organismos complexos. 
 
Palavras-chave: Agrotóxicos. Receptores nucleares. Células 3T3-L1. 
Adipogênese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

In recente years, the Brazil became one of the largest consumers of pesticides of 
the world. Those compounds may contaminate wtarer and soil, to modify the 
habitat of certain animals  to exert toxic effects and even deadly effects. Recent 
works shows that some pesticides may act as endocrine disrupters, altering 
endocrine system functions and causing adverse health effects. Among endocrine 
disrupters compounds, some are considered environmental obesogens, defined 

as substances capable of inducing lipid accumulation, mainly via PPAR  
activation. The PPAR , considered the key regulator of adipogenesis, belongs to 
the nuclear receptor superfamily and acts as a heterodimer with another nuclear 
receptor, RXRα. Considering the high consumption of pesticides and the scarcity 
of studies on their effect on lipid metabolism, this study aimed to evaluate the 
adipogenic potential of abamectin and carbosulfan, two pesticides widely used in 
the Brazil. To assess the toxicity of the compounds and to define non-toxic 
concentrations for subsequent assays, the cell viability assay was performed on 
3T3-L1 and HeLa cells. To evaluate the potential for induction of lipid 
accumulation, the adipocyte differentiation assay was performed and to evaluate 

the effect on PPAR  and RXRα, the transactivation and luciferase reporter gene 
assay were performed. The results showed that carbosulfan was not toxic to the 
cell types evaluated. However, abamectin showed toxicity greater than 70% for 
3T3-L1 cells at concentration of 100 µM and HeLa cells at concentrations of 10 µM 
and 100 µM. In the differentiation assay, 0.1 and 1 µM abamectin and carbosulfan 
at 0.1 µM to 100 µM concentrations were able to induce lipid accumulation. The 
transfection and reporter gene assay showed that abamectin was not able to alter 

PPAR  and RXRα transcriptional activity, while carbosulfan increased the PPAR  
activity at 10 µM and 100 µM concentrations, acting as a partial agonist of this 
receptor and was not able to modulate the transcriptional activity of RXRα. With 
these results, it is possible to conclude that the studied pesticides are inducers of 
in vitro adipogenesis. Carbosulfan has as one of its mechanisms of action the 

activation of PPAR , while the way of action of abamectin was not clarified in this 
study. Those results contribute to the understanding of how those compounds 
affect human health. Further studies are needed to investigate other pathways and 
to verify whether those results reproduce in complex organisms. 
 
Keywords: Pesticides. Nuclear receptors. 3T3-L1 cells. Adipogenesis. 
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          LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

 
 

Aba               abamectina 

AF-1              função de ativação 1 (activation function 1)  

AF-2              função de ativação 2 (activation function 2) 

AMPc            3´5´-adenosina-monofosfato-cíclico 

AR                 receptor de andrógeno (androgen receptor) 

BPA               bisfenol A 

Car                carbosulfano 

CAR              receptor androstano constitutivo (constitutive androstane receptor) 

C/EBPs         proteínas de ligação ao amplificador CCAAT 

                     (CCAAT-enhancerbinding proteins)    

COUP-TF      fator I de transcrição do promotor upstream de ovalbumina 

                      de galinha (chicken ovalbumin upstream promoter)  

DAX1             sexo reverso dosagem sensitivo região crítica de hipoplasia adrenal, 

                      gene 1(dosage sensitive sex reversal, adrenal hypoplasia critical 

                      region, on chromosome x, gene 1) 

DBD               domínio de ligação ao DNA (DNA binding domain) 

Dexa              dexametasona 

DMEM           dulbecco's modified eagle medium 

DMSO           dimetilsulfóxido 

ER                 receptor de estrógeno (estrogen receptor)   

ERR              receptor relacionado ao estrógeno (estrogen receptor-related                              

                      receptor)   

FXR               receptor farnesoide X (farnesoid X receptor) 

GAL4             fator de transcrição de leveduras 

GCNF            fator nuclear de células germinativas (germ cell nuclear factor) 

GR                 receptor de glicocorticoide (glucocorticoid receptor) 

HNF4             fator nuclear hepatocitário 4 (hepatocyte nuclear factor 4) 

HREs             elementos responsivos aos hormônios (hormone response  

                      elements) 

IBMX             3-isobutil-1-metixantina 

IDA                ingestão diária aceitável 
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LBD                domínio de ligação ao ligante (ligand binding domain) 

LRH1              receptor humano homólogo 1 hepático (human liver receptor  

                       homologue-1) 

LXR                receptor hepático X (liver X receptor) 

MR                 receptor mineralocorticoide (mineralocorticoid receptor) 

MTT               brometo tiazolil azul de tetrazólio 

NR4A             receptor nuclear 4A (nuclear receptor 4A) 

PPARs           receptores ativados por proliferados peroxissomais 

PBS               tampão fosfato-salino (phosphate buffered saline) 

PPRE            elemento responsivo aos proliferadores peroxissomais 

PR                 receptor de progesterona (progesterone receptor) 

PRN               receptor nuclear fotorreceptor célula específico 

                      (photoreceptor cellspecific nuclear receptor) 

PXR               receptor pregnano X (pregnane X receptor) 

RAR               receptor do ácido retinóico (retinoic acid receptor) 

RNA               ácido ribonucleico (messenger ribonucleic acid) 

ROR              receptor órfão relacionado ao retinóide (retinoid-related orphan  

                      receptor) 

 Rosi              rosiglitazona 

RXRs             receptores retinóides X 

SF1                fator esteroidogênico 1 (steroidgenic factor-1) 

SFB               soro fetal bovino (bovine fetal serum) 

SNB               soro neonatal bovino (bovine neonatal serum) 

SHP               parceiro heterodímero curto (short heterodimer partner) 

TBT                tributilestanho  

TLL                homólogo do gene sem cauda de Drosophila (homologue 

                      of the drosophila  tailless gene) 

TR                  receptor do hormônio tireoidiano (thyroid hormone receptor) 

TR                  receptor testicular (testicular receptor) 

VDR               receptor da vitamina D (vitamin D receptor) 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Desreguladores endócrinos são substâncias com potencial para alterar o 

funcionamento fisiológico do sistema endócrino, podendo acometer não só o 

organismo com o qual os mesmos entraram em contato, mas também a sua 

descendência (1). Esses compostos mimetizam a ação de ligantes endógenos e 

são capazes de estimular ou inibir determinadas funções, podendo estar em altas 

ou baixas concentrações no organismo (2).  

Os compostos caracterizados como desreguladores endócrinos 

apresentam como características clássicas a lipossolubilidade, fator que facilita a 

passagem da substância pela membrana plasmática, a bioacumulação, que é o 

processo pelo qual a substância é absorvida pelos organismos e a 

biomagnificação, fenômeno em que o composto se acumula progressivamente de 

um nível trófico para outro ao longo da cadeia alimentar (2-5). Esses compostos 

apresentam diferentes níveis de toxicidade endócrina e podem ser classificados 

como naturais ou sintéticos (6). Os interferentes endócrinos naturais são, 

geralmente, produtos naturais que compõem a alimentação, como os 

fitoestrógenos, enquanto os sintéticos podem ser produtos químicos usados em 

indústrias, como plásticos, pesticidas e outros poluentes ambientais (7).   

De forma geral, os desreguladores endócrinos podem causar diversos 

malefícios à saúde, sendo esses efeitos dependentes do metabolismo do 

indivíduo (6), do tempo e da concentração de exposição. Dentre os danos 

provocados estão anormalidades gonadais, como diminuição na qualidade e na 

quantidade do sêmen, hipospadia, câncer (8), estímulo excessivo de 

determinados órgãos, desencadeando neoplasias (9), aumento de circunferência 

abdominal, resistência insulínica (10) e obesidade (11). 

A obesidade apresenta uma etiologia multifatorial (12) e é caracterizada 

por um acúmulo anormal ou excessivo de gordura, além de ser um dos principais 

fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas, como doenças 

cardiovasculares, diabetes e câncer (13). Segundo dados da Organização 

Mundial da Saúde, em 2016, de um total de mais de 1,9 bilhões de adultos acima 

do peso, 650 milhões estavam obesos, o que correspondia a 13% da população 

mundial (14). Nesse mesmo período, a obesidade acometia cerca de 22,1% da 

população brasileira (15).  
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O aumento nos casos de excesso de peso e obesidade, comumente, são 

associados à uma maior disponibilidade no consumo de alimentos baratos e 

palatáveis, ingestão de dieta rica em gordura e reduzida prática de atividades 

físicas (16). No entanto, estudos recentes mostram que obesogênicos ambientais 

podem estar envolvidos na adipogênese. Os obesogênicos ambientais foram 

descritos pela primeira vez em 2006 por Blumberg e Grün, que os caracterizou 

como moléculas que regulam inadequadamente o metabolismo lipídico e a 

adipogênese para promover a obesidade (17). Como exemplos de compostos 

considerados obesogênicos ambientais, podem ser citados o bisfenol A (BPA) e o 

tributilestanho (TBT). Estudos mostraram que o BPA foi capaz de acelerar a 

diferenciação de pré-adipócitos em cultura em adipócitos (18) e o TBT promoveu 

a adipogênese tanto em in vitro quanto in vivo, induzindo acúmulo lipídico no 

fígado, nos testículos e depósitos de gordura de camundongos neonatos, e 

aumento da massa adiposa epididimal em adultos (19).  

Estudos têm demonstrado que alguns agrotóxicos podem atuar como 

desreguladores endócrinos e esses, quando são liberados no ambiente, podem 

passar por diversas modificações físicas, químicas e biológicas, tendo sempre o 

homem como um potencial receptor-alvo (20). Os mecanismos de ação desses 

produtos químicos sobre a saúde humana ainda não estão bem elucidados, o que 

torna imperativa a realização de mais estudos que investiguem os efeitos desses 

agrotóxicos sobre a saúde e o meio ambiente. De acordo com as informações 

apresentadas, o presente trabalho teve como objetivo a investigação do potencial 

desregulador endócrino e adipogênico dos agrotóxicos abamectina e 

carbosulfano. A importância dessa investigação está relacionada ao fato de que 

esses compostos estão em contato direto com diferentes tipos de culturas 

agrícolas, podem alcançar lençóis freáticos e invariavelmente atingir o ser 

humano. 

Diante das condições de exposição aos agrotóxicos às quais os seres 

humanos são submetidos diariamente e da ausência de estudos relacionados ao 

impacto dos agrotóxicos abamectina e carbosulfano na adipogênese, este 

trabalho visa investigar os possíveis mecanismos celulares e moleculares 

envolvidos na ação desses agrotóxicos.  

A relevância dessa proposta de pesquisa está atrelada ao fato de que os 

impactos causados pelos agrotóxicos são pouco conhecidos, uma vez que junto a 
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outros estudos, pode contribuir para a avaliação da segurança desses compostos, 

evidenciação dos danos relacionados à saúde e os custos sociais e ambientais 

associados. Esse estudo também pode contribuir para a regulamentação mais 

eficaz desses compostos.  

 
2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 AGROTÓXICOS 

 

Os agrotóxicos são produtos e agentes de processos químicos, físicos ou 

biológicos, que objetivam a melhora na produção, no armazenamento e na 

proteção do ecossistema, por modificações na fauna e na flora, preservando-as 

da ação de seres considerados nocivos (21). O uso extensivo dos agrotóxicos no 

Brasil iniciou-se na década de 1950, período da Revolução Verde, que foi 

marcado pela incorporação de novas práticas tecnológicas na produção agrícola, 

objetivando o aumento da produtividade (20) e a adoção dos chamados insumos 

modernos foi essencial para que o país se tornasse o maior consumidor de 

agrotóxicos no mundo, estimando um consumo de 1 bilhão de litros de 

agrotóxicos em cada ano safra (22) e, até os dias atuais, a agricultura continua 

sendo uma das principais atividades econômicas do nosso país, visto que o uso 

desses agrotóxicos aumenta a produtividade. Esse consumo causa graves 

impactos socioeconômicos e ambientais (22), que refletem diretamente na saúde 

da população, de outros animais e do próprio ambiente, o que evidencia a 

necessidade de que novas pesquisas sejam realizadas.  

A investigação dos problemas decorrentes da aplicação de agrotóxicos 

sobre as culturas agrícolas, bem como incentivos à pesquisa de métodos 

alternativos que favoreçam a produtividade de forma eficiente e não agressiva aos 

seres e ao ambiente, podem motivar o país a reduzir o uso dessas substâncias e 

a buscar alternativas para o desenvolvimento da produção agrícola que sejam 

menos agressivas e sustentáveis ao ambiente de forma geral. 

Segundo a Lei nº 7.802, de 11 de Julho de 1989, é proibido, no Brasil, o 

registro de agrotóxicos que apresentem características teratogênicas, 

carcinogênicas ou mutagênicas e que causem distúrbios hormonais (21). No 

entanto, em 2019 mais de 169 agrotóxicos tiveram seu registro liberado, dentre 
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eles produtos já identificados como potenciais causadores de câncer e que já são 

proibidos na União Europeia, como é o caso do glifosato (23). Agrotóxicos como 

ametrina, carbosulfano e óxido de fembutatina também são proibidos na União 

Europeia, mas no Brasil ainda são aprovados (24-27). 

No Brasil, o registro de um agrotóxico depende da avaliação de três 

órgãos do governo federal: o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(Mapa), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Esses 

órgãos realizam a avaliação do agrotóxico de forma independente. O Mapa avalia 

a eficiência e o potencial de uso na agricultura, o Ibama o potencial poluidor e a 

Anvisa a toxicidade e o nível de segurança do produto (28).   

Atualmente, existem 2300 agrotóxicos registrados no Brasil (29) e, até 

julho de 2019, a classificação toxicológica dos compostos era realizada em quatro 

classes (I-IV): I-extremamente tóxicos, II- altamente tóxicos, III- moderadamente 

tóxicos ou IV- pouco tóxicos (30). No entanto, em agosto de 2019, a Anvisa 

publicou no Diário Oficial da União, a reclassificação toxicológica dos agrotóxicos 

registrados no Brasil (31). Segundo a Anvisa, as mudanças foram propostas com 

base nos padrões do Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e 

Rotulagem de Produtos Químicos (Globally Harmonized System of Classification 

and Labelling of Chemicals – GHS), que fará com que o Brasil tenha regras 

similares a de países da União Europeia, por exemplo, fortalecerá a 

comercialização de produtos nacionais no exterior, além de atualizar e tornar mais 

claros os critérios de avaliação e classificação toxicológica dos produtos (29).  

Foram avaliados 1942 agrotóxicos e desses 1924 foram reclassificados (31) e de 

acordo com esta reclassificação, os produtos podem ser enquadrados nas 

seguintes categorias: 1- extremamente tóxico, 2- altamente tóxico, 3- 

moderadamente tóxico, 4- pouco tóxico, 5- improvável de causar dano agudo ou 

não classificado (29).  

A exposição aos pesticidas pode ocorrer diretamente pelo contato direto 

do organismo com os compostos e indiretamente pela exposição aos metabólitos 

que são produzidos durante as mudanças químicas do composto (32) e as vias de 

ingresso da substância no organismo podem ser oral, nasal, dérmica, ocular e 

aspirativa (33). O uso dos pesticidas pode contaminar os reservatórios de água e 

o solo, interferir no habitat natural de determinados organismos, influenciando na 
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biodiversidade, prejudicar a própria produção de alimentos, além de serem tóxicos 

e até mesmo mortais (34). Trabalhos recentes vêm demonstrando os efeitos de 

desregulação endócrina dos agrotóxicos, que estão relacionados à inflamação, a 

alterações no sistema reprodutor, à desregulação hormonal e à proliferação de 

células malignas (35, 36). 

No presente trabalho, foi investigado o potencial adipogênico de dois 

agrotóxicos amplamente utilizados no Brasil, a abamectina e o carbosulfano. 

 

2.1.1 Abamectina 

 

A abamectina pertence ao grupo químico avermectina e sua fórmula 

molecular depende do tipo de componente químico presente, que influencia no 

peso molecular da substância. Na presença do componente B1a apresenta 

fórmula bruta           e peso molecular 873,1g/mol, enquanto na presença de 

B1b a fórmula molecular apresentada é           e peso molecular 859,1 g/mol 

(37-39). No presente estudo, o composto utilizado apresentava abamectina B1a 

como isoforma predominante na concentração de 80%, enquanto a isoforma B1b 

apresentava 4% de concentração base. 

 

 

 

 

 

Esse composto pertence às classes acaricida, inseticida e nematicida, 

sendo usado em culturas de algodão, alho, batata, cana-de-açúcar, café, cenoura, 

cebola, citrus, coco, ervilha, feijão, figo, maçã, mamão, manga, melancia, melão, 

milho, morango, pepino, pera, pêssego, pimentão, soja, tomate e uva. A ingestão 

diária aceitável (IDA) desse composto é de 0,002 mg/kg, segundo a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (37).  

Figura 1. Estrutura química da abamectina (38 e 39). 

Abamectina B1a Abamectina B1b 
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As informações de segurança apresentadas no rótulo do produto, o 

caracterizam como capaz de causar toxicidade aguda oral, cutânea ou inalatória, 

podendo ser fatal em casos de toxicidade aguda por via oral e nasal, 

sensibilização respiratória, mutagenicidade em células germinativas, 

carcinogenicidade, toxicidade reprodutiva, sendo suspeito de ser prejudicial à 

fertilidade ou ao feto, além disso, causa danos aos órgãos por exposição 

prolongada ou repetida e é muito tóxico para a vida aquática com efeitos de longa 

duração (40). 

 

2.1.2 Carbosulfano 

 

O carbosulfano, sinônimo 2,3-Dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl 

(dibutylaminothio)methylcarbamate, possui fórmula empírica             e peso 

molecular  380.54 g/mol e pertence ao grupo químico metilcarbamato de 

benzofuranila (41).  

 

 

 

 

Essa substância pertence às classes acaricida, inseticida e nematicida, 

sendo usado em culturas de algodão, arroz, cana-de-açúcar, feijão, fumo, milho e 

soja e, de acordo com a ANVISA, a IDA é de 0,00015 mg/kg de peso corporal 

(25).  

De acordo com as informações de segurança descritas no rótulo do 

composto, observa- se que o carbosulfano apresenta características similares à 

abamectina, pois possui toxicidade aguda (oral, cutânea, inalatória), sendo tóxico 

se ingerido e fatal se inalado, pode causar uma reação alérgica na pele, além de 

ser muito tóxico para o ambiente aquático com efeitos de longa duração (42).  

 

 

Figura 2. Estrutura química do carbosulfano 
Fonte: Sigma- Aldrich (41). 
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2.2 RECEPTORES NUCLEARES  

 

Os receptores nucleares pertencem à uma superfamília de fatores 

transcricionais e são responsáveis por regular diversas funções, como 

homeostase, reprodução, desenvolvimento e metabolismo (43). Na regulação do 

crescimento e da diferenciação celular atuam fornecendo uma ligação direta entre 

moléculas de sinalização e a resposta transcricional (44).   

Esses receptores estão agrupados em seis subfamílias diferentes. Os 

receptores ativados por proliferadores peroxissomais (PPARs) e os receptores 

retinóides X (RXRs), que foram alvo de estudo em nosso trabalho, pertencem a 

duas subfamílias distintas (45). 

 

2.2.1 Estrutura dos receptores nucleares 

 

Análises moleculares de clonagem e estrutura/função evidenciaram que 

os membros da superfamília de receptores nucleares apresentam uma estrutura 

de domínio funcional comum, que consiste em cinco a seis domínios de 

homologia (46, 47). Um receptor nuclear típico possui uma região amino terminal 

variável (domínio A/B), um domínio de ligação ao DNA (DNA Binding Domain - 

DBD) ou região C, uma região de ligação D e uma região E que contém o domínio 

de ligação ao ligante (Ligand Binding Domain - LBD) (45) (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estrutura de um receptor nuclear. O receptor nuclear apresenta 5 
domínios principais: região amino terminal (A/B), domínio de ligação ao DNA (DBD) 
ou região C, região de ligação D e região E que contém o domínio de ligação ao 
ligante (LBD). (Figura adaptada de Aranda, Ana, Pascual, Angel. Nuclear hormone 
receptors and gene expression. Physiological reviews, v. 81, n. 3, p. 1269-1304, 2001 
(45)). 
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A região A/B é a mais variável, tanto em tamanho quanto em sequência, 

revelando uma conservação evolutiva fraca, e apresenta o domínio AF-1, referido 

como função de ativação transcricional 1, que pode atuar de forma autônoma, 

independente de ligante. Esse domínio é alvo de modificações pós- traducionais e 

é capaz de interagir com cofatores, como coativadores ou outros fatores de 

transcrição, que podem regular a atividade transcricional de forma positiva ou 

negativa (45, 47). 

O DBD pertence à região central C, é considerado o domínio mais 

conservado dos receptores nucleares e é responsável por reconhecer sequências 

de DNA específicas, chamadas de elementos responsivos aos hormônios 

(Hormone Response Elements –HREs), e ativar genes. O domínio apresenta 

elementos sequenciais que podem definir ou contribuir para a especificidade do 

elemento responsivo, para uma interface de dimerização dentro do DBDs e 

interação com determinada região do DNA e com resíduos que flanqueiam a 

sequência de reconhecimento de DNA (45, 47).  

A região D funciona como uma dobradiça entre o DBD e o LBD, 

permitindo a rotação do DBD. Essa característica permite que os DBDs e LBDs 

adotem diferentes conformações. Esse domínio não é bem conservado entre os 

diferentes receptores nucleares e pode abrigar sinais de localização nuclear e 

eliminar interações com os correpressores de receptores nucleares (45, 47).  

O domínio LBD é menos conservado que o DBD e apresenta quatro 

superfícies estruturalmente distintas, mas funcionalmente ligadas. O LBD é 

multifuncional, uma vez que medeia a ligação e a dimerização do ligante, a 

interação com proteínas reguladoras que modulam positiva ou negativamente a 

atividade transcricional, a atividade transcricional dependente de ligante através 

de AF-2, que é uma hélice de ativação de transcrição dependente de ligante (45, 

47). 

 

2.2.2 Classificação dos receptores nucleares 

 

A partir do sequenciamento genômico foi evidenciado que os seres 

humanos e os camundongos codificam 48 e 49 tipos de receptores nucleares, 

respectivamente, e de acordo com os seus ligantes fisiológicos e suas funções 
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proteicas, os receptores nucleares podem ser classificados em três subgrupos 

(48).  

O primeiro grupo é composto pelos receptores endócrinos, que 

apresentam alta afinidade por vitaminas lipossolúveis e hormônios, incluindo os 

receptores para hormônios esteroides glicocorticoide (Glucocorticoid Receptor- 

GR), mineralocorticoide (Mineralocorticoid Receptor- MR), de progesterona 

(Progesterone Receptor- PR), de andrógeno (Androgen Receptor- AR) e de 

estrógeno (Estrogen Receptor - ER), hormônio tireoidiano (Thyroid Hormone 

Receptor- TR) e vitaminas A (Retinoic Acid Receptors- RAR) e D (Vitamin D 

Receptor- VDR) (48). 

O segundo grupo é formado pelos receptores órfãos adotados, que foram 

inicialmente identificados com base na homologia de sequência com os 

receptores endócrinos. Esses receptores eram assim chamados por não 

apresentarem um ligante natural e, após os mesmos serem identificados, foram 

denominados adotados. Nesta classe estão inclusos receptores com baixa 

afinidade por lipídios dietéticos e xenobióticos, dentre eles o receptor retinóide x 

(Retinoid X Receptor - RXR), os receptores ativados por proliferadores 

peroxissomais (Peroxisome Proliferator-Activated Receptor - PPAR), o receptor 

hepático X (Liver X Receptor - LXR), o receptor farnesoide X (Farnesoid X 

Receptor - FXR) e o receptor pregnano X (Pregnane X Receptor - PXR) (48). 

Dentro do grupo dos receptores órfãos estão inclusos os chamados 

receptores órfãos enigmáticos. Esses são assim denominados, pois já foi 

identificado o ligante para pelo menos um subtipo, porém a natureza da regulação 

da atividade transcricional dependente de ligante ainda não foi bem elucidada. 

Esse grupo inclui o receptor relacionado ao estrógeno (Estrogen Receptor-

Related Receptor - ERR), o receptor androstano constitutivo (Constitutive 

Androstane Receptor - CAR), o receptor humano homólogo 1 hepático (Human 

Liver Receptor Homologue-1 – LRH1), o fator nuclear hepatocitário 4 (Hepatocyte 

Nuclear Factor 4 – HNF4), o receptor órfão relacionado ao retinoide (Retinoid-

Related Orphan Receptor – ROR) e o fator esteroidogênico 1 (Steroidgenic 

Factor-1 – SF1) (48). 

O terceiro grupo é representado pelos receptores órfãos verdadeiros, 

caracterizados por não apresentarem ligantes naturais ou sintéticos identificados. 

Nesta classe estão o parceiro heterodímero curto (Short Heterodimer Partner - 
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SHP), o sexo reverso dosagem sensitivo região crítica de hipoplasia adrenal, 

gene 1 (Dosage Sensitive Sex Reversal, Adrenal Hypoplasia Critical Region, on 

Chromosome X, Gene 1- DAX1), o homólogo do gene sem cauda de Drosophila 

(Homologue of the Drosophila Tailless Gene– TLL), o receptor nuclear 

fotorreceptor célula específico (Photoreceptor CellSpecific Nuclear Receptor – 

PRN), o fator nuclear de células germinativas (Germ Cell Nuclear Factor – 

GCNF), o receptor testicular (Testicular Receptor – TR), o receptor nuclear 4A 

(Nuclear Receptor 4A - NR4A), o Rev-erb (Rev-erb) e o fator I de transcrição do 

promotor upstream de ovalbumina de galinha (Chicken Ovalbumin Upstream 

Promoter - COUP-TF) (48).  

 

2.2.2.1 Receptores ativados por proliferadores peroxissomais 

 

Os receptores ativados por proliferadores peroxissomais (PPARs) 

pertencem à superfamília de receptores nucleares (48, 49) e atuam como fatores 

de transcrição ativados por ligantes (49-51).  

Os PPARs pertencem ao segundo grupo dos receptores nucleares (48) e 

os membros deste grupo atuam na forma de heterodímeros com o receptor de 

retinóide X (RXR) (52).  

O receptor X retinóide (RXR) pertence à classe de receptores nucleares e 

é conhecido por apresentar um efeito pleiotrópico, devido a sua capacidade de se 

ligar a diferentes elementos de resposta, atuando como um homodímero na 

presença de seu ligante, ácido 9-cis-retinóico ou como um heterodímero com 

outros membros da superfamília do receptor de hormônio nuclear, como os 

receptores ativados por proliferador de peroxissoma (PPARs) (53). Além de se 

ligar ao DNA como parceiro dimérico de outros receptores nucleares, o RXR 

interage com coativadores e correpressores conhecidos por conferir propriedades 

reguladoras da transcrição (53). O RXR possui três isotipos: α, β e  , que 

possuem propriedades distintas. O isotipo α é considerado necessário para a 

lipogênese e hipertrofia dos adipócitos, mas não para a sobrevivência dos 

mesmos (54).    

O heterodímero PPAR  e RXRα pode ser formado na presença ou na 

ausência de um ligante (49) e é considerado um dímero permissivo, visto que 

pode ser ativado por ligantes de RXRα e é ativado sinergicamente na presença 
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dos ligantes de ambos os receptores (45). Após formar o heterodímero com o 

RXRα, os PPARs se ligam a elementos responsivos aos proliferadores 

peroxissomais (Peroxisome Proliferator Response Elements - PPREs), que são 

sequências específicas do DNA presentes na região promotora dos genes alvo 

(52). 

Os PPARs, bem como os demais receptores nucleares, utilizam-se de 

três mecanismos principais para regular a atividade transcricional, a repressão 

independente do ligante, a ativação transcricional e a transrepressão (43).  

Existem três 3 isotipos de PPAR, α, β e  , e cada um desses atua como 

um heterodímero com o RXRα (48-51). Enquanto os PPARs α e   são 

predominantemente expressos no fígado e no tecido adiposo, respectivamente, o 

PPARβ é abundantemente expresso em todo o corpo, mas em baixos níveis no 

fígado (55). 

O PPAR , alvo de estudo do presente trabalho, é o principal regulador da 

adipogênese e pode ser ativado por agonistas sintéticos, ácidos graxos oriundos 

da dieta e metabólitos de ácidos graxos intracelulares. Na ausência de ligante, o 

heterodímero liga-se a correpressores transcricionais, que impedem a ligação ao 

PPRE. Na presença do ligante, o heterodímero PPAR /RXRα liga-se ao PPRE do 

gene alvo e induz a sua transcrição. A atividade transcricional de PPAR  resulta 

na regulação positiva de genes alvo envolvidos na adipogênese, resistência à 

insulina, respostas anti-inflamatórias e homeostase dos tecidos conjuntivos 

(Figura 4) (51).  

 

 

 

 

Figura 4. Ativação de PPAR . A ativação do PPAR  induzida por ligante faz com o 
receptor sofra uma mudança conformacional, que permite a ligação ao gene alvo, 
induzindo o processo de transcrição que culmina na regulação positiva de diferentes 
genes envolvidos no metabolismo (51). 
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2.3 DIFERENCIAÇÃO CELULAR 

 

Existem diferentes modelos in vitro de diferenciação de adipócitos e esses 

modelos apresentam diversas origens e podem representar diferentes estágios de 

desenvolvimento (56). 

A diferenciação celular in vitro permite a avaliação de múltiplos 

mecanismos celulares e moleculares envolvidos no processo, sendo um método 

muito utilizado para estudo da adipogênese.  

As células 3T3- L1 são fibroblastos (Figura 5), que se diferenciam de pré-

adipócitos para adipócitos, progredindo de acordo com a confluência da célula e 

da inibição por contato. Essas células expressam genes envolvidos no 

metabolismo de lipídios, comprometendo-se exclusivamente com a linhagem 

adipogênica (57) e são uma das linhagens celulares mais utilizadas em estudos 

de diferenciação celular (56). 

 

 

                        

 

 

Essas células são muito utilizadas, pois o processo de diferenciação 

celular apresenta etapas bem definidas, sendo a etapa inicial marcada pela 

parada do crescimento, intermediariamente ocorre a expansão clonal e, 

finalmente, a diferenciação pela ativação de determinados genes (58).  

 

2.3.1 Agentes indutores de diferenciação celular 

 

As células apresentam mecanismos intrínsecos de estímulo à 

diferenciação celular, no entanto, agentes indutores de diferenciação também são 

utilizados em estudos in vitro para auxiliar o processo (35, 36, 59, 60).  

Figura 5. Diferenciação de células 3T3-L1 
Fonte: Adaptado da American Type Culture 

Collection (ATCC) (57). 
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Os agentes indutores mais usados no processo de estímulo à 

diferenciação celular são insulina, dexametasona e 3-isobutil-1-metixantina 

(IBMX) (56).  

A insulina apresenta implicações sobre respostas biológicas, como 

captação de glicose, metabolismo lipídico e de proteínas e ainda induz a 

diferenciação celular por modulação do crescimento, que está atrelada à ativação 

de receptores da família de fatores de crescimento semelhantes à insulina (35). 

A dexametasona é um corticosteroide sintético muito utilizado em estudos 

de diferenciação de células osteogênicas, condrogênicas e adipogênicas. Esse 

composto ao ser incubado com células é capaz de aumentar o mRNA da leptina 

e/ou secreção da mesma (36), que é um hormônio peptídico sintetizado 

principalmente pelos adipócitos (59).  

O IBMX é um inibidor da fosfodiesterase responsável por aumentar os 

níveis de AMPc intracelular, que é essencial para a adipogênese, pois atua na 

regulação da diferenciação de adipócitos (60).    

O soro fetal bovino é usado para suplementar o meio de cultivo, porque 

as células necessitam de alguns fatores, como o de crescimento, que podem ser 

fornecidos pelo soro. A qualidade do soro pode sofrer influência de alterações na 

qualidade e na quantidade dos componentes do mesmo (61). 

Esses indutores de diferenciação ativam vias sinalizadoras celulares 

importantes para diferenciação das células. A expressão de genes específicos de 

adipócitos é estimulada pela insulina, o fator de transcrição C/EBPβ é ativado pela 

dexametasona e o IBMX ativa o fator C/EBPδ. Esses dois fatores de transcrição 

são capazes de induzir a transcrição do C/EBPα e do PPAR  (62).  

 

2.3.2 Regulação da adipogênese  

 

Considerando que as células 3T3-L1 constituem o modelo de 

diferenciação celular mais utilizado e que este foi utilizado nesse trabalho, é 

importante descrever seu ciclo de diferenciação. 

O ciclo celular das células 3T3-L1 apresenta estágios bem definidos, que 

são caracterizados pelo acionamento de genes que antes eram silenciosos. 

Quando as células 3T3-L1 são expostas aos agentes indutores de diferenciação, 

receptores e vias de sinalização são ativados e consequentemente essa ativação 
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resulta no estímulo à expressão das proteínas ligantes ao amplificador CCAAT 

(CCAAT/enhancer binding proteins, C/EBPs) C/EBP-β e C/EBP-δ, marcando o 

estágio inicial do ciclo celular. O ciclo celular é reiniciado e ocorre a expansão 

clonal, que é a divisão das células de forma regulada. Por ativação do receptor 

ativado por proliferadores de peroxissomas do tipo gama - PPARγ e C/EBP-α 

(dois reguladores centrais do processo adipogênico), as células comprometidas 

com a linhagem adipogênica, após se dividirem, saem permanentemente do ciclo 

celular e entram no estágio final de diferenciação, fase em que os pré-adipócitos 

adquirem características de adipócitos maduros, acumulando gotas de lipídeos 

em seu interior (50, 58). Sendo assim, observa-se que a diferenciação de pré-

adipócitos em adipócitos é regulada por uma série de fatores de transcrição que 

coordenam a expressão de centenas de proteínas responsáveis por estabelecer o 

fenótipo de células de gordura maduras (63).  

O processo de diferenciação terminal é marcado principalmente pela 

expressão de dois fatores de transcrição, o PPAR  e o C/EBPα. As células 

precursoras deficientes em PPAR  são incapazes de expressar qualquer fenótipo 

de adipócito, por outro lado, células que apresentam C/EBPα são capazes de se 

diferenciar em adipócitos, mas são resistentes à insulina (63).  

Após a exposição dos pré-adipócitos ao coquetel de diferenciação, os 

primeiros fatores de transcrição induzidos são C/EBPβ e C/EBPδ e a expressão 

desses fatores, sob o controle de promotores de diferenciação exógenos, induz e 

acelera a adipogênese. A expressão do receptor PPAR  e de C/EBPα é mediada 

pela atividade de C/EBPβ e C/EBPδ (62). 

Uma vez que os principais reguladores da adipogênese estão ativos, 

PPAR  e C/EBPα, os mesmos se autorregulam de forma positiva para se 

manterem expressos. Esses fatores induzem a transcrição de genes-alvo 

silenciosos e também de enzimas e proteínas envolvidas na manutenção do 

fenótipo do adipócito (58). Além disso, esses reguladores estão envolvidos na 

parada do crescimento celular, que é um processo necessário para a 

diferenciação dos adipócitos, visto que C/EBPα apresenta uma atividade 

antimitótica, enquanto a atividade de PPAR  pode ser suficiente para induzir a 

parada do crescimento em fibroblastos (56). 

 

 



28 

3 OBJETIVOS 

  

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Investigar se os agrotóxicos abamectina e carbosulfano apresentam 

potencial adipogênico in vitro. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Avaliar a viabilidade das células 3T3-L1 e HeLa, expostas aos 

agrotóxicos abamectina e carbosulfano; 

- Avaliar se a abamectina e o carbosulfano são capazes de induzir 

acúmulo lipídico em células 3T3-L1; 

- Avaliar, em células HeLa, se a abamectina e o carbosulfano possuem 

efeito sobre a atividade transcricional do PPAR ; 

- Avaliar, em células HeLa, se a abamectina e o carbosulfano possuem 

efeito sobre a atividade transcricional do RXR. 

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 ESCOLHA DOS AGROTÓXICOS  

 

Primeiramente, foram realizados levantamentos na página do Ministério 

da Agricultura do Brasil e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre os 

agrotóxicos registrados no país e também sobre a existência de pesquisas 

científicas que relacionassem o uso desses compostos com a adipogênese, 

obesidade e possíveis efeitos sobre os receptores nucleares PPAR  e RXRα.  

Após o levantamento dos agrotóxicos utilizados no país, foi feita uma 

análise do grupo químico e da classe (acaricida, inseticida, nematicida, por 

exemplo) aos quais os compostos pertenciam e da cultura agrícola em que eram 

aplicados. Esse levantamento teve como objetivo identificar compostos utilizados 

no Brasil e nos Estados Unidos e/ou União Europeia, amplamente empregados 

em diversos tipos de cultura e que pertencessem a diferentes grupos e classes.  
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Posteriormente, foi verificada a disponibilidade de aquisição do produto na 

sua forma pura em empresas com representantes no Brasil e, então, os 

agrotóxicos abamectina e carbosulfano foram obtidos.  

 

4.2 MATERIAIS E REAGENTES 

 

As células 3T3-L1 foram gentilmente doadas pela Professora Doutora Isis 

Hara Travenzoli, pesquisadora do Laboratório de Endocrinologia Molecular do 

Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, enquanto as células HeLa foram adquiridas no Banco de Células do Rio 

de Janeiro e doadas pelo Professor Doutor Francisco de Assis Rocha Neves, 

coordenador do Laboratório de Farmacologia Molecular da Faculdade de Ciências 

da Saúde na Universidade de Brasília. 

Os soros neonatal e fetal bovinos, o reagente brometo tiazolil azul de 

tetrazólio 3-(4,5dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil-tetrazólio (MTT), o dimetilsulfóxido 

(DMSO) e o ácido 9-cis-retinóico, foram adquiridos da Sigma- Aldrich®. 

A Rosiglitazona foi obtida da Cayman Chemical. 

Os agrotóxicos abamectina (lote BCBS5080V, número do produto 31732) 

e carbosulfano (lote BCBV2108, número do produto 32005) foram adquiridos na 

Sigma-Aldrich®. 

Os plasmídeos LBD-PPAR /DBD-GAL4 e LBD-RXRα/DBD-GAL4, que 

são plasmídeos que apresentam as sequências que codificam os receptores 

nucleares quiméricos constituídos pelo LBD do PPAR  ou do RXRα fusionados 

ao DBD do fator de transcrição de leveduras GAL4, e GAL4-Luc, foram 

gentilmente cedidos pelo Dr. Paul Webb do Methodist Research Institute 

(Houston, EUA) e transformados e purificados no Laboratório de Farmacologia 

Molecular da Universidade de Brasília. 

A lipofectamina (Lipofectamine® 2000 Transfection Reagent) foi obtida na 

Thermo Fisher Scientific.  

 

4.3 DILUIÇÃO DOS AGROTÓXICOS 

 

Os agrotóxicos abamectina e carbosulfano, utilizados nos ensaios de 

citotoxicidade, diferenciação celular e transfecção e gene repórter, foram 
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previamente diluídos em DMSO. A diluição foi feita de acordo com o peso 

molecular de cada agrotóxico para obtenção das soluções de estoque, sendo a 

maior concentração preparada de acordo com a solubilidade do composto em 

DMSO e, a partir das soluções de estoque, foi feita uma diluição seriada de 10 em 

10 vezes. O peso molecular do agrotóxico abamectina B1a é de 873,1 g/L, 

abamectina B1b é de 859, 1 g/L, enquanto o do carbosulfano é de 380, 547 g/L e 

as soluções de estoque mais concentradas foram de 10.000 µM e 100.000 µM, 

respectivamente.   

 

4.4 CULTURA DE CÉLULAS  

 

Células 3T3-L1 e HeLa foram cultivadas em meio de cultura DMEM 

(Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) acrescido de 10% de soro fetal bovino ou 

10% de soro neonatal bovino, no caso das células 3T3-L1, 100 U/mL de penicilina 

e 100 µg/mL de estreptomicina e mantidas em incubadora a 37°C com 5% de 

CO2. 

 

4.4.1 Células 3T3-L1 

 

As células 3T3-L1 são células oriundas do isolamento de um estoque de 

clones de fibroblastos de camundongos suíços extraídos prematuramente. Esses 

pré-adipócitos são convertidos a adipócitos maduros a partir de determinadas 

condições de cultivo celular (64).  

Esse tipo celular foi selecionado, pois nos últimos anos o cultivo de pré-

adipócitos vem sendo amplamente utilizado para avaliação dos mecanismos 

celulares e moleculares envolvidos no processo de diferenciação de adipócitos 

(56).  

 

4.4.2 Células HeLa  

 

As células HeLa são oriundas de um tumor de cérvice uterina humana. 

Diferentemente das células 3T3-L1, não apresentam inibição por contato e são 

capazes de proliferar infinitamente quando cultivas (65).  
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Esse tipo celular foi escolhido por apresentar rápido crescimento, fácil 

manuseio e grande estabilidade, devido às suas características genéticas (66, 

67).   

4.5 ENSAIO DE CITOTOXICIDADE 

 

Para avaliar a toxicidade dos agrotóxicos e determinar as concentrações 

não tóxicas a serem utilizados nos ensaios de diferenciação celular e transfecção 

e gene repórter, foi realizado o ensaio colorimétrico que utiliza o reagente brometo 

tiazolil azul de tetrazólio 3-(4,5dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil-tetrazólio, mais 

conhecido como MTT. As desidrogenases mitocondriais de células viáveis são 

capazes de clivar o anel de tetrazólio do sal de MTT, que apresenta cor amarela, 

e convertê-lo a cristais de formazan, que possuem coloração arroxeada. Sendo 

assim, quanto mais cristais roxos forem observados nos poços das placas, maior 

a quantidade de células viáveis (68).  

O ensaio de citotoxicidade foi realizado com células 3T3-L1, que foram 

usadas para o ensaio de diferenciação celular e com células HeLa, usadas no 

ensaio de transfecção e gene repórter.  

As células foram semeadas em placas de 96 poços, sendo 10.000 células 

3T3-L1 em meio de cultura DMEM acrescido de 10% de soro neonatal bovino, 

100 U/mL de penicilina e 100 µg/mL de estreptomicina e 20.000 células HeLa, por 

poço, em meio de cultura DMEM acrescido de soro fetal bovino, 100 U/mL de 

penicilina e 100 µg/mL de estreptomicina. Após semeadas, as células foram 

incubadas a 37°C com 5% de CO2. 

No dia seguinte, as células foram tratadas com veículo (DMSO) ou com 

concentrações crescentes dos agrotóxicos em estudo (abamectina ou 

carbosulfano). A menor concentração utilizada foi 0,0000001 µM e a maior 100 

µM para ambos os compostos. 

Após 24 horas de tratamento, 10 µL do reagente MTT a 5 mg/mL em PBS 

foram adicionados a cada poço da placa e a mesma foi incubada por 2 horas a 

37°C e 5% de CO2. Esse período de incubação é necessário para que as 

mitocôndrias das células viáveis convertam o reagente MTT (cor amarela) a 

cristais de formazan (cor arroxeada). Após esse período, o meio com o tratamento 

foi removido e foi feita a adição de 100 µL de isopropanol acidificado (HCl 0,04 M 

em isopropanol absoluto) em cada poço. O isopropanol acidificado tem a função 
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de solubilizar os cristais formados, que são insolúveis em água, formando uma 

solução homogênea que pode ter a absorbância mensurada. Para melhor ação do 

isopropanol, as placas foram colocadas em agitador orbital à temperatura 

ambiente por cerca de 30 minutos e, posteriormente, a absorbância foi 

mensurada em um espectrofotômetro (Epoch) no comprimento de onda de 570 

nm. 

Para interpretação dos resultados, comparou-se a absorbância 

mensurada nos poços tratados com os agrotóxicos com a absorbância nos poços 

onde as células foram tratadas com veículo, sendo esta, considerada como 100% 

de viabilidade.  

O experimento para cada agrotóxico foi realizado em quadruplicata 

biológica e foi repetido, no mínimo, três vezes.  

 

4.6 ENSAIO DE DIFERENCIAÇÃO CELULAR 

 

4.6.1 Estabelecimento de protocolo de diferenciação celular 

 

Para avaliar o potencial adipogênico dos agrotóxicos em células 3T3-L1, 

realizou-se o ensaio de diferenciação celular. 

Para isso, inicialmente foi realizado o estabelecimento do protocolo de 

diferenciação celular, buscando um que promovesse um grande acúmulo lipídico, 

com menor número e concentração de agentes indutores, permitindo assim, uma 

melhor avaliação do efeito dos agrotóxicos na indução da diferenciação.  

Considerando isso, foram testados quatro protocolos, com variação no 

tempo de diferenciação e combinação de tipos e concentrações dos agentes 

indutores. Após avaliação dos resultados, o protocolo adotado foi o que usou 

insulina 1µg/mL e dexametasona 0,5 µM nos dois primeiros dias, e insulina 

1µg/mL por mais 12 dias, totalizando 14 dias de diferenciação celular. 

 

4.6.2 Protocolo adotado para realização do ensaio com os agrotóxicos 

 

Após estabelecimento do protocolo de diferenciação, foi realizado o 

ensaio com os agrotóxicos, utilizando o protocolo estabelecido (Figura 6).  
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Cerca de 48.000 células 3T3-L1 foram semeadas em cada poço da placa 

de 6 poços em meio de cultura DMEM acrescido de 10% de soro neonatal bovino 

(SNB), 100 U/mL de penicilina e 100 µg/mL de estreptomicina e mantidas em 

incubadora a 37°C e 5% de CO2. O meio de cultura foi renovado a cada 48 horas, 

para que os nutrientes fossem renovados e os metabólitos que tivessem sido 

produzidos fossem retirados, até que as células atingissem 100% de confluência, 

sendo esse considerado o dia -2.  

A seguir, as células foram mantidas nas mesmas condições por mais 48 

horas para garantir a parada do crescimento, sendo este considerado o dia 0 do 

experimento. 

No dia 0, foi feita a substituição do meio de cultura DMEM com SNB 10% 

pelo DMEM com soro fetal bovino (SFB) 10%, que também auxilia no processo de 

diferenciação. Além disso, foi feita a adição do coquetel indutor de diferenciação 

contendo insulina 1 µg/mL e dexametasona 0,5 µM no meio de cultura e o 

tratamento foi iniciado.  

A partir do dia 2, apenas a insulina 1 µg/mL foi mantida como um indutor 

de diferenciação. O meio de cultura e o tratamento foram renovados a cada 2 dias 

até o 14º dia do experimento.   

Durante o período de tratamento, um poço foi tratado com veículo 

(DMSO), que é considerado um controle negativo, outro poço com o agonista total 

de PPAR , rosiglitazona 0,1 µM, e os demais poços tratados com concentrações 

crescentes e não tóxicas dos agrotóxicos. Para o agrotóxico abamectina, as 

concentrações utilizadas para realizar o tratamento variaram entre 0,001 e 1 µM, 

que foi a concentração máxima em que não houve morte celular, enquanto para o 

agrotóxico carbosulfano, as concentrações variavam entre 0,1 µM e 100 µM. Vale 

ressaltar, que foi considerado 30%, como o valor limite de morte aceitável, ou 

seja, as células deveriam apresentar uma viabilidade de pelo menos 70% para 

que o uso do agrotóxico naquela concentração fosse garantido. 

No 14° dia de diferenciação, as células foram fixadas com formaldeído 4% 

e coradas com óleo vermelho O, um reagente capaz de pigmentar as gotículas de 

lipídeos, permitindo avaliar o acúmulo de gordura. 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema do ensaio de diferenciação de células 3T3-L1. Células 3T3-L1 foram 
cultivadas e mantidas em meio de cultura até atingirem 100% de confluência (dia -2). Entre os dias 
-2 e 0, as células foram mantidas nas mesmas condições para garantir que ocorreu a parada do 
crescimento. No dia 0, foi feita a troca do meio de cultura de soro neonatal para soro fetal bovino, 
adicionou-se ao meio um coquetel indutor de diferenciação contendo 1 µg/mL de insulina e 0,5 µM 
de dexametasona e o tratamento com agrotóxico ou com controles negativo ou positivo foi 
iniciado. A partir do dia 2, apenas insulina foi mantida no meio de cultura e até o 14º dia o meio e 
os tratamentos foram renovados a cada 48 horas (Figura adaptada de Zenbio- 3T3-L1 Cell Care 
Manual Maintenance and Differentiation of 3T3-L1 Preadipocytes to Adipocytes (69)). 

 

4.7 ENSAIO DE TRANSFECÇÃO E GENE REPÓRTER 

 

O ensaio de transfecção e gene repórter é utilizado para avaliar a 

expressão de genes eucarióticos a partir da ligação a um gene repórter. O ensaio 

baseia-se na transfecção de plasmídeos que contenham a sequência codificadora 

do gene de interesse e do gene repórter. O gene repórter não é comumente 

expresso em células de mamíferos, sendo assim, a quantificação da sua 

atividade, que é codificada pelo gene repórter, permite avaliar se o gene está 

sendo expresso (70).  

Um gene repórter muito utilizado é o que codifica a enzima luciferase, que 

é responsável por converter energia química em luminosa na presença do seu 

substrato luciferina e esse evento pode ser mensurado em luminômetro (71).  

Para avaliar se o acúmulo lipídico observado foi decorrente da ativação 

do PPAR  e/ou RXRα, foi realizado o ensaio de transfecção e gene repórter. 

Dessa forma, esse ensaio permite avaliar se os agrotóxicos exercem efeito sobre 

a atividade transcricional dos receptores citados. 

PRÉ-ADIPÓCITO ADIPÓCITO MADURO 
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Para realização desse ensaio, foi feita a semeadura de aproximadamente 

30.000 células HeLa, por poço, em placas de 48 poços. O plaqueamento foi feito 

em meio de cultura DMEM acrescido de 10% de soro fetal bovino, seguida pela 

incubação das mesmas a 37°C com 5% de CO2.  

No dia seguinte, as células foram cotransfectadas com plasmídeos 

contendo o DNA complementar do GAL4-PPAR  ou GAL4-RXRα e seu elemento 

responsivo fusionado ao gene repórter da luciferase (GAL-LUC). A proporção foi 

de 60 ng do plasmídeo GAL4-PPAR  ou GAL4-RXRα e 240 ng do plasmídeo 

GAL4-LUC, por poço. As transfecções foram feitas com o reagente lipofectamina, 

0,5 µL por poço. 

Após seis horas de incubação, as células foram tratadas com veículo 

(DMSO), rosiglitazona 10 µM (agonista total de PPAR ), ácido 9-cis-retinóico 10 

µM (agonista do RXRα), abamectina ou carbosulfano nas concentrações de 

0,0001 µM até a concentração máxima não tóxica observada no ensaio de 

citotoxicidade, sendo 1 µM para abamectina e 100 µM para carbosulfano.  

Após 24 horas, o meio com o tratamento foi retirado e foi feita a adição de 

um tampão de lise (100 mM tris pH 7,6 e 0,2% de Triton 100X q.s.p 100 mL de 

água destilada), para que a membrana celular fosse rompida e a enzima 

luciferase liberada.  

Para a mensuração da atividade da enzima, 10 µL do lisado de cada poço 

foram colocados em um tubo de 1,5 mL e a seguir, foram adicionados 20 µL do 

substrato da enzima luciferase, luciferina. A enzima luciferase catalisa a 

conversão de luciferina em oxiluciferina e há uma emissão de luz, que foi 

quantificada em um luminômetro. Dessa forma, a quantificação da intensidade 

luminosa, permite uma avaliação indireta da atividade transcricional do receptor. A 

mensuração da luminosidade foi feita em aparelho luminômetro (Turner Designer- 

Td-20/20), em unidades relativas de luz. Cada ensaio de transfecção foi realizado 

em triplicata e repetido, no mínimo, três vezes. 

Para avaliar a atividade transcricional dos receptores nucleares foi 

realizada uma análise comparativa entre os valores de unidades relativas de luz 

das amostras tratadas com a rosiglitazona, o ácido 9-cis-retinóico e as 

concentrações crescentes dos agrotóxicos com as tratadas com veículo. Para 

verificar se a ativação exercida pelos ligantes era parcial ou total, os maiores 

valores de ativação das amostras tratadas com os agrotóxicos foram comparados 
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aos valores das amostras tratadas com rosiglitazona ou com ácido 9-cis-retinóico, 

que são reconhecidos como agonistas totais de PPAR  e RXRα, respectivamente. 

 

4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

O teste estatístico aplicado foi a análise de variância de um fator (One-

way ANOVA) seguida pelo pós-teste Bonferroni para avaliar as diferenças entre 

as médias dos resultados obtidos nos diferentes grupos de estudo. O nível de 

significância adotado foi p<0,05. Todas as análises estatísticas foram feitas 

utilizando o programa GraphPad Prism® e os dados foram expressos como média 

e erro padrão da média. 

 

5 RESULTADOS 

 

5.1 AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE DOS AGROTÓXICOS 

 

O ensaio de viabilidade celular foi realizado com o objetivo de determinar 

as concentrações não tóxicas dos agrotóxicos abamectina e carbosulfano, para 

utilização das mesmas nos ensaios de diferenciação celular e transfecção e gene 

repórter. As concentrações que resultaram em viabilidade celular igual ou superior 

a 70% foram consideradas viáveis. 

Nas células 3T3-L1, as concentrações de carbosulfano de 0,0000001 µM 

a 100 µM não foram tóxicas. Por outro lado, a abamectina apresentou toxicidade 

superior a 70% na concentração de 100 µM. Dessa forma, observa-se que o 

agrotóxico carbosulfano apresentou menor toxicidade para essa linhagem celular, 

visto que até em suas maiores concentrações, a viabilidade celular se manteve 

em torno de 100%. A abamectina por sua vez, mostrou alta toxicidade na sua 

maior concentração (100 µM), refletindo em 100% de morte celular (Figura 7A).  

A partir dos resultados obtidos, quatro concentrações de cada agrotóxico 

foram utilizadas nos ensaios de diferenciação celular, sendo essas de 0,001 µM a 

1 µM para abamectina e de 0,1 µM a 100 µM para o carbosulfano.  

Nas células HeLa, o carbosulfano demonstrou toxicidade similar a que foi 

vista nas células 3T3-L1, pois entre as concentrações 0,0000001 µM a 100 µM, 

as células HeLa apresentaram viabilidade superior a 70%. Já a abamectina 
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mostrou toxicidade superior a 70% nas duas concentrações mais altas (10 µM e 

100 µM), diferente do que foi observado nas células 3T3-L1. A concentração de 

10 µM induziu cerca de 50% de morte celular e na concentração de 100 µM 

apenas 10% das células permaneceram viáveis (Figura 7B).    

Considerando estes resultados, para os ensaios de transfecção e gene 

repórter foram utilizadas as concentrações de 0,0001 µM a 1 µM e de 0,0001 µM 

a 100 µM de abamectina e carbosulfano, respectivamente. 
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5.2 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ADIPOGÊNICO DOS AGROTÓXICOS 

 

5.2 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ADIPOGÊNICO DOS AGROTÓXICOS 

 

5.2.1 Estabelecimento do protocolo 

 

Buscando encontrar um protocolo que diferenciasse bem as células 3T3- 

L1 quando expostas ao agonista total de PPAR  rosiglitazona, foram testados 

quatro protocolos.   

 

 

 

 

 

Figura 7. Ensaio de viabilidade celular. Células 3T3-L1 e células HeLa foram tratadas com 
veículo (DMSO) ou com concentrações crescentes dos agrotóxicos abamectina ou carbosulfano 
(0,0000001 µM  a 100 µM). Após 24 horas, as células foram incubadas com o reagente MTT por 
duas horas. Para mensuração da absorbância, os cristais de formazan foram solubilizados e a 
viabilidade das células tratadas foi comparada com o controle negativo (DMSO), considerado 
como 100% de viabilidade. A figura representa os resultados de, no mínimo, três experimentos 
independentes realizados em quadruplicata biológica. 
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5.2.1.1 Protocolos testados 

 

Inicialmente foi usado um protocolo de 14 dias de diferenciação, utilizando 

apenas insulina a 10 µg/mL como agente indutor de diferenciação, no entanto, as 

células 3T3-L1 mostraram um acúmulo lipídico muito menor que o esperado, 

embora a rosiglitazona (agonista total do PPAR ) tenha induzido maior acúmulo 

lipídico quando comparada ao veículo (Figura 8A). Sendo assim, foi realizado um 

novo ensaio sob as mesmas condições, prolongando o experimento por mais 7 

dias, totalizando 21 dias de diferenciação. Avaliando os resultados deste 

experimento, foi possível observar que houve um aumento na diferenciação 

celular, se comparado ao protocolo de 14 dias, no entanto, esse aumento não foi 

tão evidenciado (Figura 8A).  

Considerando essas informações, optou-se por manter o protocolo de 14 

dias, com a introdução de novos agentes indutores, além da insulina. Para esse 

ensaio foram utilizados coquetéis com insulina 10 µg/mL; insulina 1µg/mL e 

dexametasona 1 µM; insulina 1µg/mL e IBMX 0,5 mM; insulina 1µg/mL, 

dexametasona 1 µM e IBMX 0,5 mM, que pode ser considerado um coquetel 

completo (Figura 8B). Após coloração da placa, foi observado que todos os 

controles positivos demonstraram a diferenciação celular, mas isso foi bem mais 

evidenciado pelos coquetéis insulina e dexametasona/ insulina, dexametasona e 

IBMX.  

Como não houve diferença entre o acúmulo lipídico observado nos 

ensaios com dexametasona e dexametasona e IBMX, optou-se por utilizar o 

coquetel com insulina e dexametasona e sem o IBMX, pois como o objetivo era 

avaliar o efeito dos agrotóxicos, o meio devia promover menos interferência para 

que o resultado fosse mais fidedigno.  

Objetivando utilizar uma concentração menor de dexametasona, foram 

testados dois coquetéis com diferentes concentrações desse agente, com o 

mesmo período de diferenciação, sendo estes insulina 1µg/mL e dexametasona 1 

µM e insulina 1µg/mL e dexametasona 0,5 µM por 14 dias (Figura 8C). Foi 

observado que a diferenciação celular estimulada pelas diferentes concentrações 

foi muito semelhante, sendo assim, o protocolo insulina 1µg/mL e dexametasona 

0,5 µM foi adotado, pois a menor concentração de dexametasona já foi capaz de 

estimular a diferenciação.  
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Figura 8. Estabelecimento do protocolo de diferenciação de adipócitos. Células 3T3-L1 foram 
estimuladas a se diferenciarem em adipócitos maduros pela exposição a diferentes agentes 
indutores de diferenciação celular (insulina, dexametasona e IBMX) e foram tratadas com veículo 
(DMSO) ou com rosiglitazona, durante 14 ou 21 dias. Após o período de tratamento, foram fixadas 
e coradas com óleo vermelho O.  
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5.2.2 Diferenciação com os agrotóxicos 

 

A coloração com óleo vermelho O torna possível a observação de 

gotículas de gordura, pois esse corante apresenta afinidade por lipídio. Essa 

coloração mostrou que tanto a abamectina quanto o carbosulfano foram capazes 

de promover o acúmulo de lipídios (Figura 9 A e B).  

Na figura 9A, observa-se que o agrotóxico abamectina nas concentrações 

0,1 µM e 1 µM induziu maior acúmulo lipídico quando comparado ao controle 

negativo (DMSO), sendo esse acúmulo mais evidente na maior concentração. De 

forma semelhante, a figura 9B mostra que o carbosulfano induziu maior acúmulo 

lipídico quando comparado ao controle negativo, sendo esta indução evidenciada 

nas concentrações 0,1 µM até 100 µM. Destaca-se que a diferenciação celular 

induzida pela abamectina foi dose-dependente, enquanto o mesmo não foi 

observado para o carbosulfano.  
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Figura 9. Abamectina e carbosulfano induzem acúmulo lipídico em cultura de células 3T3-
L1. Células 3T3-L1 foram estimuladas a se diferenciarem em adipócitos com insulina 1 µg/mL e 
dexametasona 0,5 µM (2 dias iniciais) e insulina durante os 12 dias subsequentes. As células 
foram tratadas com veículo (DMSO), rosiglitazona (Rosi 0,1 µM) ou concentrações crescentes 
dos agrotóxicos abamectina (0,001 µM a 1 µM) e carbosulfano (0,1 µM a 100 µM). Após 14 dias, 
elas foram fixadas, coradas com óleo vermelho O e fotodocumentadas. 
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5.3 AVALIAÇÃO DOS AGROTÓXICOS SOBRE A ATIVIDADE DO 

RECEPTOR PPAR  e RXRα  

 

Após determinar quais eram as concentrações não tóxicas dos 

agrotóxicos, foram avaliados os efeitos dos mesmos sobre a atividade 

transcricional do receptor nuclear PPAR , através do ensaio de transfecção e 

gene repórter usando células HeLa. 

Neste ensaio, foi utilizada rosiglitazona 10 µM como controle positivo, por 

ser um agonista total de PPAR , ácido 9-cis-retinóico 10 µM, agonista total do 

RXRα, e concentrações de abamectina de 0,0001 µM a 1 µM e de carbosulfano 

de 0,0001 µM a 100 µM. As concentrações máximas correspondem às 

concentrações que não causaram morte acima de 70%, de acordo com o ensaio 

de viabilidade celular utilizando o reagente MTT.  

As figuras 10 A-B mostram que o controle positivo rosiglitazona foi capaz 

de ativar o receptor nuclear PPAR  em 50 vezes e 41 vezes, quando comparado 

as diferentes concentrações de abamectina e carbosulfano, respectivamente. 

Esse ensaio mostrou que a abamectina não foi capaz de alterar a 

atividade transcricional de PPAR , enquanto o carbosulfano aumentou a atividade 

desse receptor nas suas duas maiores concentrações, sendo a concentração 10 

µM capaz de induzir a atividade 3,03 vezes e a concentração 100 µM 3,58 vezes 

(Figura 10 C).   

Realizando uma análise comparativa entre o aumento da atividade 

transcricional promovida pela rosiglitazona 0,1 µM e pelo carbosulfano 100 µM, 

nota-se que o agrotóxico em questão, neste ensaio, se comportou como um 

agonista parcial de PPAR , quando comparado ao agonista total rosiglitazona. O 

agonista total promoveu uma ativação do receptor de 44,90 vezes e o agonista 

parcial uma ativação de 3,58 vezes (Figura 10 D), representando 7,97% de 

ativação do receptor em questão.                       

                                             

 

 

 

 

 



42 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao receptor nuclear RXRα, o ensaio demonstrou que o 

controle positivo ácido 9-cis-retinóico foi capaz de induzir a atividade transcricional 

do receptor em 8,3 e 10,4 vezes, quando comparado as concentrações 

crescentes e não-tóxicas dos agrotóxicos abamectina e carbosulfano, 

respectivamente (Figura 11 A). 

O ensaio mostrou que tanto a abamectina quanto o carbosulfano, em 

diferentes concentrações, não foram capazes de alterar a atividade transcrional 

de RXRα, tendo sido a atividade transcrional muito similar à observada no 

controle negativo (DMSO) (Figura 11 B e C).  
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Figura 10. Carbossulfano é agonista parcial de PPAR . Células HeLa foram co-

transfectadas com os plasmídeos contendo o cDNA do GAL4-PPAR  e seu elemento 

responsivo fusionado ao gene repórter da luciferase (GAL-LUC). As células foram expostas ao 
veículo (DMSO), à rosiglitazona 10 µM ou a concentrações crescentes e não-tóxicas dos 
agrotóxicos abamectina e carbosulfano (A e B). As células foram tratadas com veículo (DMSO) 
ou com concentrações crescentes e não-tóxicas dos compostos em estudo (C). As células 

foram tratadas com rosiglitazona (Rosi 10 µM) ou com a maior concentração não-tóxica do 

carbosulfano (D). Os experimentos foram realizados três vezes em triplicata. *p <0.05. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Os pesticidas apresentam características que os tornam potencialmente 

tóxicos para os organismos de forma geral, então devem ser usados de forma 

segura e eliminados corretamente (72).  

Convenções internacionais, como por exemplo a Convenção de 

Estolcomo, foram instituídas para fornecer aos países informações sobre 

incidência de exposição e efeitos dos agrotóxicos para que estratégias de 

proteção da população à exposição a agentes tóxicos fossem estabelecidas, no 

entanto, em alguns países estas informações ainda são escassas (73).   

Figura 11. Abamectina e carbossulfano não modulam a atividade transcrional de RXRα. 
Células HeLa foram co-transfectadas com os plasmídeos contendo o cDNA do GAL4-RXRα e 
seu elemento responsivo fusionado ao gene repórter da luciferase (GAL-LUC). As células foram 
expostas ao veículo (DMSO), ácido 9-cis-retinóico 10 µM ou a concentrações crescentes e não-
tóxicas dos agrotóxicos abamectina e carbosulfano (A e B). As células foram tratadas com 
veículo (DMSO) ou com concentrações crescentes e não-tóxicas dos compostos em estudo (C). 

Os experimentos foram realizados três vezes em triplicata. *p <0.05. 
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Dados mostram que, em 2014, foram registrados no Sistema de 

Informações de Agravos de Notificação (Sinan), 6,26 casos de intoxicação por 

agrotóxicos para cada 100 mil habitantes, correspondendo a maior incidência de 

notificações de intoxicação por agrotóxicos no Brasil, enquanto entre os anos de 

2007 e 2015 foram registrados 84.206 casos. E, apesar da melhora na 

notificação, a subnotificação ainda é um problema mundial, principalmente em 

casos em que ocorre a intoxicação crônica, visto que os efeitos dos compostos 

não são imediatos, o que dificulta a associação da manifestação clínica com a 

exposição ao agrotóxico (74).  

De acordo com a reclassificação toxicológica publicada pela Anvisa, é 

importante ressaltar que o agrotóxico abamectina que anteriormente era 

classificado como extremamente tóxico/ medianamente tóxico, passou a ser 

classificado como moderadamente tóxico/ improvável de causar dano, 

classificações essas que o caracterizam como menos tóxico do que as iniciais. Já 

o agrotóxico carbosulfano não foi reavaliado. Mediante as informações fornecidas, 

essa reclassificação tornaria mais clara a avaliação e a classificação toxicológica 

do produto (75).  

A abamectina e o carbosulfano são amplamente utilizados em diversos 

tipos de cultura (25, 37), contudo existem poucos estudos sobre os efeitos desses 

compostos sobre a saúde humana e de outros animais, bem como os possíveis 

mecanismos de atuação dos mesmos.  

Buscando preencher essa lacuna de conhecimento sobre dois agrotóxicos 

amplamente utilizados no Brasil, esse trabalho investigou seu possível efeito 

adipogênico sobre cultura de células e também buscou compreender alguns de 

seus mecanismos moleculares de ação. 

Inicialmente, foi feito o ensaio de viabilidade celular para avaliar a 

toxicidade dos agrotóxicos sobre as linhagens celulares estudadas. Nesse ensaio 

foram utilizadas concentrações crescentes de abamectina e carbosulfano, sendo 

0,0000001 µM a concentração inicial e 100 µM a concentração final. O agrotóxico 

abamectina apresentou toxicidade superior a 70% para as células 3T3- L1 na 

concentração de 100 µM, enquanto para as células HeLa foi tóxico nas 

concentrações de 10 e 100 µM. Esses resultados corroboram aos dados do 

estudo de El-shenawy, no qual a incubação de hepatócitos isolados de ratos 

machos com abamectina nas concentrações de 10 ou 100 µM conferiu diminuição 
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significativa na viabilidade celular, em uma relação concentração-tempo 

dependente (76). O agrotóxico carbosulfano não apresentou toxicidade nas 

concentrações utilizadas para os tipos celulares avaliados e estudos de 

citotoxicidade para este agrotóxico não são encontrados na literatura. Por outro 

lado, os efeitos desse agrotóxico vêm sendo muito relacionados à mutagenicidade 

e toxicidade em determinados órgãos, como fígado e baço (77, 78). 

Estudos têm relatado os efeitos destes agrotóxicos sobre diversas 

funções fisiológicas. El-shenawy demonstrou que a abamectina foi capaz de 

induzir aumento significativo em parâmetros relacionados a estresse oxidativo 

(76), enquanto Elbetieha e Da’as demonstraram a atividade antifertilidade da 

abamectina em ratos machos (79). NWANI e colaboradores demonstraram que o 

carbosulfano aumentou significativamente os níveis de peroxidação lipídica e 

suprimiu a atividade de glutationa reduzida, glutationa redutase, catalase, glicose-

6-fosfato desidrogenase e adenosina trifosfatase (80). No entanto, o efeito 

adipogênico dos agrotóxicos estudados ainda não havia sido descrito na 

literatura. 

O efeito adipogênico dos agrotóxicos abamectina e carbosulfano em 

cultura de células foi evidenciado pela primeira vez neste estudo, a partir dos 

ensaios de diferenciação celular e transfecção e gene repórter. A indução do 

acúmulo lipídico, em células adiposas, pela abamectina foi observada nas suas 

duas maiores concentrações (0,1 µM e 1 µM) e foi dose-dependente, enquanto o 

carbosulfano, diferentemente da abamectina, foi capaz de induzir este acúmulo 

nas concentrações 0,1 µM até 100 µM. Esse acúmulo lipídico foi evidenciado pela 

coloração com óleo vermelho O. Destaca-se que duas maiores concentrações de 

abamectina, que promoveram acúmulo lipídico, foram menores que a 

concentração de ingestão diária aceitável (IDA) estabelecida pela ANVISA, que é 

de 0,002 mg (37), correspondendo a 161 µM. No que se refere ao carbosulfano, a 

IDA é de 0,00015 mg (25), que corresponde a 27,65 µM. A menor concentração 

de carbosulfano que promoveu ativação do PPAR  (10 µM) é menor que a IDA e 

a concentração que promoveu maior ativação (100 µM) é maior que a IDA, 

contudo, o ensaio de diferenciação mostrou  que todas as concentrações desse 

composto  foram capazes de induzir o acúmulo de gordura e é importante 

destacar que o efeito dos desreguladores endócrinos ocorre de forma cumulativa. 
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A investigação do potencial adipogênico dos agrotóxicos estudados sobre 

as células 3T3-L1 demonstrou que os compostos foram capazes de induzir a 

adipogênese, ainda que de forma menos intensa que a rosiglitazona, que é um 

potente indutor de diferenciação via PPAR .  

Estudos vêm descrevendo a atividade obesogênica de determinados 

desreguladores endócrinos a partir da ativação de PPAR . Um estudo realizado 

por Kanayama e colaboradores demonstrou que os compostos trifenilestanho e 

tributilestanho eram ativadores do PPAR  e do RXRα (81). No presente estudo, 

foi demonstrado que a abamectina não foi capaz de modular a atividade 

transcricional do PPAR  e do RXRα, sendo necessária a investigação do efeito da 

abamectina sobre outros receptores nucleares, como o receptor glicocorticoide 

(GR), pois a ativação deste receptor leva à expressão de C/EBP-β e C/EBP-δ, 

que são fatores capazes de induzir a transcrição do C/EBPα e do PPAR , que 

são os dois reguladores centrais da adipogênese (62). Já o carbosulfano nas 

concentrações 10 µM e 100 µM induziu a atividade 3,03 vezes e 3,58 vezes, 

respectivamente, sendo este um indicativo de que o carbosulfano é um agonista 

parcial de PPAR , mas também não foi capaz de modular a atividade 

transcricional de RXRα. 

Embora o carbosulfano tenha sido capaz de induzir a diferenciação das 

células 3T3-L1 em adipócitos nas concentrações 0,1 µM, 1 µM, 10 µM e 100 µM 

apenas as duas últimas concentrações foram capazes de modular a ativação 

transcricional de PPAR . Esse estudo demonstrou ainda que a abamectina 

induziu o acúmulo lipídico nas concentrações 0,1 µM e 1 µM, no entanto, o 

mecanismo molecular não foi elucidado neste estudo.     

Esse estudo é uma oportunidade de conhecer melhor os efeitos dos 

agrotóxicos sobre a saúde humana, relacionando aos danos causados, visto que 

os impactos gerados pela exposição aos agrotóxicos ainda são pouco 

conhecidos, além de contribuir para avaliação dos riscos, da regulamentação e da 

fiscalização do uso dos compostos, que produzem danos não só a saúde 

humana, mas também a outros organismos e ao ambiente, o que contribui na 

geração de custos sociais e ambientais.  

 

 

 



    47 
 

7 CONCLUSÃO 

 

Nossos resultados demonstraram que a abamectina e o carbosulfano são 

capazes de induzir a adipogênese. Além disso, foi evidenciado que a abamectina 

não foi capaz de alterar a atividade transcricional dos receptores nucleares 

PPAR  e RXRα, não tendo a sua via de atuação esclarecida neste estudo, 

enquanto o carbosulfano foi capaz de modular a atividade transcricional do 

PPAR , embora de forma diferenciada da rosiglitazona, sendo considerado um 

agonista parcial de PPAR . Contudo, esse composto não foi capaz de alterar a 

atividade transcricional do RXRα. Esses achados não haviam sido descritos na 

literatura anteriormente.  

Esse estudo contribui para a elucidação de um dos mecanismos de ação 

dos agrotóxicos em estudo, no entanto, novos estudos são necessários para 

investigar outros possíveis receptores-alvo, que podem estar sendo acometidos 

pela exposição aos agrotóxicos e é reconhecida a necessidade de realização de 

ensaios in vivo para avaliar se esses resultados se reproduzem em organismos 

complexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global assessment of the state-of-the-

science of endocrine disruptors. Disponível em: 

<https://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/>. 

Acesso em: 06 jun. 2019. 

2. BILA, Daniele Maia; Dezotti, Márcia. Desreguladores endócrinos no meio 

ambiente: efeitos e consequências. Química nova, v. 30, n. 3, p. 651, 2007. 

3. SOUZA, Andressa de et al. Avaliação do impacto da exposição a 

agrotóxicos sobre a saúde de população rural: Vale do Taquari (RS, Brasil). 

Ciência & saúde coletiva, v. 16, p. 3519-3528, 2011. 

4. GHISELLI, Gislaine et al. Interferentes endócrinos no ambiente. Química 

nova, 2007. 

5. GUIMARÃES, João Roberto Penna de Freitas. Disruptores endócrinos no 

meio ambiente: um problema de saúde. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/trabalhador/pdf/texto_disruptores.pdf>. Acesso 

em: 15 set. 2019. 

6. DIAMANTI-KANDARAKIS, Evanthia et al. Endocrine-disrupting chemicals: 

an Endocrine Society scientific statement. Endocrine reviews, v. 30, n. 4, p. 293-

342, 2009. 

7. KABIR, Eva Rahman; Rahman, Monica Sharfin; RAHMAN, Imon. A review 

on endocrine disruptors and their possible impacts on human health. 

Environmental toxicology and pharmacology, v. 40, n. 1, p. 241-258, 2015. 

8. CARLSEN, E. et al. Evidence for increasing incidence of abnormalities of 

the human testis: a review. Environmental Health Perspectives, 101(supl. 2): 65-

71,1993. 

9. SHEN, K. & NOVAK, R. F. DDT stimulates c-erbB2, c-met, and STATS 

tyrosine phosphorylation, Grb2-Sos association, MAPK phosphorylation, and 

proliferation of human breast epithelial cells. Biochemical and Biophysical 

ResearchCommunications, 231(1): 17-21, 1997. 

10. STAHLHUT, Richard W. et al. Concentrations of urinary phthalate 

metabolites are associated with increased waist circumference and insulin 

resistance in adult US males. Environmental health perspectives, v. 115, n. 6, p. 

876-882, 2007. 



    49 
 

11. PETRAKIS, Demetrios et al. Endocrine disruptors leading to obesity and 

related diseases. International journal of environmental research and public health, 

v. 14, n. 10, p. 1282, 2017. 

12. DIRETRIZES BRASILEIRAS DE OBESIDADE 2016 / ABESO - Associação 

Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. – 4.ed. - São 

Paulo, SP. Disponível em: 

<http://www.abeso.org.br/uploads/downloads/92/57fccc403e5da.pdf>. Acesso em: 

09 jun. 2019. 

13. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Obesity. Disponível em: 

<https://www.who.int/topics/obesity/en/>. Acesso em: 09 jun. 2019. 

14. WHO, Obesity and overweight, 2016. Disponível em: 

<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/>. Acesso em: 09 jun. 2019. 

15. WHO, Overweight and obesity. Disponível em: 

<https://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/overweight_obesity/obesity_adults/en/>. 

Acesso em: 09 jun. 2019. 

16. HILL, James O.; PETERS, John C. Environmental contributions to the 

obesity epidemic. Science, v. 280, n. 5368, p. 1371-1374, 1998. 

17.  R  , Felix; BLUMBERG, Bruce. Environmental obesogens: organotins 

and endocrine disruption via nuclear receptor signaling. Endocrinology, v. 147, n. 

6, p. s50-s55, 2006 

18. MASUNO, Hiroshi et al. O bisfenol A em combinação com a insulina pode 

acelerar a conversão de fibroblastos 3T3-L1 em adipócitos. Journal of lipid 

research, v. 43, n. 5, p. 676-684, 2002. 

19. GRUN, Felix et al. Endocrine-disrupting organotin compounds are potent 

inducers of adipogenesis in vertebrates. Molecular Endocrinology, v. 20, n. 9, p. 

2141-2155, 2006. 

20. Ministério do Meio Ambiente, Agrotóxicos. 2018: Brasil. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/seguranca-

quimica/gestaodassubstanciasquimicas/produtos-agrot%C3%B3xicos.html>. 

Acesso em: 22 jun. 2019. 

21. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Legislação. Disponível 

em: <http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos 

agricolas/agrotoxicos/legislacao/arquivos-de-legislacao/lei-7802-1989-lei-dos-

agrotoxicos>. Acesso em: 22 jun. 2019. 



50 

22. Bianchini, V. and J.P.P. Medaets. Da Revolução Verde à agroecologia: 

plano Brasil agroecológico. 2013. 1-23. 

23. ANDES, Sindicato Nacional. Disponível em: 

<http://www.andes.org.br/conteudos/noticia/governo-ja-liberou-o-uso-de-169-

agrotoxicos-em-20191>. Acesso em: 22 jun. 2019. 

24. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. a11 . Disponível em: 

<http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/117782/a11.pdf/06ee492f-745b-

4da9-ae2d-a24bd84ae8e9>. Acesso em: 11 out. 2018. 

25. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. C26 – Carbossulfano. 

Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/117782/C26+-

+Carbosulfano.pdf/291757df-6f5b-4ee1-a3c1-f0bad2323d29>. Acesso em: 11 out. 

2018. 

26. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 

O09++%C3%93xido+de+Fembutatina. Disponível em: 

<http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/117782/O09%2B%2B%25C3%259

3xido%2Bde%2BFembutatina.pdf/64609128-2070-42e3-b8ed-c497b4f72571>. 

Acesso em: 11 out. 2018. 

27. EUROPEAN COMMISSION. EU – Pesticides database. Disponível em: 

<http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-

database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN  11/10>. Acesso 

em: 11 out. 2018. 

28. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Regularização de 

Produtos - Agrotóxicos. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-

autorizacoes/agrotoxicos/produtos/registro>. Acesso em: 15 ago. 2019. 

29. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- Regulamentação. 

Disponível em: 

<http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p_p_id=101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU&p_

p_col_id=column-

2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_groupId

=219201&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_urlTitle=anvisa-aprova-novo-marco-

regulatorio-para-

agrotoxicos&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publishe

r%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=5568958&_1

01_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content>. Acesso em: 16 set. 2019. 

 
 

 



    51 
 

30. ANVISA. Disponível em: 

<http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/4016300/GUIA++Elabora%C3%A7

%C3%A3o+de+R%C3%B3tulo+e+Bula+-+vers%C3%A3o+28-9-

2017+DIARE.pdf/85a0fb5f-a18b-478c-b6ea-e6ae58d9202a?version=1.0>. Acesso 

em: 16 set. 2019. 

31. ANVISA- Reclassificação. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/rss/-

/asset_publisher/Zk4q6UQCj9Pn/content/id/5578706>. Acesso em: 15 ago. 2019. 

32. SOUZA, Andressa de et al. Avaliação do impacto da exposição a 

agrotóxicos sobre a saúde de população rural: Vale do Taquari (RS, 

Brasil). Ciência & saúde coletiva, v. 16, p. 3519-3528, 2011. 

33. INTOXICAÇÕES AGUDAS POR AGROTÓXICOS- ATENDIMENTO 

INICIAL DO PACIENTE INTOXICADO. Disponível em: 

<http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/IntoxicacoesAgudasAgrotoxicos2018.pd

f>. Acesso em: 16 set. 2019. 

34. LOPES, Carla Vanessa Alves; ALBUQUERQUE, Guilherme Souza 

Cavalcanti de. Agrotóxicos e seus impactos na saúde humana e ambiental: uma 

revisão sistemática. Saúde em Debate, v. 42, p. 518-534, 2018. 

35. Mecanismos de ação da insulina. Disponível em: 

<https://www.ufrgs.br/lacvet/site/wp-

content/uploads/2016/07/mecanismo_a%C3%A7ao_insulinaSavio.pdf>. Acesso 

em: 01 jul. 2019. 

36. RUSSELL, C. D. et al. Leptin expression in adipose tissue from obese 

humans: depot-specific regulation by insulin and dexamethasone. American 

Journal of Physiology-Endocrinology And Metabolism, v. 275, n. 3, p. E507-E515, 

1998. 

37. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Disponível em: < 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/117782/A18%2B%2BAbamectina.pd

f/77bf0354-9d40-40a2-bc14-4c6159385604>. Acesso em: 29 jul. 2019. 

38. ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY. Disponível em: 

<http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.10286553.html>. Acesso em: 29 

jul.2019. 

39. ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY. Disponível em: 

<http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.16735635.html?rid=94e1a522-

0e58-4eae-b553-37db8fa8bf4e&page_num=0>. Acesso em: 29 jul. 2019. 



52 

40. MERCK. Disponível em: 

<https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/31732?lang=pt&region=BR>. 

Acesso em: 18 set. 2019. 

41. MERCK. Disponível em: 

<https://www.sigmaaldrich.com/catalog/substance/carbosulfan380545528514811?

lang=pt&region=BR>. Acesso em: 28 jul.2019. 

42. MERCK. Disponível em: 

<https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/32005?lang=pt&region=BR>. 

Acesso em: 19 set. 2019. 

43. ROBINSON-RECHAVI, Marc; GARCIA, Hector Escriva; LAUDET, Vincent. 

The nuclear receptor superfamily. Journal of cell science, v. 116, n. 4, p. 585-586, 

2003. 

44. LAUDET, V. Evolution of the nuclear receptor superfamily: early 

diversification from an ancestral orphan receptor. Journal of molecular 

endocrinology, v. 19, n. 3, p. 207-226, 1997. 

45. ARANDA, Ana; PASCUAL, Angel. Nuclear hormone receptors and gene 

expression. Physiological reviews, v. 81, n. 3, p. 1269-1304, 2001. 

46. KUMAR, Raj; THOMPSON, E. Brad. The structure of the nuclear hormone 

receptors. Steroids, v. 64, n. 5, p. 310-319, 1999. 

47. GERMAIN, Pierre et al. Overview of nomenclature of nuclear receptors. 

Pharmacological reviews, v. 58, n. 4, p. 685-704, 2006. 

48. SONODA, Junichiro; PEI, Liming; EVANS, Ronald M. Nuclear receptors: 

decoding metabolic disease. FEBS letters, v. 582, n. 1, p. 2-9, 2008. 

49. MICHALIK, Liliane et al. International Union of Pharmacology. LXI. 

Peroxisome proliferator-activated receptors. Pharmacological reviews, v. 58, n. 4, 

p. 726-741, 2006. 

50. SCHOONJANS, Kristina; STAELS, Bart; AUWERX, Johan. The peroxisome 

proliferator activated receptors (PPARS) and their effects on lipid metabolism and 

adipocyte differentiation. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Lipids and Lipid 

Metabolism, v. 1302, n. 2, p. 93-109, 1996. 

51. WEI, Jun et al. Suppl 1: Regulation of Matrix Remodeling by Peroxisome 

Proliferator-Activated Receptor-γ: A Novel Link Between Metabolism and 

Fibrogenesis. The open rheumatology journal, v. 6, p. 103, 2012. 



    53 
 

52. JUGE-AUBRY, Cristiana et al. DNA Binding Properties of Peroxisome 

Proliferator-activated Receptor Subtypes on Various Natural Peroxisome 

Proliferator Response Elements IMPORTANCE OF THE 5′-FLANKING REGION. 

Journal of Biological Chemistry, v. 272, n. 40, p. 25252-25259, 1997. 

53. CRESCI, Sharon; CLABBY, Martha L.; KELLY, Daniel P. Evidence for a 

novel cardiac-enriched retinoid X receptor partner. Journal of Biological Chemistry, 

v. 274, n. 36, p. 25668-25674, 1999. 

54. LEFEBVRE, Philippe; BENOMAR, Yacir; STAELS, Bart. Retinoid X 

receptors: common heterodimerization partners with distinct functions. Trends in 

Endocrinology & Metabolism, v. 21, n. 11, p. 676-683, 2010. 

55. EVANS, Ronald M.; BARISH, Grant D.; WANG, Yong-Xu. PPARs and the 

complex journey to obesity. Nature medicine, v. 10, n. 4, p. 355, 2004. 

56. GREGOIRE, Francine M.; SMAS, Cynthia M.; SUL, Hei Sook. 

Understanding adipocyte differentiation. Physiological reviews, v. 78, n. 3, p. 783-

809, 1998. 

57. American Type Culture Collection - ATCC. Disponível 

em:<https://www.atcc.org/products/all/CL-173.aspx#characteristics>. Acesso em: 

20 ago. 2019. 

58. QUEIROZ, Jean César Farias de et al. Control of adipogenesis by fatty 

acids. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia, v. 53, n. 5, p. 582-

594, 2009. 

59. ROMERO, Carla Eduarda Machado; ZANESCO, Angelina. O papel dos 

hormônios leptina e grelina na gênese da obesidade. Revista de Nutrição, p. 85-

91, 2006. 

60. MORI, Maso. Receptor b1 de cininas em adipócitos e seu papel no controle 

da adiposidade. 2007. Tese de Doutorado. Tese.(Doutorado em biologia 

molecular)-Escola Paulista de Medicina-Universidade Federal de São Paulo, São 

Paulo. 

61. ARCA, Repositório Institucional da Fiocruz. Disponível em: 

<https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/13410>. Acesso em: 02 set. 2019. 

62. NTAMBI, James M.; YOUNG-CHEUL, Kim. Adipocyte differentiation and 

gene expression. The Journal of nutrition, v. 130, n. 12, p. 3122S-3126S, 2000. 

63. FARMER, Stephen R. Transcriptional control of adipocyte formation. Cell 

metabolism, v. 4, n. 4, p. 263-273, 2006. 

https://www.atcc.org/products/all/CL-173.aspx#characteristics


54 

64. RUSSELL, Thomas R.; HO, R.‐J. Conversion of 3T3 fibroblasts into 

adipose cells: triggering of differentiation by prostaglandin F2alpha and 1-methyl-

3-isobutyl xanthine. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 73, n. 

12, p. 4516-4520, 1976. 

65. Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio- EPSJV. Disponível em: 

<http://www.epsjv.fiocruz.br/upload/d/capitulo5vol2.pdf>. Acesso em: 02 set. 2019. 

66. MASTERS, John R. HeLa cells 50 years on: the good, the bad and the ugly. 

Nature Reviews Cancer, v. 2, n. 4, p. 315, 2002. 

67. MACVILLE, Merryn et al. Comprehensive and definitive molecular 

cytogenetic characterization of HeLa cells by spectral karyotyping. Cancer 

research, v. 59, n. 1, p. 141-150, 1999. 

68. MOSMANN, Tim. Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: 

application to proliferation and cytotoxicity assays. Journal of immunological 

methods, v. 65, n. 1-2, p. 55-63, 1983. 

69. Zenbio- 3T3-L1 Cell Care Manual Maintenance and Differentiation of 3T3-

L1 Preadipocytes to Adipocytes. Disponível em: <https://www.zen-

bio.com/pdf/ZBM0009.013T3L1CareprotocolRV08.08.pdf>. Acesso em 02 set. 

2019. 

70. LACERDA, Mariella Guimarães. Efeito dos organoestânicos sobre a 

atividade transcricional de receptores nucleares, adipogênese e inflamação em 

células de mamíferos. 2016. 132 f., il. Tese (Doutorado em Ciências da Saúde)— 

Universidade de Brasília, Brasília, 2016. Disponível em: 

<http://repositorio.unb.br/handle/10482/23043>. Acesso em: 02 set. 2019. 

71. MILTON, Flora Aparecida. Avaliação do perfil de expressão gênica 

modulado pelo GQ-16 em adipócitos 3T3-L1 utilizando a técnica de microarranjo. 

2015. xxiv, 143 f., il. Tese (Doutorado em Ciências da Saúde)—Universidade de 

Brasília, Brasília, 2015. Disponível em: 

<http://repositorio.unb.br/handle/10482/18077>. Acesso em 02 set. 2019. 

72. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Pesticides. Disponível em: 

<https://www.who.int/topics/pesticides/en/>. Acesso em: 03 ago. 2019. 

73. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Pesticides. Disponível em: 

<https://www.who.int/ipcs/poisons/pesticides/en/>. Acesso em: 03 ago. 2019. 

74. BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

Disponível em: 

https://www.zen-bio.com/pdf/ZBM0009.013T3L1CareprotocolRV08.08.pdf
https://www.zen-bio.com/pdf/ZBM0009.013T3L1CareprotocolRV08.08.pdf


    55 
 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relatorio_nacional_vigilancia_populac

oes_expostas_agrotoxicos.pdf>. Acesso em 04 ago. 2019. 

75. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Disponível em: 

<http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-

/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/publicada-reclassificacao-toxicologica-

de-agrotoxicos-

/219201?p_p_auth=cbUNDmpc&inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2F

portal.anvisa.gov.br%2Fnoticias%3Fp_p_auth%3DcbUNDmpc%26p_p_id%3D101

_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%

26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D6>. 

Acesso em: 04 ago. 2019. 

76. EL-SHENAWY, Nahla S. Effects of insecticides fenitrothion, endosulfan and 

abamectin on antioxidant parameters of isolated rat hepatocytes. Toxicology in 

vitro, v. 24, n. 4, p. 1148-1157, 2010. 

77. GIRI, Sarbani et al. Mutagenic effects of carbosulfan, a carbamate 

pesticide. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 

v. 519, n. 1-2, p. 75-82, 2002. 

78. DHOUIB, Ines El-Bini et al. A comparative study on toxicity induced by 

carbosulfan and malathion in Wistar rat liver and spleen. Pesticide biochemistry 

and physiology, v. 124, p. 21-28, 2015. 

79. ELBETIEHA, Ahmed; DA'AS, Sahar Isa. Assessment of antifertility activities 

of abamectin pesticide in male rats. Ecotoxicologia e segurança ambiental, v. 55, 

n. 3, p. 307-313, 2003. 

80. NWANI, Christopher Didigwu et al. Toxicological effects of carbosulfan in 

rats: Antioxidant, enzymological, biochemical, and hematological responses. 

Toxicology and industrial health, v. 32, n. 7, p. 1335-1343, 2016. 

81. Kanayama, T., Kobayashi, N., Mamiya, S., Nakanishi, T., and Nishikawa, 

J.-I. (2005). Organotin compounds promote adipocyte differentiation as agonists of 

the peroxisome proliferator-activated receptor γ/retinoid X receptor pathway. Mol. 

Pharmacol. 67, 766. 

 

 


