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RESUMO 

 
A radiação ionizante, que possibilita o tratamento radioterápico, pode também 
causar danos severos aos tecidos sadios, principalmente aos mais radiossensíveis, 
como os reprodutivos. Grande parte destes danos são decorrentes do estresse 
oxidativo gerado pela irradiação, fenômeno este que pode ter a participação do SRA 
(Sistema Renina Angiotensina). Foi evidenciado que inibidores do SRA mitigam os 
efeitos danosos da radiação ionizante em diversos tecidos, como rins, pulmões e 
cérebro; contudo não há evidências da ação desses de fármacos especificamente 
no sistema genital masculino. No presente estudo foram evidenciados os efeitos da 
radiação ionizante sobre os testículos e a influência dos antagonistas de receptor 
AT1 sobre os prejuízos causados pela radiação ionizante. Após a comprovação da 
capacidade reprodutiva, ratos machos Wistar foram distribuídos em seis grupos 
experimentais: Controle, 5 Gy (dose única), Telmisartana (12mg/Kg/dia), Losartana 
(34mg/Kg, duas vezes ao dia), 5 Gy + Telmisartana e 5 Gy + Losartana. Os 
testículos dos animais foram irradiados por meio de fonte de Cobalto com uma dose 
única de 5 Gy, incidida diretamente no escroto. O tratamento com os antagonistas 
de receptor de angiotensina iniciou-se no dia seguinte à irradiação, sendo 
administrados por gavagem, durante oito semanas. Ao término do protocolo 
experimental, os animais foram eutanasiados para retirada das amostras destinadas 
às análises. Parâmetros da função testicular foram avaliados a partir de sêmen 
coletado do ducto deferente esquerdo. Testículos esquerdos foram fixados em 
glutaraldeído 2% e paraformaldeído 4% em tampão fosfato Sorensen 0,1M, pH 7,3, 
por 24 horas e processados para a análise histológica e morfométrica-estereológica. 
A radiação causou redução significativa da motilidade, concentração e vitalidade dos 
espermatozoides, além de aumentar o percentual de formas anormais. 
Morfologicamente, os túbulos seminíferos dos testículos irradiados, encontravam-se 
atrofiados, com acentuada perda de células germinativas, presença de vacúolos e 
ampliação do tecido intersticial, com grande número de vasos sanguíneos. Os 
tratamentos com telmisartana e losartana não exerceram influência estatisticamente 
significativa na modificação das disfunções estruturais e funcionais radioinduzidas. 
Apesar disso, histologicamente, constatou-se que alguns túbulos seminíferos, dos 
animais tratados, apresentaram sinais de recuperação, especialmente o grupo 
tratado com losartana. Nestes animais observou-se reorganização das células de 
Sertoli e espermatogônias na periferia tubular, apoiadas na membrana basal, 
presença de espermatócitos e espermátides e redução do número de vacúolos no 
epitélio germinativo. Portanto, os resultados obtidos mostraram que, nas condições 
experimentais investigadas, a radiação promoveu danos acentuados sobre a função 
e a morfologia testicular, que não foram revertidos pelos antagonistas de receptor 
AT1. Cabe ressaltar, no entanto, que a análise morfológica mostrou sinais de 
recuperação tubular, especialmente, nos animais tratados com losartana. 
 

Palavras-chave: Radiação ionizante. Radioterapia. Estresse oxidativo. Sistema 
renina-angiotensina. Bloqueadores do Receptor Tipo 1 de Angiotensina II. Testículo. 
 



 

 

ABSTRACT 

 
Ionizing radiation, which allows radiotherapy, can also cause severe damage to 
healthy tissues, especially the most radiosensitive, such as reproductive. Much of 
this damage is resulting from oxidative stress generated by irradiation, a 
phenomenon that may have the participation of RAS. It was shown that RAS (Renin-
angiotensin system) inhibitors mitigate the harmful effects of ionizing radiation in 
various tissues such as kidneys, lungs and brain, yet there isn’t evidence of action of 
these drugs specifically in the male genital system. In the present study the effects of 
ionizing radiation in the testes and the influence of AT1 receptor antagonists on the 
damage caused by ionizing radiation were highlighted. After the verification of 
reproductive capacity, male Wistar rats were divided into six groups: control, 5 Gy 
(single dose), Telmisartan (12mg/kg/day), Losartan (34mg/kg/ two times per day), 5 
Gy + Telmisartan and 5 Gy + Losartan. The testes of the animals were irradiated by 
a source of cobalt with a single dose of 5 Gy focused directly into the scrotum. The 
treatment with angiotensin receptor antagonists started in the day after the 
irradiation, and administered by gavage for eight weeks. At the end of the 
experimental protocol, the animals were euthanized for removal of samples for 
analysis. Parameters of testicular function were evaluated from semen collected from 
left vas deferens. The testes were fixed in 2% glutaraldehyde and 4% 
paraformaldehyde in 0.1 M Sorensen phosphate buffer, pH 7.3, for 24 hours and 
processed for histological and morphometric-stereological analysis. Radiation caused 
significant reduction of motility, concentration and vitality of sperm, and increased the 
percentage of abnormal forms. Morphologically, the seminiferous tubules of the 
irradiatedtestes were atrophied, with severe loss of germ cells, the presence of 
vacuoles and, increased interstitial tissue, with large numbers of blood vessels. The 
treatment with telmisartan and losartan did not exert statistically significant influence 
on the modification of radiation-induced structural and functional disorders. However, 
histologically, it was founded that some seminiferous tubules of the treated animals 
showed signs of recovery, particularly the group treated with losartan. In these 
animals there was reorganization of spermatogonia and Sertoli cells in the tubular 
periphery, supported the basement membrane, presence of primary spermatocytes 
and spermatids and reducing the number of vacuoles in the germinal epithelium. 
Therefore, the results showed that in experimental conditions investigated, the 
radiation promoted marked damage on testicular function and morphology, which 
were not reversed by AT1 receptor antagonists. It should be noted, however, that the 
morphological analysis showed signs of tubular recovery in testes of animals treated 
specially with losartan. 
 

Key-words: Radiation ionizing. Radiotherapy.Oxidative stress.Renin-angiotensin 
system. Angiotensin II Type 1 Receptor Blockers. Testis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O sistema genital masculino 

O sistema genital masculino humano é formado pelos órgãos genitais 

internos, os testículos, que são as gônadas masculinas dos animais sexuados; pelas 

vias espermáticas que são compostas pelos epidídimos, ductos deferentes e ductos 

ejaculatórios; pelas glândulas sexuais acessórias que inclui a próstata, glândulas 

seminais e glândulas bulbouretrais e, também, pelos órgãos genitais externos, pênis 

e escroto.1-5  

Os testículos estão localizados externamente a cavidade abdominal, no 

interior do escroto e são associados aos epidídimos. Ambos encontram-se 

suspensos pelo funículo espermático no escroto, que contém várias camadas 

teciduais.3,6 As gônadas sexuais masculinas possuem dupla função: produzir as 

células da linhagem germinativa para a formação dos gametas masculinos, os 

espermatozoides; processo denominado de espermatogênese e sintetizar 

hormônios.1,2,5 Os  testículos humanos são recobertos por uma cápsula de tecido 

conjuntivo denso, a túnica albugínea e são divididos, por septos fibrosos, em cerca 

de 300 lóbulos. Em cada lóbulo existem de uma até quatro alças de túbulos 

seminíferos.1 

Cada alça esvazia-se em uma rede de túbulos, também denominada rede do 

testículo e a continuação dessas redes formarão os ductos eferentes, via pela qual 

os espermatozoides recém-produzidos alcançam a cabeça do epidídimo.6,7,8 Assim, 

os espermatozoides chegam à cabeça, depois para o corpo e cauda do epidídimo, 

seguindo, por fim, ao ducto deferente. Os espermatozoides podem ficar 

armazenados na cauda do epidídimo e no ducto deferente por vários meses, caso 

não haja ejaculação.9,10 A espermatogênese envolve um processo de intensa 

multiplicação celular e manutenção do DNA (ácido desoxirribonucléico) contido nos 

espermatozoides, a fim de que o material genético transmitido seja efetivo para 

desenvolver o embrião humano por meio da fertilização.1 Esse processo ocorre 

especificamente no epitélio seminífero constituinte dos túbulos seminíferos (epitélio 

seminífero e lúmen central). O epitélio seminífero é formado pelas células de Sertoli 

(células somáticas) e por vários tipos de células germinativas altamente 

proliferativas.11 As células de Sertoli e as espermatogônias estão apoiadas na 

membrana basal, que é circundada por uma camada composta por fibras colágenas, 
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fibroblastos e células mióides, responsáveis pela atividade contrátil dos túbulos 

seminíferos.
3,12

 

No interstício do testículo, entre os túbulos seminíferos, estão localizados os 

vasos sanguíneos e linfáticos, e as células intersticiais, chamadas células de Leydig. 

Estas células são responsáveis pela produção de andrógenos, fundamentais para a 

espermatogênese, uma vez que este processo é dependente da testosterona.12 A 

produção e secreção de testosterona são reguladas pelo hormônio luteinizante (LH), 

produzido pela hipófise.13 Outro hormônio hipofisário fundamental para o processo 

de espermatogênese é o hormônio folículo estimulante (FSH), que atua sobre a 

célula de Sertoli e estimula a produção de inibina e ativina. A inibina exerce 

feedback negativo sobre a liberação do Hormônio Liberador de Gonadotrofina 

(GnRH) pelo  hipotálamo e do FSH pela hipófise, enquanto que a ativina executa o 

oposto. Além dessas proteínas, o FSH estimula a síntese e segregação da 

Androgen-binding protein (ABP), que possui afinidade com a testosterona e 

dihidrostestosterona, mantendo altos níveis de andrógenos próximos às células 

germinativas em desenvolvimento.1,9,12 

Ao total, a espermatogênese contém quatro estágios sequenciais, consistindo 

primeiramente na proliferação e diferenciação das células-tronco, as Stem cells, 

denominadas espermatogônias, localizadas nos túbulos seminíferos durante o 

período fetal e também pós-natal, aumentando em número progressivamente com o 

passar dos anos até o indivíduo atingir a puberdade e sofre maturação contínua até 

a velhice. Após diversas divisões mitóticas, as espermatogônias se desenvolvem e 

se transformam em espermatócitos primários, que são as maiores células 

germinativas nos túbulos seminíferos e, conforme ocorrem as divisões, as células 

recém-formadas são reduzidas em tamanho progressivamente.9,14 

Os espermatócitos primários são células diplóides e sofrem uma divisão 

reducional (a primeira divisão meiótica) para a formação de dois espermatócitos 

secundários haplóides. Em seguida, ocorre a segunda divisão meiótica pelos 

espermatócitos secundários, formando quatro espermátides haplóides, que são 

células menores e inicialmente arredondadas e, que sofrerão uma notável 

metamorfose, denominada espermiogênese.8,14 À medida que a espermátide sofre 

maturação para espermatozoide, várias transformações ocorrem, dentre elas, o 

tamanho do núcleo se reduz devido à compactação do material genético, 
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desenvolve-se o acrossomo e se forma uma cauda proeminente, constituindo, ao 

final, o flagelo do espermatozoide, porção celular que através de seus batimentos 

promoverá a movimentação do gameta masculino.8,15 

Nos testículos, os espermatozoides são encontrados no compartimento 

luminal dos túbulos seminíferos. A liberação gradual de espermatozoides neste 

lúmen, também conhecida como espermiação, é controlada pelas células de Sertoli, 

que revestem os túbulos seminíferos, desde a lâmina basal até o lúmen, circundam 

as células espermáticas e proporcionam suporte estrutural ao epitélio seminífero.12,15 

As células de Sertoli guiam as células espermáticas em direção ao lúmen à 

medida que estas passam para os estágios tardios da espermatogênese. Após a 

espermiação, os espermatozoides são transportados passivamente dos túbulos 

seminíferos para o epidídimo, onde sofrem transformações bioquímicas e funcionais 

pelo processo conhecido por maturação epididimal, para se tornarem aptos a 

fertilizar o ovócito.9,16,17 

O processo de espermatogênese dura cerca de 70 dias em humanos. Devido 

à conformação extremamente espiralada dos túbulos seminíferos em cada testículo 

seu comprimento linear pode chegar a até 0,80 metros. As células 

espermatogênicas não se dispõem aleatoriamente, mas se organizam em 

combinações ordenadas, classificadas como associações celulares ou 

estágios.9,10,16 

Cada associação celular é definida como estágio iniciado pelas Stem cells, 

que vão sofrendo divisões celulares e diferenciação, associando-se repetidas vezes 

para a formação dos espermatozoides. As espermatogônias dão origem a novas 

células em intervalos bem definidos ao longo do túbulo seminífero, em cada estágio 

há um avanço na maturação celular, ou seja, cada tipo celular estará posicionado 

em um dado local do túbulo seminífero, em um determinado tempo, fazendo com 

que a geração de novas células seja sincronizada e cíclica. Essas associações 

celulares variam de acordo com a espécie, nos humanos, ao total, são seis e em 

ratos são 14 estágios.10 Dessa forma, os gametas podem ser gerados 

continuamente em diversas porções diferentes dos túbulos seminíferos.9,10,16 
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1.2 Presença do Sistema Renina Angiotensina no sistema genital masculino 
 

O Sistema Renina Angiotensina (SRA) é constituído por diversos peptídeos, 

com destaque para renina (REN), angiotensinogênio (AGT) e angiotensina II (Ang 

II).17 Esse sistema tem importante influência no equilíbrio hidroeletrolítico, mantendo 

a ingestão de sal em níveis adequados, bem como no controle da ingestão de água. 

Além de controlar o volume de líquido corporal, também é essencial para a 

manutenção do tônus vascular.11,17 

Classicamente, o SRA é ativado pela atuação da REN circulante, proveniente 

das células justaglomerulares dos rins, a partir da pró-renina, um precursor inativo.18 

Nos grânulos secretores, a pró-renina é convertida em REN ativa, que é liberada em 

resposta a estímulos, como, depleção do volume extracelular e diminuição da 

pressão arterial.19 A REN circulante atua sobre o AGT, de origem hepática, para 

produzir angiotensina I (Ang I) no plasma, que por meio da enzima conversora de 

angiotensina (ECA) plasmática e ECA endotelial pulmonar é convertida em Ang II.20-

22 

A Ang II é um importante regulador do equilíbrio da homeostase de líquidos e 

sódio, bem como participa do remodelamento cardiovascular.25 Acreditava-se, 

anteriormente, que o SRA atuasse somente como um sistema hormonal sistêmico. 

Contudo, a presença dos componentes deste sistema tem sido evidenciada 

localmente em diversos tecidos.20,21,23 Essa atuação intrínseca parece ser 

independente do sistema de base renal/hepática.22 

No sistema genital masculino, a expressão da REN já foi demonstrada em 

epidídimos e em células de Leydig de ratos. O AGT também foi encontrado nas 

células do epidídimo. Já a presença de Ang I e Ang II foi demonstrada nos testículos 

de ratos. Evidências sobre a produção local de Ang II no sistema genital masculino 

relacionam-se à presença da barreira hemato-testicular, que limita a entrada de 

substâncias vindas do sangue.24,25 Evidenciou-se também que a ECA é 

predominantemente expressa nas células germinativas, embora expressão menor 

exista também nas células de Leydig e Sertoli.26,27 

A ECA é uma enzima inespecífica que, entre muitas de suas ações, converte 

a Ang I em Ang II e inativa o vasodilatador bradicinina.22 Estudos realizados no 

epidídimo demonstraram altas concentrações de ECA ativa quando comparada a 

outros órgãos. Essa alta concentração pode estar relacionada com a produção de 
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espermatozoides, pois foi evidenciado que ocorre seu aumento após a puberdade e, 

que também há um aumento transitório durante os períodos de estímulos sexuais 

em ratos.26,28-30 

Especificamente nos testículos, encontram-se duas isoformas da ECA: a 

enzima testicular (ECAt) e a enzima somática (ECAs). A ECAt é encontrada somente 

nas espermátides em desenvolvimento e nos espermatozoides maduros. Tem 

importante papel no transporte dos espermatozoides e na sua ligação à zona 

pelúcida.22,24 Isto sugere que esta enzima relaciona-se com o processo de 

espermiogênese e, também, indica que está diretamente associada com a fertilidade 

masculina, mas seu papel exato nesse processo permanece desconhecido.27,28,33 Já 

a ECAs foi localizada nas células de Leydigdos testículos e células epiteliais dos 

epidídimos.12,24,25 

As principais ações fisiológicas e fisiopatológicas da Ang II são mediadas 

pelos receptores AT1 e AT2. A presença desses receptores foi verificada em 

diferentes áreas do sistema genital masculino, sendo o AT1 localizado nas células 

de Leydig, epidídimo, canal deferente, próstata e nos espermatozoides.25 Já o 

receptor AT2 é encontrado em tecidos fetais, diminui após o nascimento e 

permanece em baixas concentrações nos adultos.11,22 Há evidências de sua 

presença no testículo, epidídimo e próstata.25,32 Em estudo de Paul et al.35 a 

ocorrência de ambos os receptores foi evidenciada no epidídimo por 

imunomarcação, porém difere entre ratos maduros e imaturos. 

 Portanto, existem claras evidências da participação do SRA em processos 

fisiológicos que ocorrem nos órgãos genitais masculino24-28,33-36 e feminino, tais como 

o desenvolvimento folicular, a maturação ovocitária, esteroidogênese e 

gametogênese.37,39-42 

 

1.3 Efeito da radiação ionizante sobre os testículos 
 

 Órgãos considerados radiossensíveis caracterizam-se por apresentar células 

altamente proliferativas, tendo-se como exemplo a pele, o sistema gastrointestinal e 

os testículos.39,40,43 Diversos estudos têm demonstrado os efeitos nefastos da 

radiação nos tecidos.25, 42,43,44-55 

Radiação é a energia que se propaga em forma de ondas eletromagnéticas 

ou partículas energizadas (elétrons, prótons e nêutrons), podendo ser classificada 
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como energia em trânsito. Ambas são capazes de penetrar os tecidos vivos, 

transferindo essa energia às estruturas biológicas. A radiação é dita ionizante 

quando possui altos níveis de energia, capazes de ionizar átomos ou moléculas em 

sua trajetória num dado meio até perder toda energia.57-59 

Há três tipos principais de radiação ionizante, consistindo de partículas alfa 

(α), partículas beta (β) e raios gama. Destas, os raios gama (γ) representam a 

energia pura ou fótons, podendo atravessar completamente o corpo humano, 

causando a ionização de biomoléculas como a água e de diferentes 

macromoléculas, como o DNA.56 

 Neste sentido, a radiação ionizante causa danos aos tecidos vivos por meio 

de uma série de eventos moleculares primários e secundários que ocorrem nas 

macromoléculas celulares.  Os efeitos biológicos por ação direta podem ocorrer pela 

interação direta da radiação ionizante com o DNA, o principal alvo da radiação 

devido ao seu papel no controle das funções celulares, além de outros componentes 

celulares. Este efeito direto corresponde a 30% dos efeitos biológico da radiação. 

Em outras situações, a ação da radiação pode ser indireta, onde a energia da 

radiação é primeiramente transferida a uma molécula intermediária, como a água, 

promovendo a radiólise ou radiação da molécula de água, fenômeno que leva à 

formação de radicais livres, compostos altamente reativos.60-62 Assim, quando a 

radiação ionizante colide com os elétrons orbitais de um átomo de uma molécula de 

água, tem-se a alteração do seu estado físico, devido à ejeção de um elétron e, 

consequentemente, o átomo deixa de ser neutro, tornando-se um íon positivo e o 

elétron fica livre com uma carga negativa. Esse processo de ionização de átomos 

pode causar desestabilização e quebra das moléculas, o que resulta em danos às 

células, sobretudo ao material genético.56 

 Assim, a radiação da água na presença de oxigênio gera radicais livres, como 

ânion superóxido, peróxido de hidrogênio e radical hidroxila, os quais reagem com 

macromoléculas celulares, como DNA, RNA e proteínas, causando disfunção ou 

morte celular, quando em condição de estresse oxidativo. É justamente por meio da 

radiólise da água (ação indireta) que são produzidos a maioria dos danos, sobretudo 

ao DNA, já que os tecidos humanos são constituídos de 80% de água.56 

 Muito do que se conhece hoje sobre os riscos da radiação à saúde baseia-se 

em estudos com sobreviventes dos ataques nucleares em Hiroshima e Nagasaki, ao 

final da II Guerra Mundial53 ou em estudos com trabalhadores de indústrias 
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radioativas, como o acidente do reator nuclear de Chernobyl54 ou então estudos com 

pacientes que receberam altas doses de radiação em tratamentos médicos.56 

 Na área médica, a radioterapia tornou-se um dos tratamentos mais comuns 

para pacientes com câncer e é uma das principais fontes de exposição humana à 

radiação ionizante. Embora, o tratamento radioterápico tenha aumentado o número 

de sobreviventes, essa terapêutica pode trazer danos teciduais importantes, que 

podem alterar a qualidade de vida, como é o caso da infertilidade masculina. Dentre 

os diversos tipos de radiação, vários estudos têm evidenciado os efeitos deletérios 

da radiação ionizante na fertilidade masculina.43,45-49,55 

 Sobre a localização da radiação, estudos trazem que não é somente a 

radiação pélvica que pode ser danosa aos testículos. Experimentos com radiação 

ionizante corporal total demonstraram efeitos nocivos importantes.45,63 No entanto, 

se a radiação ionizante for incidida próxima aos testículos, logicamente a destruição 

das células germinativas será maior. Isto foi observado em um estudo realizado com 

pacientes diagnosticados com tumor retal. Os que eram irradiados cerca de 10 cm 

acima do ânus (localização baixa) recebiam aproximadamente 25% mais de 

radiação dispersa do que aqueles que eram submetidos ao tratamento radioterápico 

em localização alta.64 

Esse dado é relevante, pois uma parte importante de pacientes com câncer 

retal é diagnosticada em idades mais jovens, e consequentemente, a infertilidade 

pode representar um problema significativo.65 Dependendo da localização do tumor 

e da dose dispersada para as gônadas masculinas, implicações graves podem 

ocorrer, como a infertilidade permanente.66 

 Dentre as alterações nos parâmetros testiculares, destaca-se que a 

concentração de espermatozoides em pacientes que se submeteram a radioterapia, 

encontrou-se significativamente foi reduzida ao término do tratamento.45,67 

Observaram-se também grandes alterações espermáticas em pacientes que 

necessitaram de radiação ionizante com dose única de 3,5 Gray (Gy) a 6 Gy, 

resultando em redução acentuada da espermatogênese, o que pode levar à 

azoospermia.49 

 Pesquisas revelam que os danos aos testículos podem ser causados 

inclusive em doses muito baixas, tais como 0,1 Gy.44,45 Em doses únicas mais altas, 

de aproximadamente 10 Gy, apenas 15% dos pacientes conseguiram readquirir 
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totalmente a concentração espermática, pois dificilmente a recuperação pode ser 

conhecida antes de nove meses do final da radioterapia.42 

 Esses efeitos danosos são observados devido à radiação ionizante exercer 

ação citotóxica sobre os tecidos, podendo resultar em toxicidade gonadal 

temporária, em longo prazo ou permanente. Sua ação promove a eliminação das 

espermatogônias em diferenciação e a redução tardia das células espermatogênicas 

em estágios mais avançados, ocasionando queda da produção de 

espermatozoides.47,55 A possível recuperação da produção dessas células depende 

da sobrevivência de espermatogônias, de sua regeneração em número e de sua 

capacidade para se diferenciarem.42 

 Na gônada masculina, o local mais afetado pela radiação ionizante é o 

túbulo seminífero.49 Dentre as células do epitélio seminífero, as espermatogôniasem 

diferenciação (espermatogônia tipo A pálida e espermagônia tipo B) e os 

espermatócitos são particularmente radiossensíveis, inclusive, com doses inferiores 

a 3 Gy.45,47,51 Já as espermatogônias, Stemcells, (tipo A escura) são 

radiorresistentes, necessitando de doses maiores, de 3 a 4 Gy, para entrarem em 

morte celular.47 

 As espermatogônias sobreviventes serão as responsáveis pela recuperação 

do epitélio seminífero após os danos ocasionados pela irradiação.47 Essa 

recuperação torna-se inviável a partir do momento em que as doses de radiação 

ionizante são tão elevadas que podem resultar em azoospermia permanente.42 Além 

disso, estudos relatam que além da presença de mudanças morfofisiológicas, 

existem problemas intrínsecos ao espermatozoide, que na maioria das vezes não 

são detectados em exames de rotina e, que podem também levar a infertilidade.47,50 

 As células somáticas, célula de Sertoli e a de Leydig, são consideradas as 

mais radiorresistentes no epitélio seminífero, sendo danificadas em menor grau pela 

radiação. Entretanto, é possível que ocorra danos ou alterações na sinalização das 

células somáticas após a irradiação, o que limita a diferenciação espermatogonial 

tanto em ratos, como também nos seres humanos.49,51 

 Outro dano causado pela radiação é o crescimento exacerbado de vasos 

sanguíneos, um mecanismo pouco explorado e que permanece desconhecido. 

Especificamente quando se trata de radiação ionizante, pode ocorrer aumento de 
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fatores pró-angiogênicos, que levam ao crescimento vascular endotelial e de 

fibroblastos.68 

 Com tais resultados, ressalta-se a relevância de estudos que avaliam as 

alterações que a radiação pode causar em testículos expostos a essa agressão. 

 

1.4 Atividade do SRA nos testículos irradiados 

 A radiação pode desencadear alterações funcionais e estruturais nos tecidos, 

gerar perturbação das reações de redução-oxidação (Redox) e, como consequência, 

promover aumento na produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) nos 

tecidos, o que leva a apoptose das células.52 Quando a produção destes EROs 

excede a capacidade dos mecanismos teciduais responsáveis por eliminá-los, temos 

uma condição denominada de estresse oxidativo.47,55,71-73 

Estudos mostram o papel patogênico do SRA na modulação de efeitos tardios 

induzidos pelos radicais livres oriundos da radiação. Isto porque tanto a radiação 

ionizante quanto a Ang II, mediam suas respostas biológicas por meio da geração de 

EROs, de forma direta ou indireta pela ativação de mediadores pró-inflamatórios, 

contribuindo também para a formação de espécies reativas que, consequentemente, 

desencadeiam dano e disfunção celular.47,74 

Em relação aos componentes do SRA, a Ang II tem importante papel na 

produção de EROs, assim como a radiação ionizante73,  pois estimula a NADPH 

oxidase (Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo Fosfato), por meio do receptor AT1, 

levando à acumulação de radicais livres e consequente prejuízo à 

espermatogênese.46,55 

O estresse oxidativo decorrente da atividade exacerbada da NADPH oxidase, 

é considerado o mais influente fator causador de danos e, afeta a função testicular.62 

Isso corrobora com achados de que entre 25 e 40% dos homens inférteis têm sêmen 

com quantidades elevadas de EROs, que resultam numa cascata de eventos de 

peroxidação lipídica e degeneração de macromoléculas celulares, levando à 

disfunção da produção de gametas.76 

Apesar de o sistema genital masculino apresentar mecanismos protetores 

contra o estresse oxidativo para a manutenção da viabilidade reprodutiva, incluindo 

enzimas como superóxido dismutase e glutationa peroxidase77,78, a produção de 

EROs decorrentes da radiação e da atividade da NADPH oxidase excede 

sobremaneira a capacidade tecidual de eliminá-los.47,74 
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 A interação entre a radiação ionizante, o estresse oxidativo e a atividade 

exacerbada do SRA intrínseco do tecido irradiado tem consequência direta no 

desenvolvimento e na progressão dos efeitos tardios decorrentes da radiação, já que 

esta associação implica na alteração da função e fenótipo celular e leva a um estado 

inflamatório crônico do tecido.25,74 

 

1.5 Inibidores do SRA como radioprotetores 

 

 Estudos demonstram que inibidores do SRA podem prevenir ou atenuar os 

efeitos da radiação ionizante nos tecidos. Isto provavelmente se deve à ação 

protetora destes fármacos contra estresse oxidativo, promovendo o bloqueio da 

formação de radicais livres, os compostos de alta reatividade geradores dos danos 

celulares.79 Estes agentes farmacológicos podem atuar na inibição da contínua 

interação entre a radiação ionizante e a Ang II, desencadeantes da geração de 

EROs.74 

Quanto aos inibidores da ECA (iECAs), tem sido demonstrada sua eficácia na 

atenuação da pneumonite e fibrose pulmonar induzida por radiação na região 

torácica em ratos.80 Para reduzir a pneumonite induzida pela irradiação do tórax de 

ratos em doses de 10 a 15 Gy utilizou-se captopril e losartana, inibidor de ECA e 

antagonista do receptor AT1, respectivamente. De acordo comBartoov et al.54, 

ambos os fármacos foram eficazes em reduzir as alterações induzidas pela radiação 

nos tecidos pulmonares, contudo captopril foi ainda mais eficaz.53O captopril 

também reduziu o acúmulo de colágeno (hidroxiprolina) nos pulmões de ratos 

irradiados com doses únicas de 10, 20 ou 30 Gy, fenômeno este observado dois 

meses após o momento da irradiação.79 

Em outros órgãos como rins e cérebro, os iECAS também mostraram eficácia 

na recuperação funcional após a irradiação. Nos rins, a administração de captopril 

durante 12 semanas reduziu a severidade da nefropatia decorrente da radiação, 

diminuindo a proteinúria.74,81Já no cérebro, a administração de ramipril, um iECA, 

durante duas semanas após a irradiação comdose única de 30 Gy, promoveu a 

redução dos marcadores funcionais e histopatológicos de neuropatia óptica.56,57 Há 

indicativos de que a ação dos iECAsseja pela inibição da atividade da Ang II gerada 

localmente nos tecidos irradiados pelos mecanismos antiinflamatórios e 

antifibróticos.74 
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Especificamente no sistema genital masculino, nas outras situações em que o 

estresse oxidativo promove disfunção testicular e consequentemente, a redução da 

fertilidade, o papel dos inibidores do SRA foi investigado. O potencial protetor do 

telmisartana, antagonista do receptor AT1, contra os danos testiculares foi 

evidenciado em estudo com ratos diabéticos. Neste estudo, após quatro semanas de 

tratamento, o telmisartana atenuou os efeitos do estresse oxidativo nos tecidos 

testiculares e nas células germinativas, decorrentes do diabetes mellitus tipo II. Além 

disso, foi evidenciado aumento do nível de testosterona e histologicamente, o 

tratamento permitiu maior preservação do número e diâmetro dos túbulos 

seminíferos.82 

 Além do bloqueio dos receptores AT1, o telmisartana exerce seus efeitos 

pela ativação da via dos receptores ativados por proliferador de peroxissoma 

(PPAR-γ).82 Em modelos de células deficientes em receptor AT1, o telmisartana 

estimulou a atividade da PPAR- γ, evidenciando que esta via é ativada independente 

do bloqueio sobre o receptor AT1.83,84 No estudo de Benson et al.85 é demonstrado 

que dentre os fármacos comerciais, somente o telmisartana ativa a via PPAR- γ. 

 Em casos de infertilidade associada à síndrome metabólica ou decorrente 

de causas idiopáticas, a terapia com inibidores do SRA têm mostrado benefícios, o 

que indiretamente repercute na melhora da saúde reprodutiva.86 Assim, há 

evidências de que o uso de iECAs por homens inférteis com oligospermia idiopática, 

melhora a contagem, motilidade e morfologia dos espermatozoides.87 

 Apesar de ter sido demonstrado em diversos órgãos a efetividade dos 

inibidores do SRA na prevenção e recuperação dos efeitos deletérios da radiação; 

não há investigações sobre a ação desses fármacos no sistema genital masculino 

submetido à radiação. Portanto, o presente estudo propõe-se a preencher uma 

importante lacuna de conhecimento e, dessa forma, dar subsídios dessa classe de 

fármacos na proteção de testículos expostos à radiação ionizante. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 A radioterapia é um dos tratamentos mais utilizado para cura e/ou redução de 

tumores malignos. Contudo, apesar de muito útil, essa terapêutica pode trazer 

consequências como a infertilidade, que prejudica a qualidade de vida dos 

pacientes.  

 Em busca de minimizar ou recuperar os danos radioinduzidos, a utilização de 

agentes radioprotetores pode elevar o limiar de radiossensibilidade dos tecidos 

hígidos adjacentes, permitindo assim o emprego de doses mais elevadas de 

radiação sobre os tecidos tumorais. Neste sentido, a demonstração de que, 

inibidores do SRA possam ser utilizados na atenuação de lesões induzidas pela 

radioterapia sobre os testículos, teria grande aplicabilidade clínica. Isto porque são 

fármacos seguros, de baixo custo e já utilizados por muitos homens que se 

submetem ao tratamento radioterápico. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Analisar os efeitos da radiação ionizante sobre os testículos de ratos Wistar e 

avaliar se antagonistas de receptores AT1 exercem influência sobre estes danos 

induzidos pela radiação.  

 

3.2 Objetivos específicos 

3.2.1 Caracterizar, qualitativa e quantitativamente, os efeitos da radiação ionizante 

sobre o sistema genital masculino em relação à: 

- Massa úmida dos órgãos da reprodução; 

- Função testicular; 

- Morfologia espermática; 

- Morfologia geral testicular 

- Densidade de volume de túbulos seminíferos e tecido intersticial 

- Densidade de volume vascular no tecido intersticial 

 

3.2.2Avaliar se o tratamento com antagonistas do receptor AT1 tem influência na 

atenuação ou recuperação de tais disfunções reprodutivas radioinduzidas. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Animais 

Foram utilizados 49 ratos machos e 98 fêmeas Wistar (Rattus norvegicus 

albinus), com idades entre 8-9 semanas provenientes do Biotério Central da 

Faculdade de Medicina de Marília (Famema). Os animais foram mantidos em caixas 

de polipropileno, com dimensão de 41 cm x 34 cm x 16 cm, coletivas (até quatro 

ratos/caixa), em ambiente com temperatura controlada (23-25°C) e ciclo claro-

escuro de 12h. O estudo foi submetido ao Comitê de Ética no Uso de Animais da 

Famema, recebendo protocolo de aprovação de n° 552/14 (ANEXO A). 

 

4.2 Grupos experimentais 

Para a seleção dos machos distribuídos nos diferentes grupos experimentais, 

duas ratas fêmeas Wistar em proestro ou estro, virgens e ciclando normalmente 

foram colocadas para acasalar com um rato macho Wistar adulto, em gaiolas 

coletivas, ambiente com temperatura controlada, ao final do ciclo claro. Na manhã 

do dia seguinte, os machos foram retirados das gaiolas e, após, foram coletadas 

células da mucosa vaginal de ambas as fêmeas por meio de Swab, com haste 

flexível com ponta de algodão estéril embebida em solução fisiológica (NaCl 0,9%), 

tomando-se o cuidado de não estimular a cérvice, evitando-se induzir uma pseudo-

prenhez. O material coletado foi espalhado em lâmina histológica para análise ao 

microscópio óptico Olympus, BX 41, objetiva 20X/0,40. O resultado do Swab foi 

considerado positivo quando encontrados espermatozoides no esfregaço vaginal e 

constatada a fase estro do ciclo estral, caracterizada pelo predomínio de células 

cornificadas, segundo as considerações de Marcondes et al.88 (Figura. 1).  

 

Figura 1 - Fotomicrografias de esfregaço vaginal de ratos fêmeas Wistar na fase estro, 

ilustrando a inseminação de espermatozoides 

 

 

 

 

 

 

 

Símbolos:  = espermatozoides ou cauda de espermatozoides;  = cabeça de 

espermatozoides. 
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A partir da avaliação da capacidade reprodutiva, os machos efetivos na 

inseminação das fêmeas foram selecionados para os grupos experimentais, sendo 

distribuídos em seis grupos de, no mínimo, sete animais: 

Grupo 1: Controle, não irradiados e não tratados (n = 9 animais).  

Grupo 2: Irradiados, com dose única de 5 Gy (n = 7 animais). 

Grupo 3: Não irradiados e tratados diariamente com telmisartana (n = 9 animais). 

Grupo 4: Não irradiadose tratados diariamente com losartana (n = 9 animais). 

Grupo 5: Irradiados, com dose única de 5 Gy e tratados diariamente com 

telmisartana (n = 7 animais). 

Grupo 6: Irradiados, com dose única de 5 Gy e tratados diariamente com losartana 

(n = 8 animais). 

 

4.3 Protocolo da radioterapia 

 Previamente à exposição, os animais dos grupos 

experimentaisforampesados e anestesiados, via intraperitoneal, comquetamina-

xilazina volume/volume (v/v), 70/7 mg/kg de massa corporal89 e, em seguida, as 

quatro extremidades foram imobilizadas e verificado se os testículos estavam 

localizados no escroto (Figura 2).  

 Os animais foram submetidos à irradiação através de fonte de Cobalto 60 à 

uma distância de 65 cm, empregando-se o equipamento radioterápico acelerador 

linear, marca VARIAN 6EX, com energia de 6 MV. De acordo com o protocolo de 

Kim et al.69, dose única de 5 Gy foi efetuada diretamente na área escrotal, em 

posição supina. Dois campos foram utilizados, sendo um anterior e outro posterior, 

com ângulos de 0º e 180º, respectivamente. A dose de 5 Gy foi dada à uma 

profundidade de 2 cm, com a razão de dose de 1,05 Gy/minuto em uma área de 5,0 

X 5,0 cm do escroto (sentido ântero-posterior). Exceto pela exposição à fonte de 

Cobalto 60, os animais dos grupos: G1 (controle), G3 e G4 (não irradiados e 

tratados) foram submetidos aos mesmos procedimentos. 
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Figura 2 - Fotografia de rato macho Wistar, em decúbito dorsal, com as quatro extremidades 

imobilizadas, ilustrando a preparação prévia à exposição da radiação ionizante. Notar a 

posição supina do escroto, elevado por meio de um suporte, para garantir a uniformidade de 

exposição da área 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Tratamento farmacológico 

 O tratamento farmacológico foi iniciado no dia seguinte à irradiação com a 

administração de dois inibidores do SRA, sendo losartana, antagonista AT1 protótipo 

e Micardis® (constituído por telmisartana, povidona, meglumina, hidróxido de sódio, 

sorbitol e estearato de magnésio), que além de antagonizar o receptor AT1, pode ter 

efeito antioxidante e anti-inflamatório não mediado por este receptor. No presente 

estudo, este fármaco foi referido pelo nome de seu composto principal - 

telmisartana.  

Seguindo o protocolo de Kushwaha e Jena82, foi administrada a dose de 

12mg/kg de peso corporal/dia de telmisartana, preparado imediatamente antes da 

administração e diluído em carboximetilcelulose celulose (CMC) a 0,5%. A dose de 

losartana utilizada foi de 34 mg/kg de peso corporal, duas vezes ao dia.Ambos os 

fármacos foram administrados via oral, por gavagem, durante 60 dias. Os animais 

dos grupos: G1 (controle) e G2 (irradiados) também foram submetidos ao 

procedimento de gavagem duas vezes ao dia, sendo administrada CMC a 0,5%. 

Durante todo o tratamento farmacológico, os animais dos diferentes grupos 

experimentais foram pesados diariamente. As principais razões para a duração de 

oito semanas do tratamento foram as seguintes:  
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- Corresponde ao período de tempo desde a iniciação da divisão das Stemcells 

para a formação de espermatozoides, que em ratos é de, aproximadamente, 58 

dias, sendo um ciclo constante;9 

- É o tempo necessário para a ação dos medicamentos telmisartana e 

losartana;82 

- Como observado na literatura é o período em que as lesões causadas pela 

irradiação nos testículos são evidentes.57 

  

4.5 Protocolos das análises morfológicas 
 

4.5.1 Análise biométrica dos órgãos da reprodução 

 No dia seguinte ao término do protocolo experimental (61º dia), os animais 

foram pesados (peso final), anestesiados, via intraperitoneal, com quetamina-

xilazina na dose de 70/7 mg/kg de peso corporal89 e eutanasiados por 

exsanguinação pela punção da veia cava inferior realizada a. A seguir, os 

testículos, epidídimos, ductos deferentes, próstata e glândula seminal com 

secreção foram identificados,removidos e dissecados (Figura. 3). Após secagem 

em papel de filtro foram determinadas as respectivas massas úmidas, 

empregando-se balança analítica. 

 

Figura 3 - Vista anterior dos órgãos do sistema urogenital de rato macho Wistar “In situ”

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: B = bexiga urinária; D= ducto deferente; E= epidídimo; P= próstata; T= testículo; 

GS= glândula seminal.  

B 
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4.5.2 Avaliação da função testicular 

 Para avaliação dos efeitos da radiação na função testicular e a influência dos 

fármacos sobre a gônada masculina, foram utilizados os seguintes parâmetros: 

motilidade, vitalidade, concentração e morfologia espermáticas, a partir de amostras 

de sêmen obtidas do ducto deferente esquerdo. O sêmen obtido foi diluído e 

homogeinizado em 0,4mL de meio de cultura Nutriente HAM F-10 Modificado com 

soro fetal bovino a 7,5% (Cultilab, Campinas, São Paulo, Brasil) e mantido em 

termobloco (Labnet, Accublock Digital Dry Bath) a 37ºC, para a realização das 

análises a seguir: 

 

A) Motilidade espermática: 10 μL da mistura de sêmen/meio de cultura foram 

colocados em cada quadrículada câmara de contagem de Neubauer (Neubauer 

improved bright-line, Precicolor, HBG,Germany, Depth 0,100mm, 0,0025mm2)e, 

posteriormente,feita a leituraem microscópio Olympus BX41, aumento de 40X. 

Foram realizadas duas contagens de 100 células em cada quadrícula, totalizando, 

200 células por animal. Os espermatozoides analisados foram classificados como 

móveis e imóveis. A média das contagens e o percentual de células móveis e 

imóveis foram determinados.90 

 

B) Vitalidade espermática: 50 μL da mistura de sêmen/meio de cultura foram 

colocados em microtubo, sendo adicionada uma gota de eosina amarela 3%. Com o 

auxílio de uma micropipeta, foram feitas de 2 a 3 aspirações subsequentes para 

homogeneizar, permanecendo a mistura incubada por 2 minutos. Após, duas gotas 

de nigrosina 8% foram adicionadas e, nova homogeneização realizada. Em seguida, 

a partir de 10 μL da amostra obtida foram realizados esfregaços em lâminas para 

microscopia. Após a secagem das lâminas em temperatura ambiente (25ºC), os 

espermatozoides foram analisados imediatamente. A vitalidade foi analisada em 

microscópio Olympus BX41, aumento de 20X. Para cada animal foram realizados 

dois esfregaços e em cada um foi contabilizado um total de 100 células. A média das 

contagens e a porcentagem de células vivas e mortas foram calculadas. Para a 

classificação dos espermatozoides, os considerados vivos foram aqueles em que o 

corante não penetrou a membrana plasmática (íntegra), ficando apenas em sua 

superfície. Já os espermatozoides classificados como mortos foram os que 
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apresentaram coloração rósea pela penetração do corante eosina, ocasionada pela 

perda da integridade da membrana plasmática.90,91 

 

Figura 4 - Fotomicrografias de esfregaço de sêmen, ilustrando a análise interpretativa 

quanto à vitalidade espermática. Espermatozoide classificado como vivo, com a membrana 

plasmática íntegra sem penetração do corante eosina (A). Espermatozoide classificado 

como morto, apresentando coloração rósea devido a penetração da eosina e rompimento da 

membrana plasmática (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloração: Eosina amarela e nigrosina. 

 

C) Concentração espermática: 100 µL da mistura de sêmen/meio de cultura foram 

diluídos e homogeneizados em 1,95 mL de meio de cultura. A partir da nova 

solução, 10 µL foram pipetados e colocados em cada quadrícula da câmara de 

contagem de Neubauer (Neubauer improved bright-line, Precicolor, HBG, Germany, 

Depth 0,100 mm, 0,0025 mm2). Após, foi realizada análise em microscópio Olympus 

BX41, aumento de 20X, com auxílio de contador de células (Blood Cell Counter, 

Digitimer). Considerando-se que a câmara de Neubauer possui duas quadrículas 

separadas por uma ranhura e, que cada uma contém quatro quadrantes laterais com 

16 quadrados menores, foram contados os espermatozoides presentes nestes 

campos em ambas as quadrículas. O número total de espermatozoides, em milhões, 

foi estimado pela soma das células presentes em cada quadrante, dividido por 

quatro e multiplicado por 400.000 (Figura5).92,93 
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Figura 5 - Fotografia de uma das quadrículas da câmera de contagem de Neubauer, 

ilustrando em (A) os quatro quadrantes laterais, contendo 16 quadrados menores. Fórmula 

utilizada para cálculo da concentração de espermatozoides (B).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Q: quadrante. Barra = 500 µm 

 

D) Morfologia espermática: a partir de 10 µL da mistura de sêmen/meio de cultura, 

dois esfregaços de sêmen para cada animal foram preparados. A secagem dos 

esfregaços ocorreu à temperatura ambiente (25ºC) e após, foram fixados em álcool 

70% por 15 minutos. A seguir, as lâminas foram coradas com hematoxilina por 1 

minuto, depois colocadas em corante de Shorr por 5 minutos e montadas em meio 

Permount (ANEXO B). Foram contados 200 espermatozoides por lâmina, em 

microscópio Olympus BX41, com aumento de 100X (imersão) e classificados como 

morfologicamente normais ou anormais, segundo a classificação de WHO94, 

adaptando-se para ratos e de Linder et al.95 

 
4.5.3 Morfologia geral dos testículos 
 

Os testículos esquerdos dos ratos de cada grupo experimental foram fixados 

em solução de glutaraldeído 2% e paraformaldeído 4% em tampão fosfato Sorensen 

A 

Concentração total de espermatozoides (milhões) = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 X 400.000 

                                                            4 
B 

A 
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0,1M, pH 7,3, por 24 horas. Após, os testículos fixados foram desidratados em álcool 

com série crescente de concentração, incluídos em metacrilato glicol (Leica 

Historesin – Embedding Kit) e, seccionados, com 5 µm de espessura em micrótomo 

Leica RM2245 equipado com navalha de vidro. As secções obtidas foram 

submetidas à coloração por Hematoxilina e Eosina (HE) (ANEXO C). Os cortes 

foram analisados quanto à morfologia geral e fotomicrografados em microscópio 

Olympus BX41 com câmera de vídeo digital acoplada DP-25, marca Olympus. 

 

4.5.4 Classificação histológica dos túbulos seminíferos 
 

Para avaliação do grau de lesão testicular decorrentes da radiação e da 

influência dos tratamentos farmacológicos sobre estes danos, perfis tubulares 

transversais, de cada um dos testículos dos grupos experimentais, foram 

selecionados aleatoriamente, visando determinar o percentual de três tipos de 

túbulos, segundo adaptação da classificação de Koruji et al.57, sendo: Tipo I: túbulos 

seminíferos normais com ou sem espermatozoides no lúmen (espermatogênese 

ativa); Tipo II: túbulos seminíferos em recuperação estrutural e funcional, com 

proliferação incipiente de células germinativas, mas ainda mantendo sinais de lesão 

(restabelecimento lento e gradual da espermatogênese) e Tipo III: túbulos 

seminíferos anormais sem células germinativas – exaurido (espermatogênese 

ausente). Em média 420 perfis tubulares foram analisados de cada grupo 

experimental, determinando-se os percentuais de cada tipo tubular. 

 

4.5.5 Avaliação morfométrica-estereológica dos túbulos seminíferos 
 

Para investigar as alterações dos túbulos seminíferos decorrentes da radiação 

e os efeitos dos antagonistas do receptor AT1 sobre estes danos, duas lâminas 

histológicas coradas em HE, de cada animal dos grupos experimentais foram 

utilizadas para a captura, aleatória, de imagens digitais de, no mínimo, 10 campos 

histológicos, por meio de programa de análise de imagens DP2-BSW para 

Dimension (marca Olympus). A partir dos campos histológicos foram mensurados, 

no mínimo, 100 túbulos seminíferos transversais e determinada a média para cada 

animal dos seguintes parâmetros: diâmetro tubular e luminal (µm), altura do epitélio 

germinativo (µm) e razão da altura do epitélio seminífero em relação ao diâmetro 

médio luminal (µm).  
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Para avaliação da densidade de volume de túbulos seminíferos, de tecido 

intersticial e de vacúolos nos testículos dos diferentes grupos experimentais foi 

realizada a técnica estereológica descrita por Weibel94. Para tanto foi feita a 

contagem de pontos que incidiram nos túbulos seminíferos, no tecido intersticial e 

nos vacúolos decorrentes de morte celular, utilizando-se uma grade com 168 pontos 

distribuídos em áreas geometricamente iguais. Esta análise foi realizada projetando-

se a grade sobre o campo histológico capturado, sendo avaliados, no mínimo, 10 

campos por testículo de cada animal. O cálculo dos volumes ocupados por cada 

componente testicular (túbulos seminíferos = TS, tecido intersticial = TI e V = 

vacúolos) foi realizado, considerando-se: VTS = número total pontos TSx100/168, 

VTI = número total pontos TIX100/168 e VV = número total pontos Vx100/168.96 

 

4.5.6Densidade de volume vascular no tecido intersticial 
 

Para avaliação da densidade de volume de vasos sanguíneos presente no 

interstício dos testículos dos diferentes grupos experimentais também foi realizada a 

técnica estereológica de Weibel96. Foram avaliados, no mínimo, 10 campos 

histológicos por testículo de cada animal, projetando-se a grade com 168 pontos 

distribuídos em áreas geometricamente iguais sobre o campo capturado, sendo feita 

a contagem dos pontos que incidiram nos vasos sanguíneos. A determinação da 

densidade de volume vascular ocupada por vasos sanguíneos foi realizada pelo 

cálculo: VVS = número total pontos VSx100/168.96 

 

4.6 Análise estatística 

 

Os dados obtidos foram expressos pela média ± desvio padrão da média de 

49 animais. A análise estatística dos resultados foi feita por análise de variância 

(ANOVA) de dois fatores seguida pelo pós-teste de Tukey, sendo que um dos 

fatores foi a irradiação e o outro, os tratamentos farmacológicos. As diferenças nos 

valores de p<0,05 foram consideradas estatisticamente significativas. Para todas as 

análises estatísticas foi utilizado o software GraphPad Prism®, version 6.01, USA. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Massa corporal e massa úmida dos órgãos da reprodução 

 

Os resultados da massa corporal e da massa úmida dos órgãos da 

reprodução estão apresentados na Figura 6. Em relação à massa corporal, 

diminuição significativa foi observada apenas no grupo 5 Gy + Telmisartana quando 

comparado ao grupo Telmisartana (Figura 6A). Após a irradiação, os animais do no 

grupo 5 Gy + Telmisartana apresentaram um quadro de diarréia durante duas 

semanas, um sintoma que apesar de interferir nos hábitos alimentares, causou 

significativa queda de massa corporal comparado ao seu controle. 

Quanto aos órgãos do sistema genital masculino, os efeitos deletérios da 

radiação ionizante podem ser observados a partir das massas úmidas dos testículos, 

pois redução significativa foi evidenciada em todos os grupos nos quais os animais 

foram expostos à radiação em dose única de 5 Gy, com ou sem tratamento (Figuras 

6B e 6C).  

No que se refere às vias espermáticas, diminuição significativa foi observada 

na massa úmida dos epidídimos direito e esquerdo dos animais dos grupos 5 Gy e 5 

Gy + Telmisartana, quando comparado ao controle e Telmisartana, respectivamente 

e, no grupo 5 Gy + Losartana houve redução significativa da massa úmida do 

epidídimo esquerdo em relação ao grupo Losartana (Figuras 6H e 6I). Nos ductos 

deferentes, que foram coletados inteiros, nenhuma queda não foi evidenciada entre 

os grupos analisados (Figuras 6E e 6F). 

Quanto às glândulas acessórias, não houve alterações significativas nas 

massas úmidas da próstata e das glândulas seminais (com secreção) entre os 

grupos experimentais (Figuras 6D e 6G). 
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Figura 6 - Massa corporal e massa úmida dos órgãos da reprodução dos animais dos 

grupos experimentais 

 

 

 
Valores expressos em média±DP. *p<0,05,**p<0,001; teste análise de variância paramétrica 

para o modelo com dois fatores, complementada com teste de múltiplas comparações de 

Tukey. Comparação dos animais dos grupos 0 Gy versus 5 Gy,Telmisartana versus 5 Gy + 

Telmisartana e Losartana versus 5 Gy + Losartana. 

 

5.2 Avaliação da função testicular 

Os resultados da análise do sêmen obtido a partir dos ductos deferentes 

esquerdos estão apresentados na Figura 7. A radiação ionizante causou alterações 

significativas em todos os parâmetros da função testicular avaliados. Os ratos de 

todos os grupos irradiados apresentaram reduções significativas na concentração 

espermática e nas porcentagens de espermatozoides móveis, vivos e 

morfologicamente normais em relação aos grupos: controle/sem tratamento e não 

irradiados/tratados. Em relação aos tratamentos, a queda significativa dos 

parâmetros espermáticos foi mantida nos grupos irradiados/tratados, 
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independentemente do fármaco quando comparados aos grupos Losartana e 

Telmisartana. 

 

Figura 7 - Avaliação da função testicular de cada grupo experimental 

 
Valores expressos em média±DP. *p<0,05,**p<0,001; teste análise de variância paramétrica 

para o modelo com dois fatores, complementada com teste de múltiplas comparações de 

Tukey. Comparação dos animais dos grupos 0 Gy versus 5 Gy, Telmisartana versus 5 Gy + 

Telmisartana e Losartana versus 5 Gy + Losartana. 

 
 

5.3 Morfologia espermática 
 

Os resultados da análise da morfologia espermática, a partir dos esfregaços 

de sêmen, estão ilustrados na Figura 8. Como observado anteriormente, a radiação 

ionizante aumentou significativamente o percentual de formas anormais de 

espermatozoides presente no sêmen dos animais dos grupos irradiados, na 

ausência ou na presença de tratamento. Com base na classificação de WHO92, 
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mas separada do flagelo e, com cabeça também normal, mas cauda quebrada, 

foram encontrados nos três grupos experimentais expostos à radiação (Figuras 8B e 

8D). Outras alterações foram evidenciadas somente no grupo 5 Gy + Losartana, 

cujos espermatozoides apresentaram cabeça com pequena curvatura acrossomal e 

inserção assimétrica da peça intermediária na cabeça (Figuras. 8F1-3). 
 

Figura 8 - Fotomicrografias de esfregaço de sêmen, exibindo a morfologia espermática nos 

diferentes grupos experimentais. Espermatozoides com morfologia normal de cabeça, peça 

intermediária e cauda (A, C e E). Formas anormais de espermatozoides: cabeça normal, 

mas separada do flagelo (B, D), inserção assimétrica da peça intermediária na cabeça (F1), 

cabeça com pequena curvatura acrossomal (F2) e cauda quebrada (F3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Símbolos:  e : defeitos de cabeça; : defeitos de peça intermediária; : defeitos de 

cauda. Coloração de Shorr. 
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5.4 Morfologia testicular 

 A estrutura dos testículos dos animais dos grupos experimentais apresentou 

diferenças evidentes entre os grupos expostos à radiação ionizante quando 

comparados aos respectivos controles (Figuras 9 a 11).  

À microscopia de luz, os testículos dos grupos controle, Telmisartana e 

Losartana apresentaram organização histológica normal e regular, com a presença 

de inúmeros túbulos seminíferos, exibindo epitélio seminífero íntegro e 

espermatogênese ativa. A túnica albugínea também apresentou organização normal, 

consistindo de espessa camada de tecido conjuntivo recoberta pelo mesotélio 

(Figuras 9A, 9B; 10A, 10B e11A e 11B). Os túbulos seminíferos mostraram 

estruturação clássica, com um lúmen central e revestido pelo epitélio seminífero, o 

qual continha todas as células da linhagem espermatogênica (espermatogônias, 

espermatócitos primários e secundários e espermátides), além da célula de Sertoli. 

Circundando o epitélio seminífero foram observadas células mióides peritubulares 

separadas do epitélio seminífero por uma fina camada de tecido conjuntivo 

(membrana basal), exibindo organização usual.  

Numerosos túbulos seminíferos apresentaram espermatozoides no lúmen 

central, indicando a atividade do processo de espermatogênese. As células de 

Sertoli apresentaram localização e formato nuclear, normais (Figuras 9C, 9E, 9G e 

9G-inset; 10C, 10C-inset, 10E e 10G; 11C, 11E e 11G). Particularmente no grupo 

Losartana, pequenos espaços próximos à membrana basal foram observados em 

alguns túbulos seminíferos (Figura 11A-inset). Na região intersticial, células de 

Leydig foram observadas em agregados, exibindo padrão morfológico normal. Além 

das células de Leydig, vasos sanguíneos foram observados imersos no tecido 

conjuntivo (Figuras 9C e 9E; 10C e 10E; 11C e 11E). 

 Em contraste, a análise dos testículos dos grupos que foram irradiados 

revelou consideráveis efeitos deletérios decorrentes da radiação ionizante, 

marcados pela total desestruturação do tecido reprodutivo. No grupo 5 Gy foram 

observados túbulos seminíferos totalmente desorganizados, com comprometimento 

estrutural significativo (Figuras 9D, 9F e 9H). Os túbulos seminíferos apresentaram 

epitélio seminífero exaurido pela grande perda de células da linha espermatogênica, 

com o consequente aparecimento de diversos vacúolos, de tamanhos variados. As 

células de Sertoli e pouquíssimas espermatogônias (Stem cell) foram as únicas 

células sobreviventes do epitélio seminífero. Também foram observadas alterações 
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na organização das células de Sertoli no epitélio seminífero, bem como 

irregularidade no formato dos núcleos destas células (Figuras 9F e 9H). 

Não foi observado qualquer sinal de atividade espermatogênica devido à 

significativa perda das células germinativas, incluindo as espermatogônias em 

diferenciação, espermatócitos primário e secundário e espermátides. Também não 

foram encontrados túbulos seminíferos contendo espermatozoides no lúmen. Não 

foram observadas alterações nas células mióides peritubulares, mas observou-se 

um espessamento da membrana basal em todos os túbulos seminíferos (Figuras 9B, 

9D, 9F e 9H).  

O tecido intersticial mostrou-se amplo, ricamente vascularizado e com a 

atrofia dos túbulos seminíferos. Apesar de os agregados de células de Leydig 

apresentarem-se com distribuição mais esparsa no interstício, não foram observadas 

alterações significativas em sua morfologia, exceto por uma condensação nuclear 

(Figura 9F). Não foram observadas alterações na túnica albugínea (Figura 9B). 

Estes efeitos deletérios retrataram a maioria dos testículos dos animais do 

grupo 5Gy. Contudo, apenas um animal do grupo não apresentou o padrão 

estrutural do testículo observado nos demais. Além dos túbulos seminíferos 

completamente exauridos, os testículos deste animal também apresentaram túbulos 

seminíferos sem ou com poucas alterações, exibindo epitélio seminífero com células 

da linhagem espermatogênica e também espermatozoides. 

Em relação aos grupos 5 Gy + Telmisartana e 5 Gy + Losartana, os testículos 

dos animais exibiram a mesma desorganização estrutural e danos aos túbulos 

seminíferos observados no grupo 5 Gy (Figuras 10 e 11), contrastando 

significativamente com seus respectivos controles, Telmisartana (Figuras 10A, 10C, 

10E e 10G) e Losartana (Figuras 11A, 11C, 11E e 11G). Porém, entre os túbulos 

seminíferos exauridos foram observados túbulos mostrando sinais de recuperação 

do epitélio seminífero. Foram encontrados túbulos com a presença de 

espermatogônias, espermatócitos primários e espermátides, indicando a retomada 

da espermatogênese (Figuras 10F, 10H; 11B, 11D, 11F, 11H). Nestes túbulos em 

recuperação observou-se que a reorganização das células do epitélio seminífero 

iniciou-se na periferia tubular, local onde se encontravam apoiadas na membrana 

basal as espermatogônias Stem cells (Tipo A) e as células de Sertoli. Apesar de 

essa reorganização teriniciado, observou-se que a atrofia tubular se manteve, visto 

que a atividade proliferativa do epitélio seminífero ainda não atingiu nível suficiente 
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para promover a reestruturação do túbulo e renovação celular. O tecido intersticial 

manteve o mesmo padrão estrutural observado nos testículos do grupo irradiado 

sem tratamento (Figuras. 10B,10D; 11B e 11D). Nestes grupos, não houve também 

alterações histológicas na túnica albugínea (Figuras. 10B e 11B). 

Dentre os grupos dos animais irradiados e tratados, o grupo 5 Gy + Losartana 

destacou-se por apresentar maiores sinais de recuperação, observando-se a 

presença de túbulos seminíferos com reorganização das células germinativas 

(Figuras 11B, 11D, 11F, 11H). 
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Figura 9 - Fotomicrografias de testículos dos ratos do grupo Controle (A, C, E e G) e 

Irradiados com 5 Gy (B, D, F e I). Destaque para a túnica albugínea (A e B). Testículos 

exibindo túbulos seminíferos morfologicamente normais, com espermatozoides, tecido 

intersticial normal com células de Leydig e presença de vasos sanguíneos (C, E e H). 

Testículos irradiados exibindo túbulos seminíferos atrofiados, perda de células germinativas, 

presença de vacúolos, espessamento da membrana basal, amplo interstício e elevado 

número de vasos sanguíneos (D, F e I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Eg = epitélio germinativo; G = espermatogônia; I = interstício; L= lúmen; Le = células de 

Leydig; S = célula de Sertoli; Sp = espermátide; SpI = espermatócito primário; SpII = espermatócito 

secundário; Spz = espermatozoide; Ts = túbulo seminífero; Vs = vaso sanguíneo. Símbolos:  = 

túnica albugínea;  = células mióides peritubulares;  = membrana basal. Coloração: HE. Barra: 100 

µm (B); 50 µm (A e C); 20 µm (E e F); 10 µm (G, G-inset e H). 
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Figura 10 - Fotomicrografias de testículos dos ratos do grupo Telmisartana (A, C, E e G) e 5 

Gy + Telmisartana (B, D, F e H). Destaque para a túnica albugínea (A e B). Testículos 

exibindo túbulos seminíferos morfologicamente normais, com espermatozoides, tecido 

intersticial normal com células de Leydig e presença de vasos sanguíneos (C, E, G). 

Túbulos seminíferos atrofiados, perda de células germinativas, presença de vacúolos, 

espessamento da membrana basal, maior extensão de interstício e grande número de vasos 

sanguíneos (D, F e H). Evidencia-se o início de recuperação dos túbulos seminíferos (F e H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Eg = epitélio germinativo; G = espermatogônia; I = interstício; L = lúmen; Le = células de 

Leydig; S = célula de Sertoli; Sp =espermátide; SpI = espermatócito primário; Sp: II = espermatócito 

secundário; Spz = espermatozoide; Ts = túbulo seminífero; V = vacúolo; Vs = vaso sanguíneo. 

Símbolos: * = túbulos em recuperação;  = túnica albugínea;  = células mióides peritubulares;  = 

membrana basal. Coloração: HE. Barra: 50 µm (A, B e D); 20 µm (C, F e H); 10 µm (C-inset, E e G). 
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Figura 11 - Fotomicrografias de testículos dos ratos do grupo Losartana (A, C, E e G) e 5 Gy + 

Losartana (B, D, F e H). Destaque para a túnica albugínea (A e B). Túbulos seminíferos 

morfologicamente normais, com espermatozoides, tecido intersticial normal com células de Leydig e 

presença de vasos sanguíneos (C, E, G). Túbulos seminíferos atrofiados, perda de células 

germinativas, presença de vacúolos, espessamento da membrana basal, maior extensão de 

interstício e grande número de vasos sanguíneos (D, F e H). Túbulos seminíferos em recuperação (B, 

F e H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Eg = epitélio germinativo; G = espermatogônia; I = interstício; L = lúmen; Le = células de 

Leydig; S = célula de Sertoli; Sp = espermátide; SpI = espermatócito primário; Spz = espermatozoide; 

Ts = túbulo seminífero; V= vacúolo; Vs = vaso sanguíneo. Símbolos: * = túbulos em recuperação;  = 

túnica albugínea;  = células mióides peritubulares;  = membrana basal;  = espaços próximos à 

membrana basal. Coloração: HE. Barra: 50 µm (A, B, C, D e F); 20 µm (E e H); 10 µm (A-inset, D-

inset e G) 
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5.5 Classificação histológica dos túbulos seminíferos 

O panorama geral da classificação dos túbulos seminíferos por grupo 

experimental está apresentado no Quadro 1. Observa-se que os túbulos seminíferos 

do Tipo I, considerados morfologicamente normais, foram encontrados nos grupos 

não expostos à radiação ionizante, enquanto que os classificados com do Tipo III, 

exauridos,foram observados nos grupos irradiados, sem ou com tratamento. Estes 

resultados revelam claramente o impacto da radiação sobre os testículos.  

Pode-se observar também que os grupos irradiados, na presença dos 

tratamentos, possuem, além dos túbulos do Tipo III, túbulos seminíferos do Tipo II, 

caracterizados por sinais de recuperação do epitélio seminífero. 
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Quadro 1 - Classificação dos túbulos seminíferos por grupo experimental 

 
 

Tipo I Tipo II Tipo III 

Controle 

 

- - 

5 Gy* - - 

 

Telmisartana 

 

- - 

Losartana 

 

- - 

5 Gy + 
Telmisartana - 

 

 

5 Gy + 

Losartana 
- 

 

 

Legenda: (-) = não ocorrência. (*) = um rato do grupo 5 Gy apresentou também túbulos do Tipo I e 

Tipo II, pois seu testículo possuía estruturação histológica com menor alteração quando comparado 

às gônadas dos demais animais desse grupo. Coloração: HE. Barra: 20 µm 
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Na Figura 12 pode-se observar o percentual de ocorrência dos diferentes 

tipos de túbulos seminíferos entre os grupos experimentais. Constata-se que 100% 

dos túbulos seminíferos analisados nos três grupos não irradiados apresentavam 

características do Tipo I, normais. Em relação ao grupo 5 Gy, observa-se que cerca 

de 90% dos túbulos são do Tipo III, destruídos. Contudo, um pequeno percentual de 

túbulos do Tipo I e do Tipo II foi encontrado no testículo de apenas um animal do 

grupo. Ressalta-se que este animal não foi representativo do grupo, pois os outros 

seis animais analisados apresentaram semelhante estrutura testicular, com 100% 

dos túbulos característicos do Tipo III, com total depleção de células germinativas.  

Quanto aos grupos irradiados e tratados com telmisartana e losartana, 

observa-se que o percentual de ocorrência dos túbulos do Tipo III é maior. 

Entretanto, como evidenciado na análise morfológica, túbulos seminíferos com sinais 

de recuperação – Tipo II começaram a ocorrer nos testículos. No caso do tratamento 

com telmisartana, estes sinais foram ainda muito incipientes, não atingindo nem 1% 

dos túbulos seminíferos classificados como do Tipo II. Já em relação ao losartana, 

observa-se que os testículos irradiados apresentaram um percentual maior de 

túbulos em recuperação – Tipo II (12%). Neste grupo, em específico, os sinais de 

repovoamento dos túbulos seminíferos ocorreram nos testículos de quatro animais 

dentre oito analisados, o que representa que metade do grupo 5 Gy + Losartana 

evidenciou indícios de recuperação tubular.  
 

Figura 12 - Percentual de ocorrência dos túbulos seminíferos do Tipo I, Tipo II e Tipo III por 

grupo experimental 
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5.6 Análise morfométrica-estereológica dos túbulos seminíferos 

 A análise dos resultados da morfometria dos túbulos seminíferos revelou que 

os parâmetros diâmetro tubular e luminal e altura do epitélio seminífero diminuem 

significativamente no grupo 5 Gy quando comparado ao controle (Figuras. 13A a 

13C). Nos grupos irradiados e tratados com telmisartana e losartana observou-se 

que tanto a atrofia tubular e luminal quanto a redução da altura do epitélio seminífero 

se mantiveram quando comparados os grupos Telmisartana e Losartana (Figuras. 

13A a 13C). Ou seja, os tratamentos não exerceram influência sobre estes 

parâmetros. Quanto à razão altura do epitélio seminífero e diâmetro do lúmen, não 

foram observadas diferenças significativas entre os grupos experimentais (Figura. 

13D). 
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Figura 13 - Morfometria dos túbulos seminíferos entre os diferentes grupos experimentais 

 

Valores expressos em média ± DP. **p<0,001; teste análise de variância paramétrica para o 

modelo com dois fatores, complementada com teste de múltiplas comparações de Tukey. 

Comparação dos animais dos grupos 0 Gy versus 5 Gy, Telmisartana versus 5 Gy + 

Telmisartana e Losartana versus 5 Gy + Losartana. 

 

5.7 Densidade de volume de túbulos seminíferos, tecido intersticial e vacúolos 

 No que se refere à densidade de volume dos túbulos seminíferos, observa-se 

redução significativa em todos os grupos de animais irradiados, sem ou com 

tratamentos quando comparados aos respectivos controles (Figura 14A). 

Evidenciou-se, portanto, que na presença de telmisartana e losartana, não houve 

alteração significativa na queda do volume de túbulos seminíferos no interior dos 

testículos.  Na avaliação do tecido intersticial, nota-se que nos grupos 5 Gy e 5 Gy + 

Losartana houve aumento na porcentagem de volume, o que não foi observado 

estatisticamente no grupo 5 Gy + Telmisartana (Figura 14B). Quanto ao volume de 

vacúolos, decorrente da perda de células germinativas, houve aparecimento 

expressivo nos animais submetidos à radiação ionizante, não havendo influência dos 

tratamentos na reversão (Figura 14C). 
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Figura 14 - Densidade de volume de túbulos seminíferos, tecido intersticial e vacúolos 

presente nos testículos por grupo experimental 

 

 

Valores expressos em média ± DP. **p<0,001, teste análise de variância paramétrica para o 

modelo com dois fatores, complementada com teste de múltiplas comparações de Tukey. 

Comparação dos animais dos grupos 0 Gy versus 5 Gy, Losartana versus 5 Gy + Losartana 

e Telmisartana versus 5 Gy + Telmisartana. 

 

5.8 Densidade de Volume Vascular 

A análise morfológica dos testículos dos animais dos grupos irradiados e 

irradiados/tratados revelou grande quantidade de vasos sanguíneos no tecido 

intersticial quando comparados aos grupos Controle, Telmisartana e Losartana 

(Figuras 15A a 15F). O cálculo da densidade de volume desses vasos está 

apresentado na Figura 15G. 

Observa-se que nos animais de todos os grupos expostos à radiação 

ionizante, o número de vasos sanguíneos foi, de fato, significativamente maior 

quando comparados aos grupos que não foram irradiados, tanto na ausência 

(veículo) quanto na presença dos tratamentos (fármacos). Isto denota que o 

telmisartana e losartana não influenciam a densidade vascular no interstício de 

testículos irradiados. 
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Figura 15 - Fotomicrografias de testículos, comparando o tecido intersticial com vasos 

sanguíneos entre os diferentes grupos experimentais (A a F). Em G, percentual da 

densidade de volume vascular encontrado em cada grupo analisado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: Ts = túbulo seminífero; Vs = vaso sanguíneo. Coloração: HE. Barra: 20 µm. Valores 

expressos em média ± DP. **p<0,001, teste análise de variância paramétrica para o modelo com 

dois fatores, complementada com teste de múltiplas comparações de Tukey. Comparação dos 
animais dos grupos 0 Gy versus 5 Gy, Losartana versus 5 Gy + Losartana e Telmisartana versus 5 
Gy + Telmisartana.  
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6 DISCUSSÃO 

 Na medicina, a radioterapia embora traga benefícios importantes no 

tratamento do câncer, pode apresentar sérios efeitos colaterais sobre os tecidos 

sadios que inevitavelmente acabam sendo irradiados no procedimento. Esta 

limitação é particularmente importante nos testículos, uma vez que estes são 

extremamente radiossensíveis, o que resulta em impactos significativos na 

fertilidade masculina, problema comum após a irradiação total ou parcial do 

corpo.42,45,47,55,67,69 

 O presente estudo mostra que a irradiação em dose única de 5 Gy, com fonte 

de cobalto (raios gama), diretamente na região escrotal desencadeia severos efeitos 

morfológicos e morfométricos-estereológicos nos testículos de ratos. 

Nos testículos irradiados, este estudo demonstra que a massa úmida dos 

testículos e epidídimos reduz significativamente quando comparados ao grupo 

Controle. A redução da massa testicular é corroborada em estudos na 

literatura,57,97,98 como no caso do experimento de Kim et al.69, realizado com 

camundongos irradiados com dose única de 5 Gy, na região pélvica.  

Quanto à função testicular, demonstra-se que a radiação causa significativa 

queda na concentração de espermatozoides e dos percentuais dos parâmetros 

motilidade (formas móveis), vitalidade (formas vivas) e morfologia (formas normais). 

A partir da análise do sêmen, este estudo revela aumento significativo do número de 

formas morfologicamente anormais de espermatozoides. A qualificação dessas 

anormalidades mostra defeitos na cabeça, com desprendimento do flagelo ou 

redução da curvatura acrossomal, inserção assimétrica da peça intermediária na 

cabeça e cauda quebrada. 

A morfologia geral dos testículos irradiados mostra evidente desorganização 

da estrutura gonadal, acentuada perda de células da linhagem espermatogênica e 

inúmeros vacúolos no epitélio seminífero devido à intensa morte celular, quando 

comparados ao Controle; dados estes também observados em outros estudos da 

literatura.44,46,48,74,97,99 Os dados também indicam presença de fibrose tubular 

decorrente do espessamento da membrana basal que envolve os túbulos 

seminíferos. Além disso, no presente estudo, observa-se que o parênquima 

testicular dos animais irradiados exibe evidente expansão do tecido intersticial em 

relação aos túbulos seminíferos. Esta ampliação do interstício circundando os 

túbulos deve-se à acentuada atrofia tubular instalada. Os resultados morfométricos-
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estereológicos dos testículos irradiados obtidos corroboram com os achados 

morfológicos, evidenciando a significativa atrofia tubular e luminal, diminuição da 

altura do epitélio seminífero decorrentes da perda de células germinativas e 

aumento do volume do tecido intersticial.45,47 Ainda no tecido intersticial observa-se 

significativo aumento da densidade de volume vascular. Este achado representa 

algo esperado em tecidos irradiados. A radiação em doses baixas induz 

angiogênese devido ao desequilíbrio entre os fatores que são considerados pró e 

anti-angiogênicos, o que pode contribuir para uma vascularização excessiva.68,100 

Os danos radioinduzidos aos testículos de ratos vêm sendo abordados em 

diversos estudos prévios e os resultados obtidos no presente estudo corroboram 

estes achados.44,46,48,74,97,99 Contudo, ainda que a literatura traga ampla abordagem 

sobre a lesão testicular induzida por radiação, nota-se a necessidade de maior 

detalhamento na descrição, sobretudo morfológica, destas lesões. Assim, este 

trabalho buscou avançar na caracterização morfológica e morfométrica-

estereológica mais aprofundada dos danos de testículos irradiados. Neste sentido, 

traz-se informações inéditas, considerando testículos irradiados diretamente no 

escroto com dose única de 5 Gy, quanto àdensidade de volume tubular, intersticial e 

de vacúolos decorrentes da morte de células germinativas, densidade de volume 

vascular devido a intensa vascularização observada nos testículos após a irradiação, 

diâmetro luminal e razão altura do epitélio seminífero versus diâmetro do lúmen, 

caracterização morfológica dos defeitos espermáticos radioinduzidose classificação 

histológica dos túbulos seminíferos para avaliação da recuperação 

espermatogênica. Entendemos que estes achados poderão auxiliar no maior 

entendimento dos danos testiculares radioinduzidos. 

Considerando a expansão do tratamento radioterápico para pacientes com 

câncer, os radioprotetores vêm recebendo destaque. Neste sentido diversos estudos 

sugerem que os inibidores do SRA têm grande potencial para mitigar os efeitos 

deletérios causados pela radiação.55,58,64,66,70,84,85 Efeitos radioprotetores de 

antagonistas do receptor AT1 já foram evidenciado em tecido renal, cerebral e 

pulmonar.88-92 De acordo com estes estudos, o efeito radioprotetor destes fármacos 

se deve tanto pela atenuação do estresse oxidativo devido ao bloqueio da formação 

de radicais livres quanto pela redução do processo inflamatório; fenômenos estes 

em que há evidências da participação do SRA.Fundamentado nestes relatos da 

literatura, o presente estudo propôs-se a investigar o potencial efeito radioprotetor 
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destes fármacos nos testículos, uma vez que a literatura ainda carece destas 

informações.  

 Quanto aos tratamentos, a administração do losartana deu-se por ser um 

protótipo, o inibidor clássico do receptor AT1. Já o telmisartana, além do efeito 

bloqueador do receptor AT1, o medicamento ativa a expressão da via PPAR- γ, que 

pode estar envolvida na cascata de efeitos anti-inflamatórios capazes de proteger a 

célula. Esperava-se que com a ativação dessa via, os animais tratados com 

telmisartana teriam os danos testiculares atenuados, contudo, os dados obtidos 

evidenciam que os tratamentos não promovem melhora significativa aos danos 

morfológicos e morfométricos-estereológicos dos testículos, induzidos pela radiação. 

Dessa forma, nos testículos irradiados dos animais tratados com telmisartana e 

losartana os mesmos danos são evidenciados, havendo predominância de túbulos 

seminíferos exauridos (Tipo III). 

 Embora quantitativamente o tratamento com os medicamentos não tenha 

revertido as disfunções reprodutivas oriundas da radiação ionizante, a análise 

morfológica dos testículos dos animais mostra que na presença destes fármacos 

surgem evidências claras de reestruturação gonadal e retomada do processo 

espermatogênico. Os testículos irradiados dos animais tratados com telmisartana e 

losartana apresentam alguns túbulos seminíferos exibindo, ainda que de forma 

incipiente, sinais de recuperação do epitélio germinativo (classificados como do Tipo 

II). Isto foi particularmente evidente nos testículos dos animais tratados com 

losartana. Estes sinais sugerem um princípio de reorganização das células de Sertoli 

e das espermatogônias e a retomada da capacidade de diferenciação do epitélio 

seminífero devido a presença de células em estágios mais avançados da 

espermatogênese como espermatócitos primários e, inclusive, espermátides em 

estágios iniciais. Todavia, uma vez que, a atrofia e fibrose tubular ainda estão 

presentes na maioria dos túbulos seminíferos dos animais irradiados e tratados, 

podemos dizer que o processo de restauração dos túbulos seminíferos é lento, com 

o gradativo aumento da capacidade proliferativa e de diferenciação das células 

germinativas, para, por fim, restabelecer plenamente a espermatogênese. 

 Estudos anteriores mostram que a recuperação testicular é dependente das 

espermatogônias-tronco sobreviventes à irradiação, da auto-renovação do seu 

número e de sua capacidade de se diferenciar e repovoar a gônada, pois serão 

essas células que determinarão a retomada do processo espermatogênico.42,47 Além 
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disso, a regeneração testicular é dose-dependente, sendo, portanto, muito lenta ou 

até mesmo inviável se a lesão for causada por altas doses de irradiação.41,55,56 A 

radioterapia por radiação gama, por exemplo, pode eliminar todas as classes de 

diferenciação de espermatogônias, mas pode deixar intacta uma pequena população 

de espermatogônias radiorresistentes e, serão essas células que promoverão o 

repovoamento do testículo, na medida em que a auto-renovação começa exceder a 

perda celular.42,47,99 

 O presente estudo corrobora a importância das espermatogônias-tronco e da 

célula de Sertoli na recolonização testicular, uma vez que a análise morfológica dos 

testículos irradiados e tratados permitiu evidenciar que a reestruturação dos túbulos 

seminíferos inicia-se com a reorganização das células de Sertoli e espermatogônias 

na periferia tubular, retornando à posição normal, apoiadas na membrana basal. 

Além disso, sugere que os antagonistas de receptor AT1 podem acelerar este 

processo de reorganização e recolonização dos túbulos seminíferos. Naturalmente, 

estudos complementares são necessários para que estes efeitos sejam 

maximizados e, dessa forma, venham traduzir-se em melhora dos parâmetros 

reprodutivos. 

 Primeiramente, há de se considerar a duração do tratamento. Talvez oito 

semanas de tratamento farmacológico possa ter sido insuficiente para promover 

mudança significativa nos parâmetros quantitativos investigados nos testículos. 

Neste sentido, um tempo maior de tratamento dos animais irradiados poderá ser 

determinante da plena instalação da recuperação testicular.   

 Esta hipótese é reforçada pelo estudo de Topcu-Tarladacalisir et al.47, o qual 

evidencia que após 70 dias da exposição de ratos à radiação com a dose de 10 Gy 

na área escrotal e tratados com L-carnitina, os parâmetros morfológicos e 

morfométricos dos túbulos seminíferos apresentaram sinais mais evidentes de 

recuperação. 

 Em conclusão, este estudo evidenciou a severa resposta à radiação do tecido 

reprodutivo masculino em diferentes parâmetros morfofuncionais e o princípio de 

redução da gravidade dessas disfunções histopatológicas e morfométricas-

estereológicas, após o tratamento com os antagonistas do receptor AT1, apesar de 

estatisticamente não significativas.  Espera-se que os achados desse estudo 

possam contribuir, especialmente, nas áreas da radioterapia e proteção radiológica 

devido à sua potencial aplicação clínica. Certamente conhecer melhor a 
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radioproteção sobre o sistema genital masculino possibilitará a otimização dos 

tratamentos radioterápicos, além de ser relevante em acidentes nucleares e ataques 

terroristas, preocupação atual e crescente da comunidade científica internacional na 

área da radiobiologia. 
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7 CONCLUSÕES 

Considerando o delineamento experimental utilizado no presente estudo, no 

qual se empregou ratos machos Wistar, expostos à radiação ionizante, com dose 

única de 5 Gy (fonte de Cobalto) incidida diretamente no escroto e; tratados com 

telmisartana e losartana, a partir do dia seguinte à exposição radioterápica, durante 

oito semanas consecutivas, têm-se as principais conclusões: 

 

Disfunções reprodutivas decorrentes da radiação ionizante 

- Redução significativa das massas úmidas de testículos e epidídimos; 

- Função testicular com redução da concentração espermática e do percentual de 

espermatozoides móveis, vivos e normais; 

- Aumento significativo dos defeitos de cabeça, peça intermediária e cauda dos 

espermatozoides presentes no sêmen dos animais; 

- Morfologia geral dos testículos com elevada desestruturação da arquitetura 

gonadal, acentuada perda de células germinativas e vacuolização do epitélio 

seminífero, desorganização das células de Sertoli e aumento do volume de tecido 

intersticial; 

- Redução significativa do diâmetro dos túbulos seminíferos e do lúmen e, da altura 

do epitélio germinativo; 

- Aumento significativo da densidade de volume vascular no tecido intersticial.    

 

Influência dos tratamentos, telmisartana e losartana, nas disfunções 

reprodutivas 

- Histologicamente constatou-se princípio de sinais de recuperação tubular dos 

testículos dos animais irradiados e tratados, sobretudo com losartana; 

- Após oito semanas, não houve influência, estatisticamente significativa, dos 

tratamentos na recuperação das disfunções reprodutivas. 
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ANEXO A 
 

Parecer Consubstanciado do CEUA 
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ANEXO B 

 

COLORAÇÃO DE SHORR 
 

Técnica: 

 Realizar esfregaço com 10 μL de sêmen; 

 Esperar secar em temperatura ambiente; 

 Fixar em álcool 70%; 

 Esperar secar em temperatura ambiente; 

 Hematoxilina de Harris por 1 minuto; 

 Lavar em água destilada; 

 Três passagens no álcool 90%; 

 Corante de Shorr por 5 minutos; 

 Álcool 95% por 3 vezes; 

 Álcool absoluto por 3 vezes;  

 Álcool/Xilol por 3 vezes; 

 Xilol por 20 minutos. 

 Montar em Permount. 
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ANEXO C 

  

 
HEMATOXILINA E EOSINA 

(Resina) 
 

Técnica: 

 Retirar os cortes da estufa e colocar em cuba de coloração; 

 Lavar os cortes rapidamente em água filtrada; 

 Hematoxilina de Harris por 20 minutos; 

 Lavar em água corrente por 10 minutos; 

 Álcool 90% por 30 segundos; 

 Eosina por 15 minutos; 

 Lavar bem com água filtrada até retirar o excesso de corante; 

 Álcool 30% por 30 segundos; 

 Álcool absoluto I 30 segundos; 

 Álcool absoluto II 30 segundos; 

 Álcool absoluto III 30 segundos; 

 Álcool + Xilol 30 segundos; 

 Xilol I 30 segundos;  

 Xilol II 30 segundos;  

 Xilol III 30 segundos;  

 Montar em Permount. 


