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RESUMO  

A domperidona é um inibidor do receptor de dopamina D2 que estimula a 

liberação das gonadotrofinas hipofisárias. Geralmente ela é associada a GnRHa 

sintético para promoção da desova em peixes. Porém a via de administração utilizada, 

injeção intramuscular, pode ser bastante estressante para o reprodutor. Pouco se 

conhece sobre os efeitos isolados da domperidona, nem se, com outras vias de 

administração, este medicamento seria capaz de promover a desova. Inicialmente foi 

realizado o Zebrafish embryo toxicity (ZET) de acordo com os manuais da OECD. Para 

tanto foi avaliado a toxicidade de nanopartícula de sílica (SiNPs), domperidona 

(DOMP) e sua associação (DOMP+SINPs), em diferentes concentrações, durante 168 

horas de exposição. Foi observada uma maior taxa de sobrevivência quando testado 

a associação DOMP+SiNPs quando comparados aos demais tratamentos e controle. 

Os tratamentos DOMP e SiNPs apresentaram o maior número de efeito teratogênico, 

nas maiores concentrações. Na avaliação da frequência cardíaca o tratamento DOMP 

0,004 mg/mL, aumento da frequência, em comparação ao controle. Já o tratamento 

SiNPs 4,4 mg/mL diminuiu a frequência cardíaca dos embriões, em relação ao 

controle. O tratamento DOMP + SiNPs não apresentou diferença quanto aos efeitos 

teratogênicos e frequência cardíaca, em relação ao controle. Os resultados 

demonstram que a utilização das SiNPs diminuiu a toxidade da domperidona, além de 

possibilitar a administração por diluição. Posteriormente foi avaliado o efeito destes 

tratamentos no crescimento folicular em zebrafish pré-púbere, utilizando duas vias de 

administração, diluição em água e ração, durante 14 dias. Observou-se o aumento do 

índice gonadossomático em peixes alimentados com ração contendo SiNPs. 

Independente da via de administração, o tratamento com DOMP apresentou maior 

maturação folicular. Avaliando as vias de administração, o tratamento DOMP ração 

aumentou a maturação folicular. Nas fases iniciais da maturação folicular os 

tratamentos DOMP e DOMP+SINPs (água) aumentaram a área folicular. Os 

resultados demonstram que o houve um aumento na quantidade folículos 

vitelogênicos nos tratamentos DOMP e DOMP+SiNPs administrados via alimentação 

e por diluição, o que possibilitaria a incorporação destas junto a dieta ou adição aos 

tanques dos reprodutores para promoção da desova.  

Palavras chaves: Embriotoxicidade, inibidor dopaminérgico, indutor reprodutivo, 

nanotoxitade,reprodução, zebrafish. 
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ABSTRAT 

Domperidone is a dopamine D2 receptor inhibitor that stimulates the release of 

pituitary gonadotropins. It is usually associated with synthetic GnRHa to promote 

spawning in fish. However, the route of administration used, intramuscular injection, 

can be quite stressful for the breeder. Little is known about the isolated effects of 

domperidone, nor whether, with other routes of administration, this drug would be able 

to promote spawning. Initially, Zebrafish embryo toxicity (ZET) was carried out 

according to OECD manuals. For that, the toxicity of silica nanoparticles (SiNPs), 

domperidone (DOMP) and their association (DOMP + SINPs) was evaluated, in 

different concentrations, during 168 hours of exposure. A higher survival rate was 

observed when testing the DOMP + SiNPs association when compared to the other 

treatments and controls. The DOMP and SiNPs treatments showed the highest 

number of teratogenic effects, in the highest concentrations. In the evaluation of heart 

rate, DOMP treatment 0.004 mg / mL, increased frequency, compared to control. The 

SiNPs 4.4 mg / mL treatment decreased the heart rate of the embryos, compared to 

the control. The DOMP + SiNPs treatment showed no difference in terms of teratogenic 

effects and heart rate compared to control. The results demonstrate that the use of 

SiNPs decreased the toxicity of domperidone, in addition to allowing administration by 

dilution. Subsequently, the effect of these treatments on follicular growth in prepubertal 

zebrafish was evaluated, using two routes of administration, dilution in water and feed, 

for 14 days. An increase in the gonadosomatic index was observed in fish fed with 

diets containing SiNPs. Regardless of the route of administration, treatment with 

DOMP showed greater follicular maturation. Evaluating the routes of administration, 

DOMP ration treatment increased follicular maturation. In the early stages of follicular 

maturation, the DOMP and DOMP + SINPs (water) treatments increased the follicular 

area. The results show that there was an increase in the quantity of vitellogenic follicles 

in the DOMP and DOMP + SiNPs treatments administered via feeding and dilution, 

which would allow their incorporation into the diet or addition to the breeding tanks to 

promote spawning. 

Key words: Embryotoxicity, dopaminergic inhibitor, reproductive inducer, nanotoxicity, 

reproduction, zebrafish. 
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INTRODUÇÃO GERAL  

1.1. Endocrinologia da reprodução em peixes 

O eixo hipotalâmico-hipófisario-gonadal é composto de um grupo de neurônios 

hipotalâmicos que sintetizam e liberam, de forma pulsátil, o decapeptídeo \ (GnRH). 

Esses neurônios inervam a hipófise anterior ou adeno-hipófise, onde as células 

gonadotróficas são estimuladas a sintetizar e liberar hormônio folículo estimulante 

(FSH) e hormônio luteinizante (LH). Por fim sob o efeito destes dois hormônios, os 

testículos e ovários produzem os gametas e sintetizam hormônios gonadais, de 

natureza esteróide e peptidérgica (FIGURA 1) (MANFREDI-LOZANO et al., 2018).  

Em fêmeas o FSH sintetizado pela hipófise, atua nos folículos ovarianos, nas 

células da teca onde ocorre a conversão do colesterol em testosterona. Após esta 

conversão, a testosterona é transportada para as células foliculares da granulosa, 

sendo aromatizadas a 17-estradiol (E2) pela enzima aromatase, sob influência do 

FSH. O aumento de E2 sérico promove a síntese de vitelogenina pelo fígado, uma 

glicolipofosfoproteína que é englobada por micropinositose pelo oócito, o que promove 

o crescimento do oócito e a incorporação do vileto (HONJI et al., 2017). Este aumento 

nos níveis estrogênicos promove tanto a incorporação da vitelogenina pelos folículos 

pré vitelogênicos (JALABERT, 2005), quanto a síntese do fator promotor da fase M 

(MPF) pelos folículos, responsável pela maturação do ovócito (YOSHIDA et al., 2000), 

determinando o reinício da meiose e quebra da vesícula germinativa (GVBD), 

condensação do cromossomo, formação do fuso meiótico e progressão para a fase II 

da meiose.  

O aumento da concentração de esteróides estimuladores da maturação (MIS) 

promove uma retroalimentação positiva no aumento da concentração sérica de LH e, 

estes hormônios em conjunto determinam o fim do processo de maturação (LUBENS 

et al., 2010; RIME et al., 2015). O aumento de LH, determina o aumento sérico de MIS 

estimulando as células da teca a sintetizar 17 hidroxyprogesterona, convertida 

posteriormente em 17, 20-dihydroxy-4-pregnen-3-one (17,20-DP), pelas células 

foliculares (LUBZENS et al., 2010; HONJI et al., 2017). A CYP17 é a enzima 

responsável por converter a progesterona em 17α-hidroxiprogesterona. O hormônio 

anti-mulleriano (MIH) induz a produção do MPF, durante a fase final de maturação 

(NAGAHAMA e YAMASHITA, 2008). O MIH estimula a produção de 17,20-DP, que 

faz parte da família de MIS, sintetizados pelas células da granulosa e da teca.  
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A ovulação caracteriza-se pelo rompimento dos folículos, liberando os oócitos 

na cavidade do ovário, sob o controle do hormônio prostaglandina e/ou pelo MIS a 

partir da ação do LH (COWARD et al., 2002). O processo de desova ocorre quando a 

fêmea, na presença do macho ou por compressão abdominal, libera os oócitos com a 

finalidade de serem fertilizados pelos espermatozóides. 

A dopamina (DA) é um neurotransmissor atuante no sistema nervoso central e 

controlador das funções hipofisárias, auxiliando a regulação da secreção hormonal 

(YAMAMOTO et al., 2015). Esse neurotransmissor diminui a estimulação de 

gonadotrofinas por meio da diminuição da liberação de GnRH e/ou diretamente na 

hipófise (DUFOUR et al., 2005; ZOHAR et al., 2010).  

 

FIGURA 1 – Padrões hormonais no eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal de 

peixes teleósteos.  

(Fonte: Adaptado de Ptaszynska, 2009).  

1.2.  Foliculogênese dos peixes teleósteos 
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O processo de foliculogênese inicia-se com a diferenciação das células 

germinativas em ovogônias e eventos sequenciais de divisão, crescimento dos 

ovócitos e maturação dos folículos ovarianos; após maturação, estes são liberados do 

ovário (ÇAKICI e UÇUNCU, 2007). As ovogônias dos peixes são formadas durante 

toda a vida reprodutiva do animal (GRIER, 2002).  

Os folículos ovarianos são compostos pelos ovócitos e revestidos por duas 

camadas de células foliculares, células da teca interna e externa, constituindo o 

epitélio folicular e uma camada acelular composta pelo envelope vitelogênico. O 

processo de desenvolvimento folicular é semelhante na maioria dos teleósteos, 

podendo haver variação na composição, distribuição e estado de desenvolvimento, 

que depende das estratégias reprodutivas de cada espécie (RIZZO et al., 1998).  

O envelope vitelínico é formado durante o crescimento folicular pela deposição 

da matriz extracelular ente o ovócito e as células foliculares. Em grande parte dos 

peixes este envelope é composto por duas camadas de glicoproteínas permeadas por 

canais. A camada interna é composta de proteínas, semelhante a zona pelúcida dos 

mamíferos (SCAPIGLIATI et al., 1999), e, na camada externa encontramos uma 

combinação de proteínas e polissacarídeos (ARMILIATO, 2014).  

As moléculas presentes na superfície dos folículos determinam a fertilização e 

a interação do ovo com o meio. Na fecundação os espermatozoides acoplam-se à 

parede do canal micropilar, ocorrendo a adesão e a fusão das membranas dos 

gametas (YU et al., 2002). Neste momento há mediação de carboidratos presente em 

glicoproteínas do envelope vitelínico com receptores presentes na superfície dos 

espermatozoides (MENGERINK e VACQUIER, 2001). 

Em peixes como o zebrafish as ovogônias são pequenas, dispostas em 

conjuntos, com citoplasma reduzido, possui núcleo grande com nucléolo único, 

basófilo e central. Os folículos são maiores, apresentando citoplasma mais volumoso, 

porém reduzido em relação ao núcleo, com fragmentação nucleolar, caracterizada 

como a fase pré vitelogênica. Neste momento, o citoplasma é volumoso e menos 

basófilo e os nucléolos se apresentam na periferia do núcleo (YON et al., 2008). Na 

fase vitelogênica o folículo aumenta o volume, o citoplasma é repleto de grânulos de 

vitelo, o núcleo exibe o seu contorno irregular com diversos nucléolos basófilos na 

periferia (FIGURA 2). 
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FIGURA 2 - Representação dos tipos de folículos ovarianos de D. rerio. (Adaptado: 

LUBZENS et al., 2010). 

Parâmetros biométricos são observados durante a maturação ovariana. O 

índice gonadossomático (IGS) relaciona estes dados, sendo uma ferramenta de 

estudo que indica o desenvolvimento gonadal (ARMILIATO, 2014). 

1.3. Puberdade em peixes 

O termo puberdade se refere ao período de transição do estado juvenil para o 

estado adulto, onde o indivíduo imaturo se torna capaz de reproduzir de forma 

sexuada através da produção de gametas pelas células germinativas das gônadas, 

logo após a diferenciação sexual (TARANGER et al., 2010). Em fêmeas esta alteração 

é marcada pelo início da vitelogênese dos ovócitos. Não existe um mecanismo único 

que ative a puberdade, sendo que fatores genéticos, além de sinais metabólicos, 

como disponibilidade de alimento e estímulos ambientais contribuem para o início do 

desenvolvimento gonadal (DUFOUR et al., 2000), via mudanças na atividade do eixo 

hipotalâmico-hipofisário-gonadal. 

Nos vertebrados o eixo hipotalâmico – hipofisário – gonadal é um complexo 

processo biológico com competência funcional de controlar a puberdade 

(RODRIGUEZ et al., 2019). O hipotálamo responde aos estímulos ambientais 

(fotoperíodo, temperatura) e fisiológicos (metabolismo, energia, estado gonadal) 

sintetizando e liberando neuropeptídeos (hormônio liberador da gonadotrofina – 

GnRH) e monoaminas (dopamina) que regulam a atividade na hipófise anterior 

(ZOHAR et al., 2010). As funções neuromodulatórias no sistema nervoso que estão 

relacionadas a puberdade estão relacionadas tanto à liberação de GnRH 

(YAMAMOTO et al., 2003), quanto a ação de inúmeros neurotransmissores que 

podem tanto estimular o sistema GnRH-hipófise (neuropeptídio Y, norepinefrina) 
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quanto inibir (melatonina e dopamina) (AMANO et al., 1997; SCHREIBMAN et al., 

1990). A hipófise é responsável por produzir e liberar o hormônio folículo estimulante 

(FSH) e hormônio luteinizante (LH), responsáveis por regular a maturação dos 

gametas (BIRAN & LEVAVI-SIVAN, 2018).  

Fatores fisiológicos estão relacionados a inibição do eixo hipotalâmico-

hipofisário antes da puberdade. Devia a ocorrência de desbalanços entre os níveis de 

dopamina e E2. Onde ao aumentar os níveis de dopamina, via receptores dd2, há a 

inibição do aumento dos níveis de GnRH hipotalâmico inibindo o eixo reprodutivo. 

Durante o início da puberdade os níveis de estradiol aumentam, que determinam a 

ativação de genes que, relacionados com a síntese e liberação de FSH e LH, pela 

hipófise, como o receptor acoplado a proteína G-54 (GPR54), e genes que estão 

relacionados com a ativação da expressão e síntese do estradiol, tanto nas gônadas 

quanto no hipotálamo, como o CYP19b (NOCILLADO e ELIZUR, 2008). O controle 

destes fatores fisiológicos possibilita um maior controle endócrino da reprodução, o 

que nos peixes pode ser controlado através de protocolos reprodutivos.  

1.4.  Indução reprodutiva em peixes tropicais  

Em ambiente artificial os peixes reofílicos, mesmo atingindo maturação 

gonadal, não realizam a maturação final dos ovócitos e ovulação. Desta forma, devido 

a fatores ambientais estes peixes não conseguem realizar o processo de migração, e 

consequentemente, não há reprodução de forma natural. Para que estes animais 

possam se reproduzir, se faz necessária a utilização de biotecnologias reprodutivas 

(MURGAS et al., 2012; SOUZA et al., 2018).  

Um dos protocolos de indução a reprodução de peixes tropicais mais utilizados 

é o extrato bruto de hipófise de carpa. No entanto, este protocolo apresenta algumas 

limitações, como a falta de padronização das concentrações hormonais presentes 

SOUZA et al., 2018; MURGAS et al., 2011; MYLONAS et al., 2010, além da 

possibilidade de se tornar fonte de contaminação e doenças para os animais 

(MYLONAS et al., 2017). 

A utilização do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) vem sendo 

utilizado como um eficaz indutor reprodutivo, pois este atua diretamente na hipófise 

estimulando a síntese e liberação das gonadotrofinas endógenas (SOUZA et al., 

2018). Uma das vantagens de sua utilização é a ausência de repostas imunológicas 

e provável estimulação hormonal (EVANS e CLAIBORNE, 2006; MYLONAS et al., 
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2017), onde a associação de análogos de GnRH à inibidores dopaminérgicos podem 

aumentar ainda mais a efetividade destes protocolos (SOUZA et al., 2018). 

1.5. Domperidona no processo reprodutivo de peixes 

A domperidona é um antagonista seletivo do receptor da dopamina D2 derivado 

do benzimidazol. Esta atua indiretamente  no cérebro, pois não ultrapassa a barreira 

hematocefálica, mas o seu efeito é mediado pelo antagonismo dos receptores de D2 

na região dos quimiorreceptores, presentes fora desta barreira (DOGGRELL e 

HANCOX, 2014). Esta é utilizada em diversas áreas da medicina humana e animal, 

sendo utilizada como droga anti-emética, gastrocinética, no aumento da produção de 

leite e na indução reprodutiva de peixes (TRAVI e MIRO, 2018; PHAM e LE, 2016).  

Os inibidores dopaminérgicos, durante a reprodução induzida de peixes, atuam 

estimulando o peixe a produzir as gonadotropinas, pois a dopamina inibe a expressão 

do GnRH e liberação dos hormônios hipofisários (PHAM e LE, 2016).  A domperidona 

atua na promoção da desova, bloqueando a síntese de dopamina, o que potencializa 

a atuação das gonadotropinas em peixes teleósteos. O custo benefício, como baixo 

custo de aquisição, baixo volume necessário e fácil manejo, possibilitou a sua inserção 

nos protocolos reprodutivos (ZANIBONI-FILHO e NUÑER, 2004). 

Nos últimos anos protocolos utilizando o hormônio liberador da gonadotrofina 

(GnRH), passaram a ser utilizados para a indução, sendo estes mais efetivos por 

atuarem diretamente na pituitária, liberando as gonadotrofinas endógenas (MYLONAS 

et al., 2016). A associação dos GnRHs com inibidores de dopamina possibilita uma 

maior eficiência na indução da reprodução (MOREIRA et al., 2015).  

1.6. Nanotecnologia  

A nanotecnologia é a tecnologia que controla e manipula a matéria em 

dimensões nanometricas (nm), que varia de 1 a 100nm, criando materiais com 

propriedades e novas funções (KRUG et al., 2011; CONTRERAS et al., 2017).  

As nanopartículas disponíveis atualmente estão categorizadas em quatro 

grupos: metais, polímeros, compostos naturais e materiais nanoestruturados. As 

funções biotecnológicas das nanoparticulas dependem de qual grupo está pertence. 

No entanto, alguns compostos podem causar acumulo no corpo e provocar em 

algumas espécies respostas toxicológicas (HILL e LI, 2017). 

A biocompatibilidade das nanoparticulas são uma vantagem para as áreas 

médicas e nutricionais, pois estas causam baixos efeitos colaterais aos pacientes 
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(CHOI et al., 2010).  As nanoparticulas derivadas de compostos naturais e materiais 

nanoestruturados são mais propensas a serem biodegradáveis, porém a sua 

utilização deve ser manipulada de forma cautelosa, pois podem causar respostas 

tóxicas ou imunogênicas (HILL e LI, 2017). 

  Nos últimos anos, a utilização de nanotecnologia tornou-se uma estratégia 

inovadora na veiculação de fármacos, por possuírem diversas vantagens como: 

prevenção da liberação precoce dos fármacos protegendo-os da inativação em meio 

fisiológico e aumentando sua estabilidade, possibilitando a modificação da superfície 

das partículas melhorando sua biodistribuição e vetorização, viabilizando a 

administração de quantidades menores de fármacos, possibilitando a chegada do 

fármaco à célula alvo com sua fórmula monômera, maior eficácia e segurança 

evitando acumulo em células saudáveis e reduzindo efeitos adversos (ABRIATA et al., 

2017; DE OLIVEIRA et al., 2018; LUCKY, SOO e ZHANG, 2015). 

Um grande desafio para a área nanotecnológica é a toxidade dos nanomateriais 

utilizados. As pesquisas em torno desta aumentaram nos últimos anos devido à 

crescente exposição destes nanomateriais aos seres humanos e ao meio ambiente 

(DUAN et al., 2013).   

1.6.1. Nanopartículas esféricas de sílica SiO2 

As nanoparticulas esféricas de sílica tem despertado grande interesse na área 

da nanotecnologia, pois estas podem ser utilizadas como cristais fotônicos, estruturas 

para catalises, encapsulamento polimérico, dentro outras funções. Estas partículas 

podem ser obtidas através da utilização de ortossilicato de tetraetilo (TEOS), álcool e 

um catalizador (ácido ou básico) que possibilita controlar o tamanho da partícula 

através do controle das concentrações dos reagentes e da temperatura (ARANTES et 

al., 2012). 

As nanoparticulas mesoporosas de sílica (SiNPs) possuem grande aplicação 

na liberação de fármacos devido as suas propriedades como os poros nanométricos 

que auxiliam no carreamento das moléculas, tanto nas pequenas como nas grandes 

biomoléculas (proteínas, ácidos nucleicos), além de possuir alta biocompatibilidade 

com as células alvo especificas e grande biodegradabilidade (MAMAEVA et al., 2013; 

NIGRO et al., 2018).  

As SiNPs estão entre as cinco principais nanopartículas usadas em produtos 

nanotecnológicos de consumo, o que levanta uma grande preocupação sobre os 

potenciais efeitos ao ambiente terrestre e aquático quando estas nanopartículas 
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entram em contato com o meio ambiente (CHAO et al., 2017). Portanto, animais 

aquáticos como os peixes são os modelos de estudos adequados para realização das 

análises de ambientes potencialmente contaminados. Some-se a isso o fato de 

poderem ter homologia genética com humanos. 

1.7.  Zebrafish como modelo de estudo. 

O Danio rerio é um peixe teleósteo da família Cyprinidae, conhecido pela 

comunidade científica como zebrafish, originalmente encontrado nos rios do Sul da 

Ásia. Por possuir baixo custo de manutenção, fácil manejo, e homologia genética 

acima de 70% com o homem, boa sensibilidade a drogas, metabolismo rápido, tornou-

se um dos principais modelos para estudos biológicos, como o estudo de toxidade 

(LIESCHKE e CURRIE, 2007; PETERSON e MACRAE, 2012). 

O zebrafish alcança sua maturidade reprodutiva a partir dos 3 meses após a 

fertilização (FIGURA 3). As fêmeas são ovíparas e apresentam grande fecundidade, 

chegando a produzir mais de 300 ovos por semana. Esta prolificidade contribui para 

a execução dos testes de toxidade, pois os indivíduos devem possuir mesma origem 

e similaridade genética (BONOMI, BASSI e PERSANI, 2018).  

 

FIGURA 3 – Dimorfismo sexual de adultos de zebrafish. A fêmea apresenta 

abaulamento da cavidade celomática, quanto os machos, em geral, apresentam 

coloração amarelada na parte ventral, nadadeiras peitorais e continuidade das listras 

na nadadeira caudal. 

A toxidade de uma substância química refere-se à potencialidade desta em 

causar danos aos organismos vivos e está diretamente relacionada com a 
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concentração, tempo de exposição, comportamento das substâncias no organismo, 

mecanismo de transporte e sítios ou órgãos alvos. Os principais efeitos são alterações 

comportamentais, alteração de crescimento ou reprodução até a morte dos 

organismos (BARROS e DAVINO, 2008; ARENZON et al., 2011). 

O ZET (zebrafish embryo toxicity) tem sido utilizado na avaliação dos potenciais 

efeitos toxicológicos de produtos químicos e compostos farmacológicos que afetam o 

meio ambiente. Este é um dos principais testes para a avaliação da toxidade de 

nanomateriais e compostos nanoesturutados devido a rapidez e baixo custo de 

execução (MOREIRA et al., 2015). Além de que os estágios embrio-larval e juvenil 

são considerados mais sensíveis quando comparados a indivíduos adultos.  

Dentre os biomarcadores que possam adicionar dados toxicológicos estão os 

histológicos e os histopatológicos associados às determinações de medidas 

(morfometria). Desta maneira, será avaliada a embriotoxicidade da domperidona e 

serão quantificadas alterações na maturação do tecido ovariano de juvenis de 

zebrafish, bem como, a ação deste fármaco quando associados à nanopartículas de 

sílica (SINPs). 
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Capítulo 1  

Embriotoxidade de domperidona, associado ou não a nanopartículas de sílica.  

RESUMO 

A domperidona é um inibidor dopaminérgico muito utilizado na medicina 

humana e animal. As principais vias de administração são a via oral e a intramuscular. 

Pouco é descrito sobre a administração por diluição e exposição superficial de 

domperidona. No presente estudo, foi avaliado a administração de domperidona 

associada a nanopartícula de sílica (SiO2), avaliando assim a toxicidade do composto. 

Foram considerados quatro grupos de estudo: 1. Domperidona (DOMP); 2. DOMP 

associada a nanopartículas de sílica (SiNPs); 3. SiNPs e o 4. Controle (meio 

embrionário 3) (E3). Os testes utilizaram 480 embriões de zebrafish, colocados em 

placas de 96 poços sendo um embrião/poço. O experimento foi realizado em 

quadruplicata. Os tratamentos foram divididos em três concentrações de DOMP 

(0,001, 0,002 e 0,004 mg/mL), três concentrações de SiNPs (1,1, 2,2 e 4,4 mg/mL) e 

três concentrações de DOMP + SiNPs (0,001/1,1; 0,002/2,2 e 0,004 mg/mL/4,4 

mg/mL) e um controle (E3) por um período de 168 hpf, com avaliações a cada 24 

horas. Durante as avaliações os embriões foram caracterizados como vivo, morto ou 

apresentando alteração teratogênica, além de contabilizado os batimentos cardíacos 

a cada 48 horas. A maior taxa de sobrevivência foi observada nos testes da 

associação DOMP + SiNPs quando comparados aos demais tratamentos e controle. 

Os tratamentos DOMP e SiNPs apresentaram o maior número de efeito teratogênico, 

nas maiores concentrações. Na avaliação da frequência cardíaca o tratamento DOMP 

0,004 mg/mL, aumento da frequência, em comparação ao controle. Já o tratamento 

SiNPs 4,4 mg/mL diminuiu a frequência cardíaca dos embriões, em relação ao 

controle. O tratamento DOMP + SiNPs não apresentou diferença quanto aos efeitos 

teratogênicos e frequência cardíaca, em relação ao controle. Os resultados 

demonstram que a utilização das SiNPs diminuiu a toxidade da domperidona, além de 

possibilitar a administração por diluição. 

Palavras chave: Danio rerio, Embriotoxicidade, Inibidor dopaminérgico, 

Nanomateriais 
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1. Introdução  

A indústria farmacêutica é uma das atividades mais lucrativas do mundo. Com 

grande escala de produção, os fármacos facilmente podem entrar em contado com o 

meio ambiente, principalmente ambientes aquáticos devido ao descarte dos efluentes 

domésticos e industriais. A presença de fármacos no ambiente aquático é associada 

a ineficiência no sistema de tratamento de esgoto (MONTEIRO e BOXALL, 2010).  

A domperidona é um antagonista seletivo do receptor da dopamina D2 derivado 

do benzimidazol. Esta substância é utilizada em diversas áreas da medicina humana 

e animal, sendo utilizada como droga antiemética, gastrocinética, no aumento da 

produção de leite e na indução reprodutiva de peixe (PHAM e LE, 2016; TRAVI e 

MIRÓ, 2018). Ela atua indiretamente no cérebro fora da barreira hematoencefálica, 

devido ao seu peso molecular e por ser uma substância lipossômica (DOGGRELL e 

HANCOX, 2014). Além disso, esta droga é encontrada apenas para aplicação injetável 

ou oral. 

Na manipulação de animais domésticos, os métodos de contenção tornam-se, 

muitas vezes inviáveis ou extremamente estressantes, podendo interferir nos 

resultados experimentais ou mesmo na recuperação do paciente. Assim, o 

desenvolvimento de tecnologias drug delivery tornam-se interessantes pois facilitam 

a administração de fármacos e minimizam os possíveis efeitos colaterais e estresse 

do manejo dos animais. Neste contexto, por apresentarem grande superfície de 

contato, as nanopartículas facilitariam a administração de fármacos por diluição.  

A nanotecnologia surge como uma alternativa viável na distribuição desta 

substância (HILL e LI, 2017).  As nanopartículas mesoporosas de sílica (SiNPs) 

possuem grande aplicação na liberação de fármacos devido aos seus poros 

nanométricos que auxiliam no carreamento das moléculas (MAMAEVA et al., 2013; 

NIGRO et al., 2018). As SiNPs estão entre as cinco principais nanopartículas usadas 

em produtos nanotecnológicos de consumo, o que levanta uma grande preocupação 

sobre os potenciais efeitos ao ambiente terrestre e aquático quando estas 

nanopartículas entram em contato com o meio ambiente (CHAO et al., 2017). 

Portanto, animais aquáticos como os peixes são os modelos de estudos adequados 

para realização das análises de ambientes potencialmente contaminados.  

O Danio rerio ou zebrafish, como é conhecido, tem sido eleito como modelo 

experimental para estudos de impacto ambiental e modelos biológicos de toxicidade. 
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Esta espécie de teleósteo possui baixo custo de manutenção, homologia genética 

acima de 70% com o DNA humano, boa sensibilidade a drogas e metabolismo rápido 

(BONOMI, BASSI e PERSANI, 2018).  

O teste de embriotoxicidade com zebrafish (zebrafish embriotoxicity test - ZET) 

é indicado para a avaliação de toxidade de produtos químicos e estudo de toxidade 

de nanomateriais, podendo ser avaliadas respostas crônicas, teratogenicidade, 

distúrbios musculares e ósseos, citotoxicidade e toxicidade órgão especifica 

(PEREIRA et al., 2019). Devido ao rápido desenvolvimento dos estágios iniciais da 

embriogênese, o zebrafish já possui grande parte dos órgãos como coração, fígado, 

intestino e rim, desenvolvidos no período de 96 horas após a fertilização, 

possibilitando avaliar as respostas toxicológicas a estes órgãos. A translucidez dos 

embriões é outro fator que permite a fácil observação dos efeitos causados por drogas 

(SHARIF et al., 2012). Some-se a isso o fato de terem desenvolvimento externo e não 

ser necessário eutanásia dos pais para se obter os embriões, além da alta taxa de 

embriões viáveis por reprodução. 

Nos últimos anos os embriões de peixes têm substituído parcialmente a 

utilização de animais, como cobaias, nos estudos do desenvolvimento embrionário. 

Isto se deve a aplicação do conceito dos 3R’s (redução, substituição e refinamento), 

no qual a substituição de embriões de mamíferos por de peixes pode ser aplicada 

(STRAHLE et al., 2012). Sua utilização foi aprovada em 2013 no Programa de 

Orientação de Testes da OECD pela diretriz n° 236 de 26 de julho de 2013, visando 

oficializar a utilização destes embriões, como o zebrafish em testes de toxidade aguda 

e letal (OEC 2013). Assim o objetivo deste projeto foi avaliar uma nova tecnologia de 

entrega de domperidona utilizando nanopartícula de sílica, testando a administração 

por diluição e exposição superficial, da domperidona associada ou não a 

nanopartícula de sílica. 

2. Materiais de Métodos 

2.1. Síntese e caracterização de nanopartícula de Sílica (SiNPs)  

2.1.1. Síntese  

As SiNPs foram sintetizadas pelo método de hidrolise e condensação 

controlada de Tetraethyl orthosilicato (TEOS) em meio alcoólico (método de Stober). 

Para o controle do tamanho da partícula à quantidade de TEOS, amônia e água foram 

controladas.  
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As nanoparticulas de sílica (SiNPS) foram coletadas e pesadas para obtenção 

do rendimento e em seguida, foi realizada a modificação com a adição de 

domperidona (DOMP). Para a modificação foram adicionadas 0,020g de DOMP para 

cada 0,100g de SiNPs.  

2.1.2. Caracterização 

2.1.2.1.  Microscopia eletrônica de Transmissão (TEM) 

A imagens de microscopia de transmissão foram realizadas em um microscópio 

Philips CM 120, com filamento termo-iônico de LaB6 (alto brilho), voltagem de 

aceleração de 120 KV e resolução pontual de 1,7Å. As amostras foram depositadas 

em uma grade de cobre coberta com uma fina camada de carbono. As imagens foram 

analisadas utilizando o programa ImageJ, onde as nanopartículas foram medidas e 

assim obtido o tamanho destas.  

2.1.2.2.  Espectroscopia de absorção na região do Ultravioleta-Visível (UV-

Vis) 

A domperidona e as nanopartículas modificadas foram caracterizadas por 

espectroscopia de absorção de UV-Vis, em um equipamento espectrofotômetro 

Evolution® 200 da Thermo Scientific.  As condições de operação foram na região de 

200 a 700 nm, em solução aquosa. 

2.1.2.3.  Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR) 

A domperidona e as nanopartículas modificadas foram caracterizadas e 

analisadas por espectroscopia de infravermelho em um espectrômetro de absorção 

na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) Perkin Elmer FTIR 

Spectrometrer Frontier, utilizando partilhas de KBr obtidas por prensagem juntamente 

com a amostra. As condições de operação foram na região de 400 a 4000 cm-1, com 

32 varreduras e resolução de 4 cm-1. 

2.2.  Teste de embriotoxicidade 

2.2.1. Coleta dos embriões  

O projeto foi submetido à Comissão de Ética no Uso de Animais da UFG 

(CEUA/UFG), para ser executado, onde foi aprovado com o número de protocolo 

0017/2018. Para a obtenção dos embriões, 30 reprodutores foram selecionados, 

sendo 10 fêmeas e 20 machos. Estes foram mantidos em aquários de polietileno de 3 
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litros em sistema de recirculação de água, com temperatura média de 27,5°C, com 

fotoperíodo de 14 horas luz e 10 horas escuro, no Laboratório de Biotecnologia e 

Fisiologia de Peixes – Labfish, alocado no Departamento de Morfofisiologia do 

Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Jataí (FIGURA 4). Os 

reprodutores foram alimentados seis vezes ao dia com 0.025 g de ração comercial por 

porção, artêmias e enquitréia, sendo intercalada ração e alimento vivo.  

 

FIGURA 4 – Laboratório de Biotecnologia e Fisiologia de Peixes (LABFISH). 

As fêmeas que apresentavam abaulamento abdominal e os machos de forte 

coloração amarelada nas nadadeiras peitorais e caudal, foram selecionados na 

proporção de 1:2. Estes foram realocados em um tanque de reprodução (Tecniplast 

USA, Inc.) de 1,7 litros e mantidos separados por 14 horas. Após este período, foi 

retirada a divisória de separação e aguardou-se duas horas até o início da coleta dos 

embriões (FIGURA 5). Os embriões foram coletados, lavados e mantidos em E3 

(14,6g de NaCl + 0,65g de KCl + 2,2g de CaCl2 + 4.05g de Mg SO4).  
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FIGURA 5 – Aquários de reprodução. 

2.2.2. Avaliação morfológica dos embriões 

 A análise de qualidade dos embriões levou em consideração a 

quantidade e forma das células e coloração. Os embriões classificados como: 1) 

viáveis: apresentavam translucides e blastômeros uniformes; 2) intermediários: 

apresentavam coloração mais escura, blastômeros exteriorizados isolados ou 

pequenos; 3) inviáveis: apresentavam coloração marrom, células extrusas e soltas; 4) 

não fertilizados: apresentavam coloração leitosa ou translucida com ausência de polo 

germinativo (FIGURA 6). 

 

FIGURA 6 – Critérios de avaliação folicular.  
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2.2.3. Determinação da concentração de domperidona e nanopartículas de sílica  

As concentrações de DOMP foram calculadas a partir da dosagem administrada 

em animais adultos de 3,5mg/Kg (HAVEY e CAROLSFELD et al., 1993). Desta forma, 

20 animais do biotério do LABFISH foram pesados (AG 2205, Gehaka®), obtendo-se 

peso médio de 0,684 g. Por conseguinte, a concentração de DOMP determinada foi 

de 0,002 mg/animal. Sabendo-se que cada 1 g de domperidona apresenta 2,222 mg 

de DOMP. Para realização do experimento, foram realizadas diluições seriadas de 

0,001mg/mL, 0,002 mg/mL e 0,004 mg/mL.  

As concentrações de SINPs foram calculadas a partir da dosagem de DOMP, 

sendo utilizada a concentração de 1,1 mg/mL, 2,2 mg/mL e 4,5 mg/mL. A cada 1 g se 

tem 500 mg de SINPs.  Para o experimento, foram realizadas diluições seriadas nas 

concentrações de 1,1 mg/mL, 2,2 mg/mL e 4,5 mg/mL. 

2.2.4. Preparação das placas e avaliação dos embriões  

Em placa de 96 poços foi utilizado 1 embrião/poço, contendo 200µl de solução 

foram colocados 12 embriões, com um total de 480 embriões/tratamento feito em 

quadruplicata. Foram realizados   grupos experimentais: 1. Controle branco; 2. 

Domperidona (DOMP), 3. Nanopartícula de sílica (SiNPs) e 4. DOMP+SiNPs. Para 

DOMP as concentrações testadas foram 0,001 mg/mL, 0,002 mg/mL e 0,004 mg/mL. 

Para as SiNPs foram testadas as concentrações 1,1 mg/mL, 2,2 mg/mL, e 4,5 mg/mL. 

Para a associação de DOMP + SiNPs foram testadas as concentrações DOMP 0,001 

mg/mL + SiNPs 1,1 mg/Ml, DOMP 0,002 mg/mL + SiNPs 2,2 mg/mL e DOMP 0,004 

mg/mL + SiNPs 4,5 mg/Ml (FIGURA 7).  
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FIGURA 7 – Placa de petri, demonstrando como foram montados os tratamentos (12 

embriões por tratamento sendo 1 embrião/poço). Placa 1 – tratamento DOMP: fileira 

A - 0,001 mg/mL; fileira C - 0,002 mg/mL; fileira E - 0,004 mg/mL. Placa 2 – tratamento 

SINPs: fileira A - 1,1 mg/mL; fileira C - 2,2 mg/mL; fileira E - 4,5 mg/mL. Placa 3 – 

tratamento DOMP+SINPs - fileira A - 0,001+1,1 mg/mL; fileira C - 0,002+2,2 mg/mL, 

fileira E - 0,004+4,5 mg/mL. Fileira H da placa 1 alocou 12 embriões do grupo controle.  

2.2.5. Viabilidade embrionária, alterações teratogênicas e frequência cardíaca 

As avaliações de mortos/vivos foram realizadas a cada 24 horas, durante 168 

hpf, utilizando fotomicroscópio de luz (Leica DM750). Durante as avaliações os 

embriões foram caracterizados como vivo, morto ou apresentando alteração 

teratogênica (FIGURA 8). As avaliações da frequência cardíaca foram realizadas com 

auxílio do mesmo otomicroscópio, onde foram gravados vídeos de 15 segundos e com 

auxílio de cronometro digital foram contados os batimentos, para realização a 

frequência cardíaca. Os valores obtidos foram multiplicados por quatro, para estimar 

o valor/ minuto.  
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FIGURA 8 – Alterações teratogênicas. (A) Embrião normal 48hpf; (B) Morte 

embrionária; (C) Embrião normal com 96 hpf; (D) Embrião com 96 hpf apresentando 

edema de pericárdio e saco vitelino (setas, respectivamente). 

2.2.6. Análise estatística 

As análises estatísticas foram realizadas por meio do programa Sigma Plot 

versão 11 (Systat Software Inc., USA). As médias foram comparadas pela ANOVA de 

dois fatores, seguido do post-hoc teste Holm-Sidak, considerando como fatores os 

tratamentos (DOMP, SiNPs e DOMP+SiNPs e o desenvolvimento embrionário em 

horas). A análise de regressão linear avaliou a associação das variáveis tempo, 

concentração de DOMP e concentração de SiNPs (variáveis independentes) sobre a 

viabilidade, teratogênia e frequência cardíaca (variável dependente). Os dados foram 

apresentados na forma de porcentagem e média (± erro padrão da média) e 

considerados significativos quando p < 0,05. Valores de P < 0,1 indicam tendência a 

significância. 

3. Resultados 

3.1.  Caracterização das SiNPs 

Por meio das imagens obtidas pelo TEM foi determinado o tamanho das 

partículas (FIGURA  9 A, B). Foram obtidas partículas de aproximadamente 18nm.  

A B 

C D 
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FIGURA 9 – Imagem por microscopia eletrônica de transmissão das SiNPs (A), 
tamanho das partículas (B). 

A partir dos espectros de absorção na região do ultravioleta – visível pode-se 

confirmar a presença da DOMP nas SiNPs. As SiNPs não apresentaram máximos de 

absorção na região medida e a DOMP apresenta duas bandas em torno 210,0 e 286,0 

nm e um ombro em 231 nm no espectro (FIGURA 10). 

 

FIGURA 10 - Espectros de absorção no UV-VIS das nanopartículas de SiO2, da 

domperidona e das nanopartículas de SiO2 com domperidona. 

Os espectros de FTIR da DOMP, das SiNPs e das nanopartículas modificadas 

com a DOMP são apresentadas na Figura 11. O espectro de FTIR da domepridona 

mostrou as bandas características em 3125 cm-1, 1714 cm-1, 1486 cm-1, 1382 cm-1, e 

1150 cm-1 devido as regiões de vibração dos grupos N-H, C=O, C-N, e C-O 

respectivamente. Estas mesmas bandas puderam ser observadas nas nanopartículas 

modificadas com a DOMP. Tanto nas NPs puras quanto nas NPs modificadas com a 

DOMP puderam ser observadas as bandas características da sílica, entre 3700-2700 
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cm−1 relacionadas a vibração dos grupamentos O-H dos grupos silanóis superficiais, 

entre 1020 e 1100 cm-1 atribuídos aos grupos siloxanos (Si–O–Si), e o estiramento da 

ligação O-H do grupo silanol em 955 cm-1 (FIGURA 11). 

 

FIGURA 11 - Espectro de absorção no infravermelho das nanopartículas de SiO2, da 
domperidona e das nanopartículas de SiO2 com domperidona. 

3.2. Viabilidade  

As análises de viabilidade levaram em consideração os fatores tratamento, 

tempo e concentração, independente da concentração utilizada. A viabilidade 

embrionária foi superior (p < 0,05) quando utilizada a DOMP associada a SiNPs 

(TABELA 1). A viabilidade embrionária foi influenciada pelo tempo (TABELA 2), sendo 

observada uma diminuição na viabilidade embrionária após 72 horas (p < 0,05) que 

se manteve até 168 hpf.  

TABELA 1 – Efeito da domperidona associada ou não a nanopartícula de sílica (SiNPs) sobre 

a viabilidade embrionária (média ± epm) de zebrafish. 

Tratamento Viabilidade 

DOMP 97,0 ± 0,5A 
SiNPs 96,9 ± 0,5A 
DOMP + SiNPs 99,2 ± 0,5B 

A, B Letras diferentes na coluna indicam significância (p < 0,05). 

 

25 



 

TABELA  2 – Efeito do tempo sobre a viabilidade embrionária (média ± epm) de zebrafish.  

Tempo (horas) Viabilidade 

24 99,3 ± 0,8A 
48 99,1 ± 0,8A 
72 98,3 ± 0,8AB 
96 98,1 ± 0,8AB 
120 97,2 ± 0,8AB 
144 96,2 ± 0,8AB 
168 95,6 ± 0,8B 

A,B Letras diferentes na coluna indicam significância  (p < 0,05). 

Em relação as diferentes concentrações de DOMP associadas ou não com as 

SiNPs, foi observado que a viabilidade embrionária foi superior (p < 0,05), não 

diferindo do grupo controle, para as associações de DOMP 0,001 + SiNPs 1,1 e DOMP 

0,004+ SiNPs 4,5. Já os tratamentos DOMP 0,004 e SiNPs 4,5 apresentaram menor 

viabilidade em relação às associações de DOMP + SiNPS (TABELA 3). A análise de 

regressão linear avaliou a influência do tempo e das concentrações de DOMP e SiNPs 

sobre a viabilidade embrionária (TABELA 4). A viabilidade embrionária foi influenciada 

negativamente pelo tempo (p < 0,01) e concentrações de DOMP (significância; 

P=0,06) e SiNPs (significância; P=0,09). 

TABELA 3 – Efeito de diferentes concentrações de domperidona (0,001, 0,002 e 0,004  mg/mL) 

associada ou não a nanopartícula de sílica (SiNPs; 1,1; 2,2 e 4,5 mg/mL)  sobre a viabilidade 

embrionária (média ± epm) de zebrafish. 

Tratamento x concentração (mg/mL) Viabilidade 

Controle 96,7 ± 0,9 A 

DOMP 0,001 98,5 ± 0,9 A 
DOMP 0,002 97,0 ± 0,9 AB 
DOMP 0,004 95,5 ± 0,9 B 
SiNPs  1,1 97,0 ± 0,9 AB 
SiNPs  2,2 98,5 ± 0,9 AB 
SiNPs  4,5 95,2 ± 0,9 B 
DOMP 0,001 + SiNPs 1,1   100,0 ± 0,9 A 
DOMP 0,002+ SiNPS 2,2 97,6 ± 0,9 AB  
DOMP 0,004 + SiNPs  4,5 100,0 ± 0,9 A 

A,B Letras diferentes na coluna indicam significância  (p < 0,05) 

 

Tabela 4 - Coeficientes de regressão linear para fatores associados com a viabilidade de 
embriões zebrafish. 

Fatores Intercepto Coeficiente r (correlação) 
R2 
(regressão) 

Valor-p 

Tempo1 100,265 -0,026 -0,26 0,06 0,01 

Domperidona2 99,256 -0,096 -0,19 0,03 0,06 

SINPs3 98,661 -0,676 -0,18 0,03 0,09 
1Tempo: horas (24, 48, 72, 96, 120, 144 e 168). 
2Domperidona: concentrações (0,001, 0,002 e 0,004 mg/mL).  
3Nanopartículas de sílica: concentrações (1,1, 2,2 e 4,5 mg/mL).  
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3.3.  Teratogenia 

Independe das concentrações de DOMP utilizadas em associação ou não com 

as SiNPs, a média de teratogenia foi inferior (p < 0,05) nos embriões do grupo DOMP 

+ SiNPs em comparação aos demais grupos avaliados (TABELA 5). O tempo de 

exposição não interferiu nas médias de teratogenia (p > 0,05) (TABELA 6). A utilização 

da DOMP em associação com as SiNPs (tratamento DOMP 0,001+SiNPs 1,1 e DOMP 

0,004+ SiNPs 4,5) pela análise comparativa, apresentou uma redução (p < 0,05) da 

proporção de embriões teratogênicos em comparação com os tratamentos DOMP 

0,002, DOMP 0,004 e SiNPs 1,1 (TABELA 7). De acordo com as análises de regressão 

linear (TABELA 8), as variáveis tempo e concentração de DOMP apresentaram 

associação positiva (tendência; p < 0,09) com a porcentagem de embriões que 

apresentaram teratogênias, ou seja, quanto maior o tempo ou a concentração, maior 

será a quantidade de embriões teratogênicos.  

TABELA 5 – Efeito teratogênico (média ± epm) da domperidona associada ou não a 

nanopartícula de sílica (SiNPs) durante o desenvolvimento embrionário de zebrafish. 

Tratamento Teratogenicidade  

DOMP 5,6 ± 0,6A 
SiNPs 5,2 ± 0,6A 
DOMP + SiNPs 1,8 ± 0,6B 

A,B Letras diferentes na coluna indicam significância  (p < 0,05). 

TABELA  6 – Efeito teratogênico (média ± epm) em embriões zebrafish durante o 

desenvolvimento. 

Tempo (horas) Teratogenicidade 

24 3,7 ± 1,0A  
48 3,4 ± 1,0A 
72 3,4 ± 1,0A 
96 3,9 ± 1,0A 
120 4,3 ± 1,0A 
144 5,5 ± 1,0A 
168 5,3 ± 1,0A 

Não significativo (p > 0,05) 
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TABELA 7 – Efeito teratogênico (média ± epm) de diferentes concentrações de domperidona 

(0,001, 0,002 e 0,004 mg/mL) associada ou não a nanopartícula de sílica (SiNPs; 1,1; 2,2 e 

4,5 mg/mL) durante o desenvolvimento embrionário de zebrafish. 

Tratamento x concentração (mg/mL) Teratogenicidade 
#Controle 4,1 ± 1,1A 

DOMP 0,001 2,9 ± 1,1AB 
DOMP 0,002 7,1 ± 1,1A 
DOMP 0,004 6,8 ± 1,1A 
SiNPs  1,1 6,8 ± 1,1A 
SiNPs  2,2 3,2 ± 1,1AB 
SiNPs  4,5 5,6 ± 1,1AB 
DOMP 0,001 + SiNPs 1,1   1,2 ± 1,1B 
DOMP 0,002 + SiNPS 2,2 3,2 ± 1,1AB 
DOMP 0,004 + SiNPs  4,5 1,2 ± 1,1B 

A,B Letras diferentes na coluna indicam significância  (P<0,05). 

Tabela 8 - Coeficientes de regressão linear para fatores associados com a teratogenia de 
embriões zebrafish. 

Fatores Intercepto Coeficiente 
r 
(correlação) 

R2 
(regressão) 

Valor-p 

Tempo1 2,844 0,015 0,11 0,01 0,06 

Domperidona2 3,125 0,108 0,18 0,03 0,09 

SINPs3 5,655 -0,155 0,03 0,001 0,75 
1Tempo: horas (24, 48, 72, 96, 120, 144 e 168). 
2Domperidona: concentrações (0,001, 0,002 e 0,004 mg/mL).  
3Nanopartículas de sílica: concentrações (1,1, 2,2 e 4,5 mg/mL).  

3.4.  Frequência cardíaca  

A frequência cardíaca foi superior (p < 0,05) nos embriões do grupo DOMP 

quando comparados aos grupos SiNPs e DOMP + SiNPs, independente da 

concentração (TABELA 9). Em adição, a frequência cardíaca aumentou ao longo do 

desenvolvimento embrionário (TABELA 10), o qual foi verificado pela regressão linear 

(TABELA 11). As diferentes concentrações de DOMP utilizadas ou não em associação 

com as SiNPs influenciaram a frequência cardíaca (TABELA 12). Em relação ao grupo 

controle, a frequência cardíaca foi superior (p < 0,05) no grupo DOMP 0,004 e inferior 

(p < 0,05) no grupo SiNPs 4,5. Quando houve associação de DOMP+SiNPs não foram 

observadas alterações na frequência cardíaca quando comparado ao controle (p > 

0,05). No geral, a DOMP influenciou positivamente (p < 0,05) a frequência cardíaca, 

enquanto as SiNPs foram associadas negativamente (p < 0,05) (TABELA 11).  

TABELA 9 – Efeito da domperidona associada ou não a nanopartícula de sílica (SiNPs) sobre 

a frequência cardíaca (média ± epm) de embriões zebrafish. 

Tratamento Frequência cardíaca (bpm) 

DOMP 163,4 ± 1,0A 
SiNPs 150,4 ± 1,0B 
DOMP + SiNPs 157,2 ± 0,9C 

A,B Letras diferentes na coluna indicam significância  (P < 0,05) 
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TABELA 10 – Frequência cardíaca (média ± epm) de embriões zebrafish durante o 

desenvolvimento.    

Tempo (horas) Frequência cardíaca (bpm) 

48 137,7 ± 1,0A 
96 156,8 ± 1,0B 
144 176,5 ± 1,0C 

A,B,C Letras diferentes na coluna indicam significância  (P < 0,05). 

TABELA 11 – Efeito de diferentes concentrações de 0,001, 0,002 e 0,004 mg/mL) associada 

ou não a nanopartícula de sílica (SiNPs; 1,1; 2,2 e 4,5 mg/mL) sobre a frequência cardíaca 

(média ± epm) de embriões zebrafish. 

Tratamento x concentração (mg/mL) Frequência cardíaca (bpm) 

Controle 155,6 ± 1,7 

DOMP 0,001 160,2 ± 1,7B 
DOMP 0,002 162,2 ± 1,8B 
DOMP 0,004 167,8 ± 1,8A* 
SiNPs  1,1 153,1 ± 1,8CDE 
SiNPs  2,2 150,5 ± 1,7DE 
SiNPs  4,5 147,8 ± 1,7E* 
DOMP 0,001 + SiNPs 1,1   156,3 ± 1,7BCD 
DOMP 0,002 + SiNPs 2,2 157,2 ± 1,7BC 
DOMP 0,004 + SiNPs  4,5 158,1 ± 1,7BC 

A,B,C,D,E Letras diferentes na coluna indicam significância  (P < 0,05). 

 * Diferem do grupo controle (P < 0,05). 

Tabela 12 - Coeficientes de regressão linear para fatores associados com a frequência 

cardíaca de embriões zebrafish. 

Fatores Intercepto Coeficiente r (correlação) 
R2 

(regressão) 
Valor-p 

Tempo1 118,388 0,403 0,59 0,35 0,01 

Domperidona2 157,135 0,253 0,11 0,01 0,02 

SINPs3 154,363 -1,550 -0,10 0,01 0,03 
1Tempo: horas (48, 96 e 144). 
2Domperidona: concentrações (0,001, 0,002 e 0,004 mg/mL).  
3Nanopartículas de sílica: concentrações (1,1, 2,2 e 4,5 mg/mL).  

4. DISCUSSÃO 

4.1.  Caracterização das SINPs 

A partir dos espectros de absorção na região do ultravioleta – visível pode-se 

confirmar a presença da DOMP nas SiNPs. Pois, as nanopartículas puras não 

apresentam máximos de absorção na região medida e a DOMP apresenta duas 

bandas em torno 210,0 e 286,0 nm e um ombro em 231 nm no espectro (SHABIAR, 

2010; MOURA, 2012). Estas mesmas bandas puderam ser observadas no espectro 

das nanopartículas modificadas com a DOMP, comprovando a presença da mesma 

nas nanopartículas. 

O espectro de FTIR da DOMP mostrou as bandas características em 3125 cm-

1, 1714 cm-1, 1486 cm-1, 1382 cm-1, e 1150 cm-1 devido as regiões de vibração dos 
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grupos N-H, C=O, C-N, e C-O, respectivamente (NAGPAL, 2016). Estas mesmas 

bandas puderam ser observadas nas nanopartículas modificadas com a DOMP. Tanto 

nas nanopartículas puras quanto nas nanopartículas modificadas com a DOMP 

puderam ser observadas as bandas características da sílica, entre 3700-2700 cm−1 

relacionadas a vibração dos grupamentos O-H dos grupos silanóis superficiais, entre 

1020 e 1100 cm-1 atribuídos aos grupos siloxanos (Si–O–Si), e o estiramento da 

ligação O-H do grupo silanol em 955 cm-1. Desta maneira elas estavam adequadas 

para serem aplicadas as análises da frequência cardíaca, teratogenia e viabilidade 

embrionária. 

4.2. Viabilidade embrionária  

As análises de viabilidade levaram em consideração os fatores tratamento, 

tempo e concentração. No geral, a viabilidade embrionária foi superior (p < 0,05) 

quando utilizada a domperidona (DOMP) associada a nanopartículas de sílica 

(SiNPS), independente das concentrações utilizadas. É possível observar que o grupo 

da DOMP associada a SiNPs apresentou menor toxicidade, o que determinou maior 

sobrevivência embrionária (p < 0,05), quando comparado aos demais grupos, 

independente da concentração. Isso indica que a utilização da associação pode ser 

uma alternativa viável para diminuição da toxicidade do fármaco  

Além da disponibilidade o fator tempo de exposição influenciou a viabilidade 

embrionária. Contudo, o tempo de exposição diminuiu a viabilidade embrionária (p < 

0,05) a partir de 72 horas para todos os tratamentos, sugerindo que 

independentemente do tratamento, a toxicidade das substâncias são dose tempo 

dependentes. VRANC et al., (2019) também relatam que as SiNPs não afetam a 

viabilidade de embriões zebrafish durante as primeiras 72 horas de exposição, 

demonstrando que a toxidade das SiNPs aumenta após esse período, devido ao 

rompimento do córion, que normalmente ocorre nesse período. Ainda segundo CHAO 

et al., (2018), a captação de SiNPs na superfície do córion aumenta linearmente com 

o tempo. Estes estudos indicam que as SiNPs apresentam sua toxicidade dose tempo 

dependente, devido a alteração da permeabilidade coriônica, o que pode ter ocorrido 

no presente estudo.  

As diferentes concentrações de DOMP associadas ou não com as SiNPs, 

indicaram que a viabilidade embrionária foi superior (p < 0,05) nas associações de 

DOMP 0,001+ SiNPs 1,1 e DOMP 0,004+ SiNPS 4,5. Porém, quando as DOMP ou 
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SiNPS foram avaliadas isoladamente, observou-se menor viabilidade. Tais achados 

corroboram com CHAMON et al., (2000) que demonstraram relação positiva entre o 

aumento das concentrações de DOMP e ocorrência de ratos natimortos. CHAO et al., 

(2017) demonstraram que em concentrações 50.000x maiores de SiNPs, que as 

testadas em nosso trabalho, não afetaram a viabilidade embrionária. Assim as 

concentrações altas das SiNPs não foram letais. Estes resultados corroboram com o 

presente estudo, indicando que houve a diminuição de toxicidade de SiNPs e de 

DOMP pela sua associação.  

4.3.  Teratogênia 

Ao se considerar a teratogênia, verificou-se que todas as substâncias testadas 

induziram efeitos deteratogenia embrionária, porém o grupo DOMP+SiNPs 

apresentaram menor (p < 0,05) efeito quando comparado a DOMP ou SiNPs isoladas. 

O tempo de exposição também não aumentou as médias de teratogenias para 

nenhum dos tratamentos. Porém o tempo e a concentração influenciaram 

positivamente a percentagem de embriões teratogênicos para a DOMP. Há relatos de 

que tanto SiNPs quanto DOMP não são teratogênicas para mamíferos ou zebrafish 

(SIDOROV, 1985; VRANIC et al., 2019). Dentre as teratogenias observadas neste 

estudo, destacam-se edema de pericárdio e saco vitelínico, presença de coágulos 

sanguíneos e atrasos no desenvolvimento embrionário. DUAN et al., (2013; 2018) 

relataram as mesmas alterações apresentadas em nosso estudo, ao micro injetarem 

SiNPs em embriões zebrafish. Já CHAO et al., (2017) observaram as mesmas 

alterações em co-exposições a BDE-209 e SiNPs, principalmente nas maiores 

concentrações de SiNPs. Assim, considerando estes achados, os dados aqui 

apresentados também sugerem que as teratogenias são dose dependentes.  

4.4. Frequência cardíaca  

O tratamento DOMP + SiNPs não apresentou alterações na frequência 

cardíaca quando comparado ao controle. No entanto, no tratamento com DOMP os 

embriões tiveram quadro de taquicardia. A DOMP se liga ao hERG (gene humano 

relacionado ao éter-go-go) cardíaco, uma subunidade dos canais de potássio (IKr), 

retardando a repolarização ventricular, prolongando a duração do potencial de ação e 

consequentemente a repolarização cardíaca (DOGGRELL e HANCOX, 2014). Esse 
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bloqueio continuo do IKr pode induzir a taquicardia com arritmias e morte súbita 

(GUNLEMEZ et al., 2010; DROLET et al., 2000).  

No presente estudo a exposição à SiNPs diminuiu a frequência cardíaca, 

independente da concentração, como observado em outro estudo, também com 

zebrafish (DUAN et al., 2016). Eles demonstraram que estas disfunções cardíacas 

foram induzidas através da via de inflamação neutrofílica e alteração da contração dos 

músculos cardíacos. No geral, a diminuição do débito cardíaco aumenta a frequência 

cardíaca como uma reação fisiológica compensatória. No entanto, após a exposição 

a SiNPs não houve aumento da frequência cardíaca aos embriões expostos (DUAN 

et al., 2013), sugerindo que as SiNPs poderiam reduzir a contração do músculo 

cardíaco através da regulação negativa de genes relacionados a ATPase, canal de 

cálcio e a troponina C (DUAN et al., 2016). 

Os dados do presente estudo indicaram frequência cardíaca aumentada ao 

longo do desenvolvimento embrionário no grupo DOMP 0,004 mg/mL. Ao se 

considerar diferentes concentrações de DOMP, em associação ou não com as SiNPs, 

é percebido que houve influência da DOMP sobre a frequência cardíaca.  Análises 

realizadas por LERTXUNDI et al. (2013) consideram a DOMP cardiotóxica em doses 

sete mil vezes superiores que as utilizadas no presente estudo, sugerindo que a 

cardiotoxicidade da DOMP é dose dependente.  

Na concentração de 4,5 mg/mL, o SiNPs gerou diminuição dos batimentos 

cardíacos, assim como observado por CHAO et al., (2017), indicando que o uso 

crescente deste composto pode promover na função cardíaca.  

5. CONCLUSÃO 

Este estudo demonstrou que a associação de DOMP e SiNPs diminuiu a 

toxicidade da DOMP e das SiNPs, promovendo maior sobrevivência aos embriões. O 

tempo de exposição diminuiu a viabilidade embrionária e aumentou os efeitos 

teratogênicos. A utilização das SiNPs como drug delivery de DOMP poderia diminuir 

a toxicidade do fármaco em terapias de longo prazo. A presença das SiNPs diminuiu 

a cardiotoxidade causada pela DOMP, demonstrando que esta pode ser uma 

alternativa viável para diminuir os efeitos relacionados a problemas cardíacos. 
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CAPÍTULO 2 

Avaliação reprodutiva e toxicológica dos ovários de juvenis de zebrafish (Danio 

rerio) expostos a domperidona associada ou não a nanopartículas de sílica (SiO2). 

RESUMO  

A utilização da domperidona (DOMP) nos protocolos reprodutivos auxilia a 

promover a desova em algumas espécies de peixes. Pouco se descreve sobre outras 

formas de administração, além da intramuscular. No presente estudo, foi avaliado a 

administração de domperidona associada a nanopartículas de sílica (SINPs), 

avaliando a administração via alimentação e via diluição. Foram utilizados 105 juvenis 

de zebrafish, mantidos em sistema de recirculação por 14 dias, com 15 animais por 

tratamento, divididos da seguinte forma: grupo controle, grupo ração (GR): 1) DOMP 

ração; 2) SINPs ração e 3) DOMP+SINPs ração, no grupo água (GA): 1) DOMP água; 

2) SINPs água e 3) DOMP+SINPs água. Avaliou-se o índice gonadossomático, 

quantidade de folículos de acordo com os estágios de maturação folicular e as 

medidas quantitativas de área, perímetro e diâmetro dos folículos ovarianos 

encontrados. Observou-se o aumento do índice gonadossomático em peixes 

alimentados com ração contendo SINPs. Independente da via de administração, o 

tratamento com DOMP apresentou maior maturação folicular. Avaliando as vias de 

administração, o tratamento DOMP ração aumentou a maturação folicular. Nas fases 

iniciais da maturação folicular os tratamentos DOMP e DOMP+SINPs (água) 

aumentaram a área folicular. Os resultados demonstram que o houve um aumento na 

quantidade de folículos vitelogênicos nos tratamentos DOMP e DOMP+SINPs 

administrados via alimentação e por diluição, o que possibilitaria a incorporação 

destas junto a dieta ou adição aos tanques dos reprodutores para promoção da 

desova.  

Palavras chave: inibidor dopaminérgico, maturação folicular, nanotecnologia, 

reprodução de peixes.  
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1. INTRODUÇÃO  

O termo puberdade se refere ao período de transição do estado juvenil para o 

estado adulto, no qual o indivíduo se torna apto a reproduzir (TARANGER et al., 2010). 

As funções neuromodulatórias relacionadas a puberdade indicam tanto a 

liberação de hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) hipolatâmico (YAMAMOTO 

et al., 2003), quanto a ação de inúmeros neurotransmissores que podem estimular o 

sistema hipotálamo-hipófise (neuropeptídio Y, norepinefrina) ou inibir (melatonina e 

dopamina) (AMANO et al., 1997; SCHREIBMAN et al., 1990). Estudos demonstram 

que durante o processo de imaturidade sexual ocorre um desbalanço entre os níveis 

de dopamina e estradiol (E2). A dopamina aumentada, via receptores dd2, inibe o 

aumento dos níveis de GnRH hipotalâmico, por consequência, o eixo reprodutivo. 

Em ambientes artificiais, algumas espécies de peixes reofílicos, mesmo 

atingindo maturação gonadal, não realizam a maturação final dos folículos e ovulação, 

sendo necessário a utilização de hormônios para indução desse processo (SOUZA et 

al., 2018). Como já mencionado, a dopamina inibe a expressão do GnRH e liberação 

dos hormônios hipofisários, inibindo o processo reprodutivo; assim, os inibidores 

dopaminérgicos, durante a reprodução induzida de peixes, atuam estimulando o peixe 

a produzir as gonadotropinas (PHAM e LE, 2016).   

Dentre os inibidores dopaminérgicos, a domperidona atua na promoção da 

desova, pela potencialização das gonadotropinas hipofisárias. A associação dos 

GnRHs sintéticos com inibidores de dopamina possibilita uma maior eficiência na 

indução da desova (MOREIRA et al., 2015). Para administração destes protocolos 

reprodutivos é utilizada a via intramuscular, sendo uma técnica invasiva, que pode 

ocasionar morte de matrizes. Assim, novas formas de administração destas 

substancias indutoras demonstram ser necessárias, afim de facilitar o manejo e 

diminuir o estresse destes reprodutores, muitas vezes de elevado valor econômico. 

Neste contexto, os nanofármacos surgem como uma alternativa de veiculação 

célula-alvo, na tentativa de diminuição dos possíveis efeitos causados pelo manejo 

(NIGRO et al., 2018). A biocompatibilidade das nanopartículas são uma vantagem 

para as áreas médicas e nutricionais, pois estas causam baixos efeitos colaterais aos 

pacientes (CHOI et al., 2010). Além disso, quando derivadas de compostos naturais, 

os materiais nanoestruturados são mais propensos a serem biodegradáveis (HILL e 

LI, 2017). Dentre os nanomateriais utilizados como veículo, as SiNPs se destacam por 
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possuir grande biocompatibilidade com células-alvo e por serem biodegradáveis 

(NIGRO et al., 2018). 

O zebrafish (Danio rerio) é um ótimo modelo experimental não apenas pela 

semelhança genética com o ser humano, mas também por ser capaz de absorver 

rapidamente os componentes químicos adicionados na água e acumulá-los em 

diferentes tecidos e órgãos (COSTACHE et al., 2005). Estes peixes atingem a 

maturidade sexual por volta de 12 semanas de vida, com desovas a cada 2 ou 3 dias 

(LAWRENCE, 2007), e mesmo sendo considerada uma espécie precoce, o zebrafish 

tem sido um modelo adequado para estudos relacionados aos aspectos reprodutivos 

de organismos aquáticos.  

Assim sendo, o presente estudo teve por objetivo avaliar o efeito da 

domperidona associada ou não a nanopartículas de sílica como indutor de puberdade 

em juvenis de zebrafish. 

2. METODOLOGIA  

2.1. Manutenção dos peixes 

Foram selecionados 105 zebrafish de 40 dias, com tamanho médio de 1,62 cm e 

peso médio de 0,162g, divididos em sete aquários de vidro (n=15 por aquário), com 

capacidade de 3 litros cada, em sistema de recirculação (cada aquário possuía um 

filtro com circulação própria) e fotoperíodo de luz: escuro de 14:10 horas (FIGURA 

12). Os animais eram alimentados 3x ao dia, com dois tratos de 0,0254 g a base de 

ração comercial (44% PB) e um trato a base de artemia. O período de adaptação dos 

animais durou 20 dias. Com kits comerciais (Alcon) os parâmetros temperatura, pH, 

oxigênio, amônia e nitrito foram analisados diariamente, tanto nas fases de adaptação, 

como de experimento.  
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FIGURA  12 – Estante de recirculação em linha com aquários de vidro com um filtro 

por aquário.   

2.2. Grupos experimentais 

Para avaliar o efeito da domperidona associada ou não a nanopartículas de sílica, 

foram delineados dois grupos experimentais utilizando vias de administração 

diferentes. Para que os peixes dos diferentes grupos recebessem a mesma 

concentração de DOMP (3,5 mg/Kg), foi realizado o seguinte cálculo: a concentração 

de DOMP determinada foi de 0,0005 mg. A cada 1 g de DOMP se tem 2,222 mg de 

DOMP, obtendo a quantidade de 0,0012 g/animal. As concentrações de SINPs foram 

calculadas a partir da dosagem de DOMP, sendo utilizada a concentração de 0,5 

mg/mL. A cada 1 g se tem 500 mg de SINPs, obtendo a quantidade de 0,001 g/animal.  

Um grupo (GR) recebeu as substâncias na ração e ou outro foi exposto às 

substâncias diluídas em água (GA). Para o grupo que recebeu os tratamentos na 

ração foram delineados três grupos: domperidona (DOMP), nanopartículas de sílica 

(SiNPs) e DOMP+SiNPs e um grupo controle negativo. Para o grupo que recebeu as 

substâncias diluídas na água (GA) os seguintes grupos foram delineados DOMP 

(0,018 g/dia), SiNPS (0,015 g/dia) e DOMP+SiNPS (0,090 g/dia), uma vez ao dia, 

durante os 14 dias de experimento.    

Durante a diluição e a alimentação a recirculação foi desligada para que as 

substâncias não fossem filtradas, sendo religada 1 hora depois.   
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2.3. Coleta do material histológico e índice gonadossomático (IGS)  

Ao final dos 14 dias de tratamento 8 animais de cada tratamento foram 

eutanasiados com benzocaina 3% até que os movimentos operculares sessassem 

(Inoue et al., 2002). Cada animal foi pesado em balança analítica e com auxílio de 

estereomicroscopio (LEICA Ez4), foram retiradas as gônadas.  

 Para a avaliação do índice (GSI), as gônadas foram dissecadas, limpas e 

pesadas. O índice foi obtido através da seguinte formula: 

GSI= (peso das gônadas/ peso do animal) x 100 

Após a pesagem os ovários foram fixados em karnosky por 3 horas e mantidos 

em álcool 70° a 4°C.  

2.4. Avaliação histológica  

Foram selecionadas 8 gônadas de cada tratamento e transferidas para 

eppendorfs de 0,05 mL. Este material foi desidratado em concentrações crescentes 

de etanol a partir de 70% e inclusos em historessina (Leica - USA). Cortes com 3 µm 

de espessura foram obtidos no ultramicrótomo (Leica utracut UCT – Germany) e 

corados em placa aquecida com azul de toluidina 1%. 

Com o auxílio de fotomicroscopio (DML Leica - Germany) acoplado a uma 

câmera, foram registradas quatro imagens de cada ovário, em quatro quadrantes 

aleatórios do órgão, sem repetição de quadrantes, em aumento de 40x. Após, foram 

analisados o número, área (µm2), perímetro (µm) e diâmetro (µm) dos estágios de 

maturação folicular. Estes foram classificados em: 1) Folículos perinucleares; 2) 

folículos alvéolo cortical; 3) ovócito vitelogênico; 4) ovócito pós-vitelogênico (FIGURA 

13). 
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FIGURA 13 - Tipos ovocitários de zebrafish, indicados pela seta. (A) Ovócito 1, (B) 

Ovócito 2, (C) Fases de desenvolvimento do ovócito 3, (D) Ovócito 4. Aumento 100x. 

2.5. Análise estatística 

As análises estatísticas foram realizadas com auxílio do programa GraphPad 

Prism versão 8.3 (GraphPad Software, LLC., USA). As médias foram comparadas pela 

ANOVA de um fator, seguido dos testes de Tukey’s, Kruskal – Wallis e Dunn’s. Os 

dados foram apresentados na forma de média (± erro padrão) e considerados 

significativos quando p < 0,05.  

3. RESULTADOS  

3.1. Índice Gonadossomático  

No que tange ao índice ganodossomático, não foram observadas diferenças 

significativas (p < 0,05) entre os grupos controle, DOMP e SiNPs, nos animais tratados 

pela ração. Porém quando comparados os tratamentos SiNPs e DOMP+SiNPs 

percebeu-se que o último apresentou menores índices (p < 0.05). Não houve diferença 

significativa entre os tratamentos do IGS para os peixes que receberam o tratamento 

na água (TABELA 13).  

 

 

A B 
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TABELA 13 – Índice gonadossómatico dos folículos ovarianos de zebrafish, tratados 

com domperidona associada ou não a nanopartículas de sílica, administrada por 

alimentação ou diluição. 

Tratamento Administração Média 

Controle  18.38 ± 4.49 

DOMP Ração 11.06 ± 4.49 

SINPs Ração 21.53 ± 4.49A  

DOMP+SINPs Ração 10.11 ± 4.49B 

DOMP Água 11.74 ± 4.49 

SINPs Água 14.52 ± 4.49  

DOMP+SINPs Água 17.07 ± 4.49  

A,B Letras diferentes na coluna indicam significância (P < 0.05). 

3.2. Estágios de maturação folicular entre os tratamentos 

Quando comparamos a média de folículos perinucleolares entre os tratamentos 

é possível observar que os peixes que receberam SiNPs tanto na água como na ração 

apresentaram maior quantidade deste tipo folicular em relação ao controle (p < 0,05). 

Porém os peixes que receberam DOMP na água apresentaram média igual ao 

controle, enquanto os peixes que receberam DOMP na ração apresentaram média 

menor (p < 0,05). A média de folículos perinucleolares em peixes que receberam 

DOMP+SiNPs na água foi menor quando comparado ao controle (p < 0,05) enquanto 

esse mesmo tratamento oferecido na ração apresentou média semelhante ao controle 

(TABELA 14). 

TABELA 14 – Média dos folículos perinucleolares analisados. 

Tratamento Administração Perinucleolares 

Controle  31.88 ± 1.49AB 

DOMP Ração 19.75 ± 1.49BC 

SINPs Ração 43.63 ± 1.49BCD 

DOMP+SINPs Ração 33.50 ± 1.49ACDE 

DOMP Água 31.38 ± 1.49ACD 

SINPs Água 46.50 ± 1.49BCEFG 

DOMP+SINPs Água 16.63 ± 1.49BDEFG 
A,B,C,D,E,F,G Letras diferentes na coluna indicam significância (P < 0.05). 

Comparando a média de folículos alvéolo corticais é possível observar que os 

peixes que receberam DOMP na ração e na água, assim como DOMP+SiNPs na água 

apresentaram maior média (p < 0,05) desses folículos que o controle. Enquanto os 

demais tratamentos não apresentaram diferença estatística (TABELA 15). 
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TABELA 15 – Média dos folículos alvéolo – corticais analisados.  

Tratamento Administração Alvéolo - cortical 

Controle  7.37 ± 1.06AB 

DOMP Ração 25.38 ± 1.06BC 

SINPs Ração 6.62 ± 1.06ACD 

DOMP+SINPs Ração 6.00 ± 1.06ACE 

DOMP Água 20.50 ± 1.06BCDEF 

SINPs Água 8.50 ± 1.06ACFG 

DOMP+SINPs Água 12.38 ± 1.06BDEFG 
A,B,C,D,E,F,G Letras diferentes na coluna indicam significância (P < 0.05). 

Os peixes que receberam DOMP na ração, SiNPs na água e DOMP+SiNPS na 

água apresentaram maior média (p < 0,05) de folículos vitelogênicos em relação ao 

controle. Porém os peixes que receberam SiNPs na ração apresentaram menor média 

deste tipo folicular, não havendo diferença em relação ao controle e demais 

tratamentos (TABELA 16). 

TABELA 16 – Média dos folículos vitelogênicos analisados. 

Tratamento Administração Vitelogênicos 

Controle  10.00 ± 1.22AB 

DOMP Ração 15.38 ± 1.22BC 

SINPs Ração 6.12 ± 1.22BCD 

DOMP+SINPs Ração 6.25 ± 1.22ACE 

DOMP Água 6.25 ± 1.22ACF 

SINPs Água 15.50 ± 1.22BDEF 

DOMP+SINPs Água 15.50 ± 1.22BDEF 

A,B,C,D,E,F Letras diferentes na coluna indicam significância (P < 0.05). 

A média de folículos pós vitelogênicos foi menor (p < 0,05) que o controle para 

os peixes tratados com DOMP na ração e DOMP+SiNPs na água. Não apresentando 

diferença estatística significativa para os demais tratamentos (TABELA 17). 
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TABELA 17 – Média dos folículos pós – vitelogênicos.  

Tratamento Administração Pós - vitelogênico 

Controle  10.63 ± 1.02AB 

DOMP Ração 3.00 ± 1.02AC 

SINPs Ração 10.25 ± 1.02ACD 

DOMP+SINPs Ração 7.87 ± 1.02ACE 

DOMP Água 13.25 ± 1.02ACEF 

SINPs Água 10.38 ± 1.02ACG 

DOMP+SINPs Água 5.62 ± 1.02BDFG 

A,B,C,D,E,F,G Letras diferentes na coluna indicam significância (P < 0.05). 

3.3. MORFOMETRIA DOS FOLÍCULOS  

3.3.1. Área, perímetro e diâmetro dos folículos perinucleolares 

Quando comparamos a área dos folículos perinucleolares entre os tratamentos 

é possível observar que os peixes que não receberam nenhum tratamento (grupo 

controle) apresentaram menor área folicular (p < 0,05). Porém os peixes que 

receberam DOMP na ração e SINPs na água apresentaram área folicular maior (p < 

0,05) que o controle. DOMP+SiNPs na ração apresentou menor área quando 

comparado à DOMP na água, DOMP+SINPs na água e DOMP+SINPs na ração 

(TABELA 18).   

Quando comparamos o perímetro dos folículos perinucleolares entre os 

tratamentos é possível observar que apenas DOMP na ração não apresentou 

diferença estatística (p > 0,05) em relação ao controle, sendo que todos os outros 

tratamentos apresentaram perímetro maior (p < 0,05). DOMP+SiNPs na ração e na 

água apresentaram maior perímetro (p < 0,05) em relação a SiNPs na ração, enquanto 

SiNPs na água apresentou menor perímetro (p < 0,05) em relação a DOMP+SiNPs 

na ração. O tratamento DOMP+SiNPs na água apresentou maior perímetro (p < 0,05) 

em relação a todos os outros tratamentos (TABELA 18). 

 Quando comparamos o diâmetro dos folículos perinucleolares entre os 

tratamentos é possível observar que os peixes que receberam DOMP e DOMP+SINPs 

na água apresentaram maior diâmetro folicular em relação todos os tratamentos, 

sendo que DOMP na água apresento maior diâmetro que DOMP+SiNPs na água (p < 

0,05) (TABELA 18).  
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TABELA 18 – Média da área, perímetro, diâmetro dos folículos perinucleolares.  

Tratamento Administração 

Folículos perinucleolares 

Área (µm) Perímetro (µm) Diâmetro (µm) 

Controle  9445 ± 1496AB 391.3 ± 24.32AB 141.5 ± 9.14A 

DOMP Ração 16676 ± 1496BC 460.9 ± 24.32AC 146.7 ± 9.14AC 

SINPs Ração 13320 ± 1496AD 475.7 ± 24.32BD 165.1 ± 9.14AD 

DOMP+SINPs Ração 18561 ± 1496BDE 560.1 ± 24.32BCDE 154.3 ± 9.14AE 

DOMP Água 27315 ± 1496BCDEF 540.8 ± 24.32BC 223.2 ± 9.14BCD 

SINPs Água 1550 ± 1496BFG 482.1 ± 24.32BF 142.5 ± 9.14AE 

DOMP+SINPs Água 22989 ± 1496BCDG 579.1 ± 24.32BCDF 203.9 ± 9.14BCDEF 

A,B,C,D,E,F Letras diferentes na coluna indicam significância (P < 0.05). 

3.3.2. Área, perímetro e diâmetro dos folículos alvéolo corticais 

O tratamento DOMP+SiNPs na água foi o que apresentou maior área (p < 0,05) 

de folículo alvéolo cortical quando comparado aos demais tratamentos. Já o 

tratamentod DOMP+SiNPs na ração apresentou menor média de área (p < 0,05) em 

relação ao controle, DOMP e SiNPs ração (TABELA 19). 

Quando comparamos o perímetro dos folículos alvéolos corticais entre os 

tratamentos é possível observar que os peixes que receberam DOMP na ração e água 

e SINPs na ração apresentaram perímetro maior em relação ao controle. 

DOMP+SINPs ração e água e SINPs na água apresentaram perímetro menor (p < 

0,05) que DOMP ração (TABELA 19), e DOMP na água apresentou média de 

perímetro superior (p< 0,05) a DOMP+SiNPs na ração. 

Quando comparamos o diâmetro dos folículos alvéolos corticais entre os 

tratamentos é possível observar que apenas DOMP+SiNPs ração e SiNPs água foram 

apresentaram menor diâmetro (p < 0,05) em relação ao controle. Porém os peixes que 

receberam DOMP na água apresentaram diâmetro maior em relação aos que 

receberam DOMP+SiNPs na ração (p < 0,05) (TABELA 19). Assim como SiNPs na 

água apresentou menor diâmetro (p < 0,05) que SiNPs na ração. 
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TABELA 19 – Média da área, perímetro, diâmetro dos folículos alvéolo – cortical.  

Tratamento Administração 

Folículos alvéolo - cortical 

Área (µm) Perímetro (µm) Diâmetro (µm) 

Controle  63562 ± 6534AB 1002 ± 76.28AB 249.1 ± 18.06A 

DOMP Ração 51843 ± 7376AC 1348 ± 76.28BC 299.3 ± 18.06AB 

SINPs Ração 55743 ± 6767AD 1346 ± 76.28BD 248.8 ± 18.06A 

DOMP+SINPs Ração 10848 ± 6534BCDE 881.6 ± 76.28ACDE 223.8 ± 18.06ABC 

DOMP Água 57799 ± 7296ADEF 1414 ± 76.28BE 287.3 ± 18.06ACD 

SINPs Água 54927 ± 6534AE 810.3 ± 76.28ACDEF 223.3 ± 18.06AD 

DOMP+SINPs Água 107526 ± 6534ACDEF 1058 ± 76.28ACDEF 253.2 ± 18.06AB 

A,B,C,D,E,F Letras diferentes na coluna indicam significância (P < 0.05). 

3.3.3. Área, perímetro e diâmetro dos folículos vitelogênico  

Quando comparamos a área dos folículos vitelogênicos entre os tratamentos é 

possível observar que os peixes que receberam DOMP+SINPs na água e DOMP na 

água apresentaram área maior em relação ao controle (p < 0,05) (TABELA 20). 

O perímetro dos folículos vitelogênicos foi maior para o grupo SiNPs na água 

em relação ao controle e demais tratamentos (p < 0,05) (TABELA 20). 

Quando comparamos o diâmetro dos folículos vitelogênicos entre os 

tratamentos é possível observar que os peixes que receberam DOMP na ração e 

DOMP+SINPs na ração apresentaram diâmetro menor (p < 0,05) em relação ao 

controle (TABELA 20).  

TABELA 20 – Média da área, perímetro, diâmetro dos folículos vitelogênicos.  

Tratamento Administração 

Folículos vitelogênicos 

Área (µm) Perímetro (µm) Diâmetro (µm) 

Controle  72389 ± 37522AB 1518 ± 73.99AB 457.4 ± 18.58AB 

DOMP Ração 239263 ± 37522BC 1649 ± 73.99AC 398.6 ± 18.55BC 

SINPs Ração 170962 ± 37522A 1592 ± 73.99AD 493.8 ± 18.55ACD 

DOMP+SINPs Ração 118657 ± 37522ACD 1458 ± 73.99AE 389.5 ± 18.55ABDE 

DOMP Água 229719 ± 37522BD 1438 ± 73.99AF 423.1 ± 18.55AF 

SINPs Água 140403 ± 37522A 1902 ± 73.99BCDEFG 465.8 ± 18.55ACE 

DOMP+SINPs Água 200316 ± 37522B 1589 ± 73.99AG 494.2 ± 18.55ACF 

A,B,C,D,E,F Letras diferentes na coluna indicam significância (P < 0.05). 

3.3.4. Área, perímetro e diâmetro dos folículos pós vitelogênico 

Quando comparamos a área dos folículos pós vitelogênicos entre os 

tratamentos é possível observar que os peixes que receberam DOMP ração 
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apresentaram diâmetro menor em relação ao controle e DOMP+SiNPs na ração, 

SiNPs na água e DOMP+SINPs na água (P<0,05) (TABELA 21). 

Quando comparamos o perímetro dos folículos pós vitelogênicos entre os 

tratamentos é possível observar que os peixes que receberam SINPs na água 

apresentaram perímetro maior em relação ao controle, DOMP na ração e 

DOMP+SINPs na água (P<0,05) (TABELA 21). 

Quando comparamos o diâmetro dos folículos pós vitelogênicos entre os 

tratamentos é possível observar que os peixes que receberam DOMP na ração, SiNPs 

na ração, DOMP na ração e DOMP+SiNPs na água apresentaram diâmetro menor em 

relação ao controle, DOMP+SiNPs na ração e iINPs na água (p < 0,05) (TABELA 21). 

TABELA 21 – Média da área, perímetro, diâmetro dos folículos pós – vitelogênicos.  

Tratamento Administração 

Folículos pós – vitelogênicos 

Área (µm) Perímetro (µm) Diâmetro (µm) 

Controle  362622 ± 58621AB 2367 ± 268.3A 912.9 ± 89.49AB 

DOMP Ração 150459 ± 58621BC 1630 ± 268.3AC 450.9 ± 89.49BC 

SINPs Ração 300716 ± 58621A 2461 ± 268.3AC 656.1 ± 89.49BD 

DOMP+SINPs Ração 402186 ± 58621ACD 2464 ± 268.3A 905.6 ± 89.49ACDE 

DOMP Água 247689 ± 58621AD 2410 ± 268.3AC 635.2 ± 89.49BE 

SINPs Água 368689 ± 58621AC 2983 ± 268.3BD 810.5 ± 89.49ACE 

DOMP+SINPs Água 340732 ± 58621AC 2305 ± 268.3AD 729.3 ± 89.49BC 

 

4. DISCUSSÃO  

4.1. Índice gonadossomático  

A avaliação do IGS levou em consideração o fator via de administração e 

tratamento. No geral não houve diferença significativa das vias de administração, 

independente do tratamento utilizado. Foi possível observar que o IGS do tratamento 

SiNPs (Ração) foi maior, quando comparado ao tratamento DOMP+SiNPs (Ração), 

indicando que a utilização da SiNPs na ração pode aumentar o IGS. O aumento do 

IGS é um dos fatores utilizados para indicar fertilidade.   

O tamanho dos ovários está relacionado ao desenvolvimento reprodutivo ou 

pode estar relacionado a toxicidade da substância testada. Em estudos com glifosato 

e Roundup (ARMILIATO, 2014), observou-se que a toxidade da substância pode 

aumentar o IGS, o que influenciaria na maturação gonadal e consequentemente 

mudanças nos estágios reprodutivos. Estes resultados podem sugerir que o aumento 
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do IGS dos animais que receberam o tratamento SINPs está relacionado com a 

toxidade da substância, que possivelmente impediu a maturação dos folículos.  

Os demais tratamentos não alteraram o IGS, o que possivelmente indica que 

somente o tratamento SINPs ração foi tóxico.  

4.2. Estágios de maturação folicular dentro dos tratamentos  

Os peixes do grupo controle apresentavam maior quantidade de folículos 

perinucleolares, demonstrando que os animais não estavam aptos a reprodução. Os 

folículos perinucleolares apresentam nucléolos grandes dentro da vesícula 

germinativa e componentes fibrilares internos e grânulos externos, que após processo 

de mitose e crescimento de camada de células da granulosa são chamados alvéolo 

corticais (SELMAN et al., 1993). Os peixes que receberam SINPs na ração, DOMP na 

água e SINPs na água apresentaram maior quantidade de folículos perinucleolares, 

sugerindo que este tratamento não afetou a maturação dos folículos. Embora o grupo 

SINPs tenha apresentado menor quantidade dos outros tipos foliculares, não foi 

observado necrose ou qualquer alteração que indicasse morte folicular. Ao contrário 

do observado neste estudo, DUTTA e DALAL (2008), ao expor Lepomis macrochirus 

a três concentrações diferentes de endosulfan, relataram comprometimento folicular 

com retração nuclear, folículos com aspecto vazio ou sem conteúdo citoplasmático, 

necrose nuclear.  

O aumento no número de folículos pericucleolares no tratamento SINPs ração 

quando relacionado ao aumento do IGS neste tratamento, demonstra que a toxidade 

das SINPs possivelmente impede o processo de maturação folicular.  

Os peixes que receberam DOMP na ração apresentaram maior quantidade de 

folículos alvéolo corticais, o que sugere que este tratamento iniciou o processo de 

maturação dos folículos em relação ao grupo controle. Os folículos são caracterizados 

pelo surgimento de alvéolos corticais dentro do oócito. A vesícula germinativa 

aumenta, assim como os nucléolos que se tornam pleomórficos (SELMAN et al.,1993). 

Há o início da incorporação de vitelogenina, produzida pelo fígado estimulada pelo 

aumento de E2. Isso indica que a domperidona, ao inibir a ação da dopamina, permitiu 

a liberação de gonadotrofinas hipofisárias. Ao permitir a liberação dessas 

gonadotrofinas há o aumento dos níveis de estrogênio promovendo incorporação da 

vitelogenina e a síntese do fator promotor da fase M (MPF). 

Os peixes que receberam DOMP+SINPs na água apresentaram maior 

quantidade de folículos vitelogênicos, o que sugere que este tratamento induziu a 
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maturação folicular. Segundo WEBSTER et al., (2014), a exposição de adultos de 

zebrafish a glifosato induziu a diminuição dos folículos. Em estudos com flutamida por 

21 dias em Pimephales promelas, (JENSEN et al., 2004) observou-se que a flutamida 

causou retardo na maturação dos folículos e atresia dos folículos. Os resultados 

expostos no presente estudo demonstraram que os tratamentos não causaram 

alterações morfológicas ao tecido ovariano, pois apresentam morfologia semelhante 

a encontrada por YON et al., (2008). A associação DOMP+SINPs incorporada na água 

possivelmente aumentou a estimulação da liberação das gonadotrofinas, o que pode 

ter promovido maior maturação dos folículos em relação aos demais tratamentos.  

4.3. Morfometria dos folículos  

4.3.1. Área, perímetro e diâmetro do dos folículos perinucleolares  

A área dos folículos perinucleolares dos peixes do grupo controle foi menor 

quando comparamos aos demais tratamentos, demonstrando que houve efeitos dos 

tratamentos em relação a área dos folículos perinucleolares.  

O perímetro dos folículos perinucleolares dos peixes que receberam SINPs na 

ração e na água, DOMP+SINPs na ração e na água e DOMP água foi superior quando 

comparados ao perímetro do grupo controle, demonstrando que houve efeito dos 

tratamentos em relação ao perímetro dos folículos perinucleolares.  

O diâmetro dos folículos perinucleolares dos peixes que receberam DOMP na 

água e DOMP+SINPs na água foi superior quando comparados ao grupo controle, 

demonstrando que houve efeito dos tratamentos em relação ao diâmetro dos folículos 

perinucleolares. Segundo VAN DER VEN (2003), os folículos perinucleolares 

apresentam aumento no volume citoplamático, início da vitelogênese onde o diâmetro 

dos folículos é em média de 140 a 270 µm. Neste trabalho foi encontrado um diâmetro 

médio de 141,5 µm no grupo controle, o tratamento DOMP na água apresentou maior 

diâmetro com média de 223,2 µm, o que demonstra que os diâmetros encontrados 

não foram diferentes da média para esta espécie. O aumento do diâmetro folicular 

está relacionado com a maturação, e este processo está relacionado com as 

diferenças nas concentrações de vitelogenina, estradiol e aromatase 

(CHAKRABARTY et al., 2012).  

4.3.2. Área, Perímetro e diâmetro dos folículos alvéolo corticais 

A área dos folículos alvéolo corticais dos peixes que receberam DOMP+SINPs 

na ração foi superior quando comparada ao grupo controle, demonstrando que houve 

efeito do tratamento em relação a área dos folículos alvéolo corticais.  
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O perímetro dos folículos alvéolo corticais dos peixes que receberam DOMP na 

ração e na água e SINPs na ração foi superior quando comparado ao grupo controle. 

Demonstrando que houve efeito do tratamento em relação a área dos folículos alvéolo 

corticais.  

O diâmetro dos folículos alvéolo corticais dos peixes do grupo controle não se 

diferenciou dos animais dos demais tratamentos. Demostrando que não houve efeito 

dos tratamentos em relação ao diâmetro dos folículos alvéolo corticais. O tamanho 

médio dos folículos alvéolo corticais do zebrafish é em torno de 300 µm, onde é 

possível visualizar expansão da vitelogênese para a periferia do citoplasma (VAN DER 

VEN, 2003). O diâmetro médio encontrado neste estudo foi de 223.2 – 299.3 µm, 

demonstrando que os folículos analisados não diferem da média esperada para a 

espécie.  

4.3.3. Área, perímetro e diâmetro dos folículos vitelogênicos 

A área dos folículos vitelogênicos dos peixes que receberam DOMP na ração, 

DOMP+SINPs na ração e DOMP na água foi superior quando comparada ao grupo 

controle. Demonstrando que houve efeito do tratamento em relação a área dos 

folículos vitelogênicos.  

O perímetro dos folículos vitelogênicos dos peixes que receberam SINPs na 

água foi superior quando comparado ao grupo controle e demais tratamentos. 

Demonstrando que houve efeito dos tratamentos em relação a área dos folículos 

vitelogênicos.  

O diâmetro dos folículos vitelogênicos dos peixes que receberam 

DOMP+SINPs na água foi inferior quando comparados ao grupo controle e 

DOMP+SINPs na ração. Demonstrando que houve efeito dos tratamentos em relação 

ao diâmetro dos folículos vitelogênicos. O tamanho médio dos folículos vitelogênicos 

do zebrafish é em média de 400 a 600 µm, é marcada pelo aumento do diâmetro, 

onde é visível a concentração de vacúolos endógenos de vitelogenina na periferia do 

citoplasma (VAN DER VEN, 2003). O diâmetro médio encontrado neste estudo foi de 

398.6 – 493.8 µm, demonstrando que os folículos analisados não diferem da média 

esperada para a espécie.  

4.3.4. Área, perímetro e diâmetro dos folículos pós vitelogênicos  

A área dos folículos pós vitelogênicos dos peixes que receberam DOMP na 

ração foi inferior quando comparada ao controle, DOMP+SINPs ração, SINPs na água 
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e DOMP+SINPs na água. Demonstrando que houve efeito dos tratamentos em 

relação a área dos folículos pós vitelogênicos.  

O perímetro dos folículos pós vitelogênicos dos peixes que receberam SINPs 

na água foi superior quando comparado ao grupo controle, DOMP na ração e 

DOMP+SINPs na água. Demonstrando que houve efeitos dos tratamentos em relação 

a área dos folículos pós vitelogênicos. 

O diâmetro dos folículos pós vitelogênicos dos peixes que receberam DOMP a 

ração, SINPs na ração, DOMP na ração e DOMP+SINPs na água foi inferior quando 

comparados ao grupo controle, DOMP+SINPs na ração e SINPs na água. 

Demonstrando que houve efeito dos tratamentos em relação ao diâmetro dos folículos 

pós vitelogênicos. O tamanho médio dos folículos pós - vitelogênicos do zebrafish é 

em média de 600 µm, é marcada pelo estágio final de crescimento, ausência de 

vacúolos endógenos distintos de vitelogenina (VAN DER VEN, 2003). O diâmetro 

médio encontrado neste estudo foi de 450.9 – 912.9 µm, demonstrando que os 

folículos analisados não diferem da média esperada para a espécie.  

5. Conclusão  

Os resultados apresentados neste trabalho contribuem para a compreensão da 

organização estrutural dos ovários do zebrafish, bem como a morfometria dos 

folículos. Os resultados encontrados demonstraram que a incorporação da 

domperidona associada a nanopartículas de sílica na ração ou na água possibilita a 

promoção da desova em peixes, sendo possível a criação de novos protocolos 

reprodutivos o que facilitaria o manejo reprodutivo de peixes mantidos em ambiente 

artificial e em protocolos de repovoamento de espécimes ameaçadas.  
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