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RESUMO 

  

O tratamento radioterápico é uma fonte frequente de exposição do ser humano à 
radiação ionizante. Essa energia pura causa efeitos deletérios nos tecidos, os quais 
decorrem do estresse oxidativo, fenômeno em que há a participação do Sistema 
Renina-Angiotensina. Os órgãos genitais masculinos são extremamente 
radiossensíveis e a ação da radiação nos testículos pode afetar significativamente a 
espermatogênese. Em busca de potenciais radioprotetores, este estudo investigou 
se fármacos antagonistas do receptor AT1 minimizam os danos radioinduzidos nos 
tecidos reprodutivos. Ratos machos Wistar distribuídos em seis grupos 
experimentais: 0 Gray (Gy) (controle), 5 Gy (dose única na área escrotal), 
telmisartana, losartana, 5Gy+telmisartana e 5Gy+losartana. No dia seguinte à 
irradiação, iniciou-se o tratamento com losartana 34 mg/Kg (2x/dia) e telmisartana 12 
mg/Kg (1x/dia) durante 60 dias. Para a análise ultraestrutural, testículos esquerdos 
foram fixados em glutaraldeído 2% e paraformaldeído 4% em tampão fosfato 
Sorensen 0,1M, pH 7,3, por 24 horas e, em seguida, pós-fixados em tetróxido de 
ósmio 1% por 2 horas, no escuro. Seguiu-se o processamento de rotina para 
microscopia eletrônica de transmissão. Com sêmen do ducto deferente esquerdo 
foram feitas análises da integridade do DNA dos espermatozoides pela técnica da 
metacromasia induzida e, da morfologia espermática. Os testículos e epidídimos 
direitos foram congelados a -20ºC e, após, processados para análise da produção 
diária de espermatozoides e tempo de trânsito. Os dados mostraram os efeitos 
deletérios da radiação ionizante sobre a ultraestrutura testicular, eficiência da 
espermatogênese e maturação epididimária, bem como na morfologia dos 
espermatozoides produzidos. Os fármacos, telmisartana e losartana, influenciaram a 
atenuação das alterações na morfologia testicular e na concentração espermática e 
tempo de trânsito na cabeça-corpo do epidídimo. Evidenciou-se no presente estudo 
o princípio de reversão ou atenuação dos danos reprodutivos radioinduzidos com a 
administração dos antagonistas do receptor AT1. Há de se considerar, portanto, 
estudos complementares com o emprego de um tempo de tratamento mais 
prolongado para que estes efeitos potencialmente positivos sejam maximizados e, 
dessa forma, venham traduzir-se em melhora dos parâmetros reprodutivos.  
 
Palavras-chave: Radiação ionizante. Sistema renina-angiotensina. Espermatozoide. 

Espermatogênese. Maturação do esperma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Radiation therapy is a frequent source of human exposure to ionizing radiation. This 
pure energy causes deleterious effects on tissues, which arise from oxidative stress, 
a phenomenon in which there is the participation of the Renin-Angiotensin System. 
The male genital organs are extremely radiosensitive and the action of radiation on 
the testes can significantly affect spermatogenesis. In the search for potential 
radioprotectors, this study investigated whether AT1 receptor antagonist drugs 
minimize radioinduced damage in the reproductive tissues. Male Wistar rats 
distributed in six experimental groups: 0 Gray (Gy) (control), 5 Gy (single dose in the 
scrotal area), telmisartan, losartan, 5Gy + telmisartan and 5Gy + losartan. On the day 
after irradiation, treatment with losartan 34 mg / kg (2x / day) and telmisartan 12 mg / 
kg (1x / day) was started for 60 days. For the ultrastructural analysis, left testicles 
were fixed in 2% glutaraldehyde and 4% paraformaldehyde in 0.1M Sorensen 
phosphate buffer, pH 7.3, for 24 hours and then postfixed in 1% osmium tetroxide for 
2 hours, in the dark. Routine processing for transmission electron microscopy was 
followed. With semen of the left vas deferens, analyzes of sperm DNA integrity by the 
induced metachromasia technique and sperm morphology were performed. The right 
testes and epididymides were frozen at -20ºC and, after, processed for analysis of 
daily sperm production and transit time. The data showed the deleterious effects of 
ionizing radiation on the testicular ultrastructure, the efficiency of spermatogenesis 
and epididymal maturation, as well as the morphology of spermatozoa produced. The 
drugs, telmisartan and losartan, influenced the attenuation of changes in testicular 
morphology and sperm concentration and transit time in the head and body of the 
epididymis. The present study demonstrated the principle of reversion or attenuation 
of reproductive damage radioinduced by the administration of AT1 receptor 
antagonists. Further studies should therefore be considered with the use of a longer 
treatment time in order for these potentially positive effects to be maximized and thus 
to result in improved reproductive parameters. 
 
Keywords: Ionizing radiation. Renin-angiotensin system. Sperm. Spermatogenesis. 
Maturation of the sperm. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Sistema genital masculino e espermatogênese 

            O sistema genital masculino humano é constituído pelos órgãos genitais 

internos: testículos e vias espermáticas (epidídimos, ductos deferentes e ductos 

ejaculatórios); pelas glândulas sexuais acessórias: próstata, glândulas seminais e 

glândulas bulbouretrais e, pelos órgãos genitais externos: pênis e escroto.1 Este 

conjunto de estruturas possibilita que as funções reprodutivas masculinas sejam 

desempenhadas, considerando o processo de formação do espermatozoide, 

denominado de espermatogênese, o desempenho na relação sexual e a regulação 

hormonal dessas funções. 

         Cada lóbulo testicular é composto por um emaranhado de um a quatro 

túbulos seminíferos, locais onde ocorre a espermatogênese.2,3 Os túbulos 

seminíferos são constituídos por um epitélio seminífero e um lúmen central, sendo 

que o epitélio seminífero é formado pelas células de Sertoli e pelos vários tipos 

celulares da linhagem germinativa.4  

Entre os túbulos seminíferos há um espaço chamado interstício, o qual 

contém os vasos sanguíneos e linfáticos imersos em tecido conjuntivo frouxo, além 

de agregados de células de Leydig, responsável pela produção de andrógenos4, 

fundamental no desenvolvimento dos órgãos genitais masculinos e dos caracteres 

sexuais secundários, além da espermatogênese após a puberdade.  

A espermatogênese caracteriza-se por uma sequência de quatro etapas, 

consistindo de proliferação e diferenciação das espermatogônias, meiose dos 

espermatócitos até à formação das espermátides, diferenciação das espermátides 

pelo processo de espermiogênese e, por fim, espermiação, que resulta na liberação 

do espermatozoide para o lúmen do túbulo seminífero.5,6 

 As espermatogônias representam o ponto de partida da espermatogênese, 

localizando-se em duas ou três camadas da superfície interna dos túbulos 

seminíferos. São as células progenitoras dos espermatozoides, a partir de 

sucessivas diferenciações morfológicas e bioquímicas. À medida que se 

desenvolvem, migram entre as células de Sertoli em direção ao lúmen dos túbulos 

seminíferos.5,6 Estudos têm evidenciado a presença de diferentes tipos de 

espermatogônias nos testículos.5,7,8 Classicamente, duas gerações de 
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espermatogônias são consideradas, a do tipo A e a do tipo B, sendo que as 

espermatogônias do tipo A apresentam mais subtipos.8 

 Dentre as categorias do tipo A, tem-se as espermatogônias A escura e as A 

pálida, que representam as células progenitoras ou Stem cells, responsáveis pela 

proliferação e renovação de espermatogônias por atividade mitótica, mantendo a 

reserva de células germinativas diplóides nos túbulos seminíferos. As 

espermatogônias A pálida proliferam para auto-renovação ou são recrutadas para 

entrarem em ativa espermatogênese, dando origem às espermatogônias do tipo B, 

as quais crescem e se diferenciam nos espermatócitos primários.5 

 Cada espermatócito primário originado entra em meiose, na fase de prófase 

(prolongada), seguida por rápida conclusão da primeira divisão meiótica ou 

reducional para formar dois espermatócitos secundários haplóides. Dias depois, 

estes sofrem a segunda divisão meiótica, formando quatro espermátides haplóides, 

que passarão por inúmeras transformações ao longo do processo de 

espermiogênese, tornando-se espermatozoides.5,7,9 

 A produção de espermatozoides é intimamente dependente das células de 

Sertoli, componente somático do epitélio seminífero. Cada célula de Sertoli é capaz 

de suportar um número determinado de células germinativas em diferenciação, o 

que se reflete na quantidade de espermatozoides que será produzida. Quanto maior 

o número de células de Sertoli presentes nos túbulos seminíferos, maior será a 

produção de espermatozoides daquele testículo.5,9 

 Em contrapartida, a produção de espermatozoide independe do tamanho e do 

número de células de Leydig presentes no espaço intersticial, já que o melhor 

indicador da capacidade estereoidogênica dessas células é a quantidade de retículo 

endoplasmático em seu citoplasma.5,10 

 Em mamíferos, a duração total da espermatogênese depende do 

comprimento, em dias, do ciclo espermatogênico, o qual corresponde ao tempo 

necessário para que uma sequência de associações celulares germinativas se altere 

em um ponto específico do túbulo seminífero.5 Em humanos, seis associações 

celulares ou estágios de um ciclo são necessários para que as espermatogônias se 

desenvolvam em espermatozoides. Portanto, a duração total da espermatogênese 

nos homens é de aproximadamente 74 dias, pois são necessários 4,6 ciclos de 16 

dias para essa diferenciação.5,7,9  
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1.2 Eficiência da espermatogênese  

A produção diária de espermatozoides ou Daily Sperm Production (DSP) 

corresponde ao número de gametas produzidos diariamente por grama de um ou de 

dois parênquimas testiculares de um indivíduo.9 Representa a eficiência 

espermatogênica ou a medida de sucesso em espermatogênese de um organismo 

sexualmente maduro. De forma geral, a DSP em mamíferos pode variar de 4 a 40 

milhões de espermatozoides por grama de testículo, sendo que nos homens, a 

DSP/g de testículo, em média, é de 4 a 4,5 milhões, havendo um pequeno, porém 

significativo, declínio com o avanço da idade.5,9 

Espécies que apresentam ciclos espermatogênicos curtos, como 

camundongos com ciclo de 21 dias, tendem a ter alta eficiência na produção diária 

de epermatozoides. Contudo, a combinação entre o número de células de Sertoli e 

seu potencial de suporte às células germinativas por grama de testículo é o que 

influencia significativamente na eficiência da produção diária de espermatozoides.5,9 

Além da célula de Sertoli, outros fatores podem interferir na DSP, como a 

falha na produção e/ou redução das espermatogônias A pálidas que são as 

precursoras das espermatogônias do tipo B, levando à redução da produção diária. 

Uma elevada taxa de morte de células germinativas por apoptose ou outras causas 

também resulta na queda da produção, além do que uma acentuada perda de 

células germinativas pode levar à diminuição do peso testicular.5 

 

1.3 Maturação do gameta masculino e tempo de trânsito no epidídimo 

 Os espermatozoides liberados pelos testículos são células funcionalmente 

imaturas, imóveis e incapazes de fertilizar um ovócito (inférteis), dependendo de um 

processo de maturação para aquisição de motilidade direcionada para frente e 

capacidade de fertilização, envolvendo estabilização da cromatina condensada, 

reconhecimento da zona pelúcida, capacidade de sofrer a reação acrossômica e, 

ligar-se à membrana plasmática do ovócito.11,12 Essa maturação envolve 

modificações bioquímicas e funcionais, denominada coletivamente de maturação 

epididimal, ocorrendo, portanto, durante a passagem dos espermatozoides pelo 

epidídimo.12 

Os epidídimos são tubos irregularmente enovelados, de quatro a seis 

centímetros de comprimento, em forma de C, que se situam na região superior dos 

testículos e ligam os ductos eferentes aos ductos deferentes. Executam uma 
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variedade de funções, incluindo transporte, proteção, maturação, concentração e 

armazenamento de espermatozoides até a ejaculação.9 Estas funções são 

favorecidas por um microambiente altamente especializado no interior do ducto 

epididimal, decorrente do fluido luminal composto de secreções das células epiteliais 

do sistema genital, as quais são regionalmente diferenciadas sob o controle 

androgênico.12 

 Em geral nos mamíferos, o epidídimo é dividido em três regiões 

funcionalmente distintas, sendo: cabeça, corpo e cauda. Esse trânsito do 

espermatozoide recém-formado, partindo da cabeça em direção à cauda do 

epidídimo, seguindo até o ducto deferente, tem papel importante no processo de 

maturação do gameta. Dessa maneira, em termos funcionais, quanto mais próximo 

dos segmentos iniciais do epidídimo, os espermatozoides são inférteis enquanto que 

os que alcançam as porções distais do epidídimo são férteis.11,12 

 À medida que os espermatozoides avançam em direção ao epidídimo, o fluido 

luminal vai sendo absorvido nos ductos eferentes e no segmento inicial do epidídimo 

por regulação estrogênica, levando à concentração dos espermatozoides, condição 

importante para sua completa maturação.13 Dessa forma, qualquer alteração no 

tempo de trânsito do espermatozoide no epidídimo, acelerado ou retardado, pode 

repercutir em sua maturação, bem como alterar o número de gametas disponíveis 

para a ejaculação que seja capaz de fecundar o ovócito.9,11 

 Quando se considera os diferentes segmentos do epidídimo, estudos indicam 

que a qualidade do espermatozoide pode ser comprometida se o tempo de trânsito 

do gameta ao longo da cabeça e do corpo estiver acelerado, sendo necessária sua 

permanência mínima nestas regiões para adquirir a capacidade para fertilizar o 

ovócito,14,15 enquanto que nenhuma mudança na qualidade do espermatozoide e na 

razão de fertilidade foi detectada em gametas oriundos da cauda de epidídimos 

expostos à guanetidina, droga que seletivamente degrada inervação simpática do 

sistema genital.11,16 Estes achados evidenciam que o tempo que o espermatozoide 

atravessa a cabeça e o corpo do epidídimo são determinantes para o 

desenvolvimento de seu potencial de fertilização, enquanto que a cauda é a região 

de armazenamento das células com a fertilidade conquistada. 

 O tempo de trânsito dos espermatozoides ao longo dos segmentos do 

epidídimo é espécie-específico entre os mamíferos, sendo, em média, de dois a 

cinco dias no interior da cabeça e do corpo e, de quatro a 14 dias na cauda.9,17,18 Em 
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humanos, o tempo de trânsito dos espermatozoides através do epidídimo é de 1,8 

dias na cabeça e corpo e de 3,7 dias na cauda, totalizando 5,5 dias para o 

espermatozoide alcançar seu potencial de fertilidade e ficar armazenado até a 

ejaculação. 9,18          

 

1.4 Radiação ionizante, estresse oxidativo e dano celular 

  Os danos aos tecidos vivos expostos à radiação ionizante decorrem de uma 

série de eventos moleculares primários e secundários que ocorrem nas 

macromoléculas das células. Os efeitos biológicos primários ocorrem pela interação 

direta da radiação ionizante com o ácido desoxirribonucléico (DNA), o principal alvo 

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

componentes celulares. Em outras situações, a ação da radiação ionizante nos 

tecidos pode ser secundária, sendo responsável pelo aumento da geração de 

espécies reativas de oxigênio (EROs) devido à decomposição radiolítica da água 

das células, na presença de oxigênio.19-21 Assim, os radicais livres formados podem 

estimular reações em cadeia pela interação com as macromoléculas das células, 

como DNA, ácido ribonucleico (RNA), proteína e lipídeos de membrana, causando 

disfunção e até a morte celular, em decorrência da depleção da glutationa, 

peroxidação de lipídeos e oxidação de proteínas e ácidos nucleicos.22-25 A produção 

excessiva de EROs desequilibra a capacidade antioxidante tecidual, acionada para 

neutralizá-los, resultando em uma condição chamada de estresse oxidativo. Trata-se 

de um desequilíbrio dos pró-oxidantes e dos antioxidantes, com predomínio de pró-

oxidantes, levando a potenciais danos nos tecidos, tanto no tecido tumoral quanto no 

sadio.22,26,27  

 Assim, como esse fenômeno fica exacerbado devido à radiação ionizante, 

radioprotetores intrínsecos do organismo que impedem a formação dos radicais 

livres, competindo com o oxigênio, como, por exemplo, as enzimas glutationa e 

superóxido dismutase não são capazes de reverter os efeitos deletérios.28 

 

1.5 Impacto da radiação ionizante na fertilidade masculina 

O amplo emprego da radioterapia no tratamento do câncer é sem dúvida uma 

das principais fontes de exposição humana à radiação ionizante. A administração de 

radiação em pacientes do sexo masculino com doenças malignas pode causar 
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infertilidade/esterilidade temporária ou permanente, devido à perturbação no 

processo cíclico normal da espermatogênese.22,29 

 Vários estudos têm mostrado o impacto da radiação ionizante na fertilidade 

masculina.22,23,29-33 Basicamente, os efeitos no tecido gonadal são decorrentes da 

ação citotóxica da radiação no epitélio espermatogênico, o que promove a 

eliminação das espermatogônias em diferenciação e a redução tardia das células 

espermatogênicas em estágios mais avançados da espermatogênese, o que resulta 

em queda acentuada da produção diária de espermatozoides.22,29,30 Várias 

evidências recentes relatam que a apoptose de células germinativas é o principal 

mecanismo responsável pela infertilidade no testículo irradiado, devido à radiação 

ionizante elevar significativamente o número dessas apoptoses em decorrência do 

estresse oxidativo.23,29  

 Dentre as células do epitélio seminífero, as espermatogônias em 

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

espermatócitos em pré-leptóteno são especialmente radiossensíveis. Doses baixas 

de radiação, inferiores a 3 Gray (Gy), são suficientes para causar morte celular 

destas células.22,24,30 Já as espermatogônias Stem cell (tipo A escura) são mais 

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

celular.22 A recuperação testicular é dependente justamente destas 

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

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

células determinaram a retomada do processo espermatogênico.22,29 Contudo, a 

regeneração testicular é dose-dependente, sendo, portanto, muito lenta ou até 

mesmo inviável em altas doses de radiação, como 10 Gy.23,29,31 

 Quanto às células somáticas testiculares, as células de Sertoli e de Leydig 

são afetadas em menor grau em razão da relativa radiosensibilidade. Lee et al.,24 

atribuem, em parte, a radio-resistência dessas células à função antioxidante do 

sistema peroxiredoxina presente nos testículos. Apesar disso, há evidências de 

danos ou alterações na sinalização das células somáticas, limitando, por 

conseguinte, a diferenciação espermatogonial.24,29 

 Além dos testículos, estudos experimentais em ratos, evidenciam que os 

epidídimos também são afetados pela condição de estresse oxidativo. Mesmo sendo 

continuamente geradas na fisiologia normal do espermatozoide, as EROs em 

condição exacerbada devido à radiação representam um fator determinante no 
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comprometimento da maturação do espermatozoide nos seguimentos do epidídimo, 

o que afeta o sucesso da fertilização.34 Em epidídimos expostos a doses elevadas 

de radiação com fonte de Cobalto 60 (60Co) observou-se a eliminação de 

espermatozoides presentes no lúmen epididimal, bem como o declínio de suas taxas 

de viabilidade e motilidade, resultando em longa esterilidade.31 Isto sugere que o 

epidídimo é alvo sensível da radiação e, que o tempo de trânsito do espermatozoide 

através do epidídimo é acelerado por essas exposições. Com a aceleração do 

trânsito, o tempo disponível para a maturação do gameta também fica reduzido. 

Dessa forma, a fertilidade dos espermatozoides é comprometida, visto que o tempo 

de trânsito alterado pode resultar na passagem de espermatozoides imaturos ou na 

esterilidade total.35 

 Assim, a radiação devido à indução da toxicidade gonadal interfere também 

na qualidade seminal e dependendo do tempo de exposição à radiação em 

tratamentos radioterápicos, a oligospermia pode ser prolongada e os 

espermatozoides podem apresentar anormalidades morfológicas incompatíveis com 

a fertilidade.36 Em estudo sobre os efeitos da radiação na morfologia espermática de 

coelhos, observou-se progressiva diminuição de espermatozoides com 

características normais após a irradiação, com o concomitante acréscimo de formas 

anormais. Constatou-se também que quanto maior a dose de radiação administrada, 

maior a porcentagem de formas anormais de espermatozoides.37 

 

1.6 Radiação ionizante na fragmentação do DNA do espermatozoide 

Na espermatogênese em mamíferos, as proteínas nucleares básicas 

histonas, que são proteínas mais frouxas ricas em lisina, são substituídas total ou 

parcialmente pelas protaminas, que são proteínas de caráter mais básico e ricas em 

arginina, o que confere ao complexo DNA-proteína maior compactação.38-40 

 Quanto mais compactada a cromatina se encontra, maior proteção oferece a 

integridade do DNA do espermatozoide, tornando-o mais resistente a fatores 

externos.39-45 Contudo, a exposição à radiação ionizante pode induzir a 

fragmentação do DNA do espermatozoide em mamíferos por alterações no 

complexo DNA-proteína que modificam a estrutura da cromatina.31,32,46 

          O dano ao DNA do espermatozoide tanto nuclear quanto mitocondrial pode 

ocorrer durante a sua produção nos testículos ou no transporte das células após a 

espermiação. Assim, qualquer alteração nos processos de 
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espermatogênese/espermiogênese e de maturação resulta em um espermatozoide 

com cromatina susceptível à desnaturação.47,48 

 A lesão pode ser induzida por diversos fatores, dentre eles, apoptose durante 

a espermatogênese; quebra de filamentos de DNA do espermatozoide durante o 

remodelamento da cromatina na espermiogênese ou ainda, pelo aumento 

significativo de radicais livres, que danifica o DNA do espermatozoide, sobretudo o 

pós-testicular durante seu transporte para o epidídimo.47  

 A elevada geração de radicais livres induzida pela radiação ionizante promove 

inicialmente dano oxidativo do DNA e, posteriormente, a fragmentação de uma das 

fitas. Em associação, os radicais hidroxila e de oxigênio formados induzem a 

fragmentação das duas fitas de DNA por meio da ativação de caspases e 

endonucleases do espermatozoide.47,49 

 Em consequência, espermatozoides com inadequada estrutura da cromatina 

relacionam-se às causas de infertilidade e às falhas no desenvolvimento embrionário 

em diversas espécies de mamíferos.48  

 

1.7 Sistema Renina Angiotensina no sistema genital masculino e sua atividade 

em testículos irradiados 

O Sistema Renina Angiotensina (SRA) é um grande controlador da pressão 

arterial sistêmica e, influencia o equilíbrio hidroeletrolítico, mantendo a ingestão de 

sódio em níveis adequados, bem como estimulando o mecanismo da sede. Além 

disso, controla o volume de líquido corporal, sendo também essencial para a 

manutenção do tônus vascular.50,51 Esse sistema é composto basicamente por 

quatro peptídeos principais: Renina (REN), Angiotensinogênio (AGT), Angiotensina II 

(Ang II) e a Enzima Conversora da Angiotensina (ECA). O AGT, por meio da ação 

da REN, converte-se no peptídeo Angiotensina I (Ang I). A Ang I apenas tem 

relevância farmacológica quando convertida em Ang II pela ECA, um peptídeo 

vasoconstritor.51 

Vários estudos têm demonstrado haver síntese local de componentes do SRA 

nos sistemas genitais masculino e feminino. Neste sentido, existem evidências da 

participação do SRA em alguns processos fisiológicos que ocorrem nos órgãos 

genitais masculino e feminino, como desenvolvimento folicular, maturação ovocitária, 

esteroidogênese e gametogênese.52  
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Particularmente no sistema genital masculino, o AGT, o componente 

fundamental para a produção de angiotensinas tem sido identificado por vários 

métodos imunohistoquímicos neste território.53 A expressão de REN também já foi 

verificada no epidídimo e nas células de Leydig dos testículos de ratos.52 A presença 

de Ang I e Ang II foi demonstrada nos testículos de ratos, bem como os subtipos de 

receptores de angiotensina, o Receptor 1 da Angiotensina II (AT1) e  o Receptor 2 da 

Angiotensina II (AT2). Da mesma forma, demonstrou-se a presença da ECA, 

específica ao testículo, a enzima testicular (ECAt), expressa exclusivamente em 

espermatócitos (fase de paquíteno) e em espermatozoides maduros, enquanto que 

a forma somática da ECA, a enzima somática (ECAs) foi encontrada em células de 

Leydig, de Sertoli e na próstata.54 

A presença dos receptores da Ang II foi relatada em diferentes locais do 

sistema genital masculino, sendo o AT1 encontrado nas células de Leydig, 

epidídimo, ducto deferente, próstata e espermatozoides. Já o AT2 foi evidenciado no 

testículo, epidídimo e próstata.53 

Há evidências consideráveis da produção local de Ang II no sistema genital 

masculino devido à presença da barreira hemato-testicular, que restringe a entrada 

de substâncias vindas do sangue e à capacidade de sítios específicos nos 

testículos, epidídimo e próstata para sintetizar Ang II.53,55 

Leung e Sernia53 sumarizam o papel do SRA local em diferentes regiões do 

sistema genital masculino. Nos testículos, a Ang II produzida localmente modula a 

esteroidogênese em células de Leydig e desempenha papel na secreção de ânions 

e na contratilidade tubular do epidídimo e ducto deferente por meio do receptor AT1. 

Também tem demonstrado atuar na maturação, capacitação e motilidade dos 

espermatozoides pelo mesmo receptor. Além disso, via receptor AT1 e ECAt, o SRA 

participa de processos relacionados à fertilização, envolvendo reação acrossomal, 

transporte e ligação ao ovócito. 

Contudo, em tecidos expostos à radiação, o papel patogênico do SRA na 

modulação de efeitos tardios induzidos pelos radicais livres é evidenciado em vários 

estudos.56,63,65 Isto porque tanto a radiação ionizante quanto a Ang II mediam suas 

respostas biológicas por meio da geração de EROs, tanto 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.56 



22 

 

Em tecidos irradiados, a Ang II, por meio da ativação do receptor AT1, 

aumenta a atividade da enzima nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADPH 

oxidase), gerando as espécies reativas de oxigênio e, consequentemente estresse 

oxidativo, que no caso dos testículos prejudica a espermatogênese.22,25 

 O estresse oxidativo decorrente da hiperatividade da NADPH oxidase é 

considerado o mais influente fator causador de danos e afeta a função testicular.25 

Apesar de o sistema genital masculino apresentar mecanismos protetores contra o 

estresse oxidativo para a manutenção da viabilidade reprodutiva57,58, a produção de 

EROs decorrentes da radiação e da atividade da NADPH oxidase excede 

sobremaneira a capacidade tecidual de eliminá-los.22,56 

 Dessa maneira, a interação entre a radiação ionizante, o estresse oxidativo e 

a ativação 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.56,59 

  

1.8 Radioproteção por inibidores do sistema renina angiotensina 

          Inibidores do SRA têm sido empregados na prevenção e/ou redução da 

severidade dos danos teciduais causados pela radiação, atuando como 

radioprotetores.56,59 

 Há evidências de que o mecanismo pelo qual os inibidores do SRA previnem 

os danos decorrentes da radiação relaciona-se à ação protetora destes fármacos 

contra o estresse oxidativo, promovendo o bloqueio da formação de radicais livres, 

os compostos de alta reatividade geradores dos danos celulares.60 Além disso, estes 

agentes farmacológicos podem atuar na inibição da contínua interação entre a 

radiação ionizante e a Ang II, também desencadeantes da geração de EROs.56 

 Classicamente, os vários fármacos inibidores da enzima conversora de 

angiotensina (iECAs) ou antagonistas do receptor AT1 da Ang II (ARAs) são 

empregados rotineiramente no tratamento da hipertensão arterial, sendo bem 

tolerados. Há importantes demonstrações de suas aplicações no tratamento dos 

efeitos teciduais tardios decorrentes da radiação. Assim, estudos têm revelado que 

os inibidores do SRA foram efetivos na profilaxia dos danos induzidos pela radiação 

nos pulmões, rins e cérebro em animais experimentais, já que o SRA pode estar 

envolvido na patogênese desses danos.56,59 
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 Os inibidores das ECAs, por exemplo, têm significativa eficácia na atenuação 

de pneumonite e fibrose pulmonar induzida por radiação na região torácica em 

ratos.61 A redução da pneumonite em ratos induzida pela irradiação do tórax com 

doses de 10 a 15 Gy foi demonstrada pelo tratamento com captopril e losartana, um 

inibidor da enzima conversora de angiotensina e um antagonista do receptor AT1, 

respectivamente.62 

 Nos rins de ratos, a administração de captopril durante 12 semanas após a 

irradiação reduziu a severidade da nefropatia decorrente da radiação, preservando a 

função renal e reduzindo a proteinúria.56,63 

 A administração crônica do iEAC, ramipril, em ratos machos jovens durante 

duas semanas após a irradiação do cérebro com dose única de 30 Gy, sugeriu a 

redução dos marcadores funcionais e histopatológicos de neuropatia óptica.64,65 

 Nestes territórios onde foi constatada a eficácia dos inibidores do SRA na 

prevenção/melhora dos efeitos deletérios da radiação, há indicativos de que sua 

ação seja pela inibição da atividade da Ang II gerada localmente nos tecidos 

irradiados. Contudo, acredita-se que esta ação não se dê através da modulação da 

função vasoconstritora clássica da Ang II, mas sim por mecanismos anti-

inflamatórios e anti-fibróticos.56 

 Em particular no sistema genital masculino, em outras situações em que o 

estresse oxidativo promove disfunção testicular e consequente redução da 

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

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

em estudo com ratos diabéticos, que demonstrou a atenuação dos efeitos do 

estresse oxidativo nos tecidos testiculares e nas células germinativas.66 

 Em casos de infertilidade associada à síndrome metabólica ou decorrente de 

causas idiopáticas, a terapia com inibidores do SRA tem mostrado benefícios, o que 

indiretamente repercute na melhora da saúde reprodutiva.67,68 

  Por fim, apesar da efetiva ação dos fármacos inibidores do SRA na prevenção 

ou atenuação dos danos causados especificamente pela radiação sobre alguns 

órgãos, como pulmões e rins26,56,59; pouco se conhece sobre o potencial 

radioprotetor dos mesmos no sistema genital masculino, visto que este também 

possui SRA intrínseco. Abre-se, dessa maneira, um importante campo de 

investigação do papel dos inibidores do SRA em tecidos reprodutivos expostos à 

radiação. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 A radiação ionizante por si causa efeitos deletérios importantes nos tecidos, 

os quais decorrem particularmente do estresse oxidativo. Como agravante, a 

interação entre a radiação ionizante, o estresse oxidativo gerado e a ativação do 

SRA intrínseco do tecido irradiado têm consequência drástica na progressão dos 

danos celulares. Dessa maneira, ao mesmo tempo em que o tratamento 

radioterápico procura obter o melhor controle do tumor, os tecidos normais devem 

ser protegidos contra a ação deletéria da radiação, de forma a haver um equilíbrio. 

Nesta perspectiva, 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. Assim, antagonistas do 

receptor AT1 poderiam exercer um papel antioxidante, como moduladores do SRA, 

diminuindo o estresse oxidativo pela via da NADPH oxidase e, consequentemente, 

prevenindo ou mitigando os efeitos da radiação sobre os tecidos reprodutivos; tendo 

em vista a constatada capacidade radioprotetora desta classe de fármacos em 

outros tecidos irradiados. Esta investigação poderá abrir novas possibilidades em 

tratamentos radioterápicos com altas doses de radiação, do câncer pélvico em 

pacientes que estão em idade reprodutiva, conquistando-se, assim, melhor controle 

dos efeitos decorrentes da exposição ionizante e contribuir para melhor qualidade de 

vida dos indivíduos que sobrevivem ao câncer. 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

Investigar se fármacos antagonistas do receptor AT1 minimizam os danos 

induzidos pela radiação ionizante nos tecidos reprodutivos. 

 

3.2 Objetivos específicos 

1) Analisar os efeitos deletérios da radiação ionizante no sistema genital de 

ratos machos, sexualmente maduros em relação a: 

- Alterações ultraestruturais nas células germinativas e somáticas e sua repercussão 

na renovação do epitélio germinativo; 

- Eficiência da espermatogênese;  

- Alteração do tempo de trânsito do espermatozoide no epidídimo; 
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- Perda da integridade do DNA dos espermatozoides não-testiculares; 

- Deficiências na morfologia dos espermatozoides não-testiculares. 

 

 2) Avaliar se o tratamento com antagonistas do receptor AT1 é capaz de 

atenuar as possíveis disfunções reprodutivas decorrentes da radiação ionizante. 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Animais 

Foram utilizados 50 ratos machos Wistar, com maturidade sexual confirmada 

pela descida testicular e comportamento de monta, com idade entre 8-9 semanas, 

provenientes do Biotério Central da Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA. 

Durante o período de adaptação e do protocolo experimental, os animais 

permaneceram no biotério de apoio, vinculado ao laboratório de Farmacologia. 

Esses animais foram mantidos em caixas de polipropileno coletivas, com dimensão 

de 41cm x 34cm x 16cm, 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 nº 552/14.  

 

4.2 Grupos experimentais 

 Para a seleção dos machos dos grupos experimentais foram colocadas duas 

ratas fêmeas Wistar, com 8-9 semanas de idade em proestro ou estro, virgens e 

ciclo estral normal, com um rato macho adulto para acasalar, em gaiolas coletivas e 

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

seguinte, células da mucosa vaginal de ambas as fêmeas foram coletadas por meio 

de swab, realizado com cotonete estéril embebido em solução fisiológica (NaCl 

0,9%), tomando-se o cuidado de não estimular a cérvix, evitando induzir uma 

pseudo-prenhez. O resultado do swab foi considerado positivo quando encontrados 

espermatozoides nas lâminas de esfregaço vaginal e constatada a fase estro do 

ciclo estral segundo as considerações de Marcondes et al.69 A partir dessa análise, 

os machos  efetivos na inseminação das fêmeas foram selecionados para os grupos 

experimentais, com a distribuição em seis grupos, conforme descrito a seguir:      
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Grupo 1: Controle, não irradiados e não tratados.  

Grupo 2: Irradiados (dose única de 5 Gy). 

Grupo 3: Não irradiados e tratados diariamente com Telmisartana. 

Grupo 4: Não irradiados e tratados diariamente com Losartana. 

Grupo 5: Irradiados (dose única de 5 Gy) e tratados diariamente com Telmisartana.  

Grupo 6: Irradiados (dose única de 5 Gy) e tratados diariamente com Losartana. 

 

4.3 Protocolo da irradiação 

 Previamente à exposição, os animais de todos os grupos experimentais foram 

anestesiados, via intraperitoneal, com quetamina-xilazina na dose de 70/7mg/kg de 

peso corporal70 e imobilizadas as quatro extremidades. Com base em Kim et al.,33 os 

animais foram submetidos à irradiação, em  dose única de 5 Gy, diretamente na 

área escrotal em posição supina, à uma distância de 65 cm, empregando-se o 

equipamento radioterápico acelerador linear, marca VARIAN 6EX, com energia de 6 

MV. Exceto pela exposição à radiação, os animais dos grupos: G1 (controle), G3 e 

G4 (não irradiados e tratados) foram submetidos aos mesmos procedimentos.  

 

4.4 Tratamento farmacológico 

 O tratamento dos animais irradiados iniciou-se no dia seguinte à irradiação 

com a administração de dois inibidores do SRA, sendo o losartana, antagonista AT1 

protótipo e telmisartana, que além de antagonizar o receptor AT1, pode ter efeito 

antioxidante, anti-inflamatório e anti-apoptótico não mediado por este receptor. 

 De acordo com o protocolo de Kushwaha e Jena66, foi utilizada uma dose de 

12mg/kg de peso corporal por 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%.  

O tempo de tratamento por 60 dias levou em consideração o comprimento 

de um ciclo espermatogênico em ratos, que é de aproximadamente 58 dias9; o 

tempo necessário para a ação dos medicamentos losartana e telmisartana66 e o 

tempo para estabelecimento dos danos tardios aos testículos causados pela 

irradiação.31,56 
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4.5 Protocolos das análises morfológicas 

 

4.5.1 Coleta dos órgãos da reprodução 

No 61º dia, ao término do protocolo experimental, os animais foram 

pesados, anestesiados via intraperitoneal, com quetamina-xilazina na dose de 70/7 

mg/Kg de peso corporal70 e mortos por exsanguinação por punção da veia cava 

inferior. Logo após, os testículos, epidídimos e o ducto deferente esquerdo foram 

identificados, removidos e dissecados. Após, cada um dos órgãos seguiu a 

destinação específica conforme o tipo de análise. 

 

4.5.2 Análise ultraestrutural dos testículos 

Para análise do grau de alterações nas células germinativas e somáticas e na 

espermatogênese, bem como a potencial recuperação dessas disfunções após o 

tratamento, parte do testículo esquerdo dos ratos de cada grupo experimental foi 

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

Sorensen 0,1M, pH 7,3, por 24 horas. A seguir, fragmentos dos testículos foram pós-

fixados em tetróxido de ósmio 1% por 2 horas, no escuro. Após, foram lavados em 

água destilada, contrastados em bloco com solução aquosa de acetato de uranila a 

0,5% e novamente lavados. Seguiu-se, a desidratação em série crescente de 

concentração de acetona e a infiltração por um período de 12 horas em solução 1:1 

de mistura de acetona e resina Araldite. Após a infiltração, os fragmentos foram pré-

incluídos em mistura de Araldite, em frasco aberto, colocados em estufa a 37°C por 

1 hora, seguindo-se a inclusão em nova mistura de Araldite, em estufa a 58-60ºC por 

48 horas. Cortes ultrafinos foram obtidos em ultramicrótomo, equipado com navalha 

de diamante, coletados em telas de cobre, sem filme suporte e contrastados em 

acetato de uranila a partir de uma solução saturada preparada em etanol 50%, por 

20 minutos, no escuro. Após lavagem por várias vezes em água destilada, o material 

sofreu nova contrastação em citrato de chumbo por 10 minutos, seguida de 

lavagem, por várias vezes, em água destilada. Os cortes foram assim processados 

no Centro de Microscopia Eletrônica do Instituto de Biociência, UNESP, campus de 

Botucatu e, analisados ao Microscópio Eletrônico de Transmissão Tecnai Spirit - FEI 

Company, pertencente ao referido centro. 
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4.5.3 Eficiência da espermatogênese  

 Para avaliação da eficiência espermatogênica, a produção diária de 

espermatozoides, que em ratos corresponde a 17-24 milhões por grama de 

testículo8 foi estimada pelo emprego do protocolo proposto por Robb et al.,71 

adotando-se adaptações de Fernandez et al.11 O testículo direito dos animais de 

cada grupo experimental foi decapsulado e estocado em freezer a -20°C para 

posterior contagem das cabeças das espermátides resistentes à homogeneização 

(estágio 19 da espermiogênese). Para esta técnica, os testículos foram 

descongelados, pesados e após, homogeneizados em 5 mL NaCl 0,9%, contendo 

Triton X100 a 0,5% e submetidos a sonicação por 30 segundos. Posteriormente, a 

amostra obtida foi diluída 10 vezes e, 10 µL dessa solução diluída foram colocados 

em câmara de Neubauer para contagem das espermátides maduras, sendo 

calculado o valor médio, em milhões, de quatro campos para cada animal. A 

produção diária de espermatozoides foi estimada pelo número total de espermátides 

maduras por grama do parênquima testicular x 106 (coeficiente de espermátides) 

dividido por 6,1, que corresponde ao número de dias que essas espermátides 

permanecem presentes no epitélio seminífero até a formação dos 

espermatozoides.71 

 

4.5.4 Tempo de trânsito dos espermatozoides no epidídimo 

 Para analisar alterações no tempo de trânsito decorrentes da radiação foi 

utilizado o mesmo protocolo adotado para a determinação da produção diária de 

espermatozoides.11,71 Considera-se que em ratos, o tempo de trânsito dos 

espermatozoides ao longo do epidídimo é de 8 a 10 dias, sendo em média de 3 dias 

na cabeça/corpo e 5,1 na cauda.9 Assim, para esta análise, a cabeça/corpo e a 

cauda do epidídimo direito dos animais de cada grupo experimental foram 

congelados em freezer a -20°C para posterior contagem dos espermatozoides 

presentes em cada segmento. Com este fim, cada segmento do epidídimo foi 

descongelado, pesado e seccionado em fragmentos pequenos e após, 

homogeneizado em 5 mL NaCl 0,9%, contendo Triton X100 a 0,5%. Posteriormente, 

a amostra obtida foi diluída 10 vezes e, 10 µL dessa solução diluída foram colocados 

em câmara de Neubauer para contagem dos espermatozoides/segmento, sendo 

calculado o valor médio, em milhões, de quatro campos para cada animal. O tempo 

de trânsito dos espermatozoides foi determinado pela divisão do número de 
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espermatozoides presentes em cada segmento epididimário pelo valor da produção 

diária de espermatozoides de cada animal. 

 

4.5.5 Avaliação da integridade do DNA 

 Para verificação de alterações no complexo DNA-proteína dos 

espermatozoides dos animais dos diferentes grupos experimentais foi utilizado o 

protocolo descrito por Mello72 com adaptações de Soares e Belleti42, que consiste na 

hidrólise por tratamento com ácido clorídrico seguida da coloração com azul de 

toluidina em pH 4,0. Trata-se de uma técnica de indução do fenômeno da 

metacromasia, em que os espermatozoides com alterações cromatínicas coram-se 

de azul escuro a violeta, enquanto que os com cromatina íntegra e altamente 

compactada coram-se em azul claro a verde. Para esta análise, amostra de sêmen 

foi coletada a partir de leve compressão do ducto deferente esquerdo com um 

bastão de vidro aquecido a 37°C e após, diluída em 0,4 mL de meio de cultura 

também aquecido a 37°C.  A partir de alíquotas de 10µL foram feitos esfregaços em 

lâminas histológicas. Após secagem em temperatura ambiente, os esfregaços foram 

fixados em mistura de álcool-ácido acético 3:1 (v/v) por 1 minuto, seguida da 

passagem em álcool 70% por 3 minutos. Após a fixação, os esfregaços foram 

submetidos à hidrólise com ácido clorídrico 4N por 10 minutos e corados em cuba de 

vidro com azul de toluidina 0,025%, em tampão Macllvaine, pH 4,0, por 20 minutos, 

para posterior desidratação em série de concentração crescente de álcool etílico, 

diafanização com xilol e montagem com Permount. Para cada animal foram 

realizados dois esfregaços e em cada um, foram contados 100 espermatozoides 

(quando possível) em microscópio de luz, determinando-se o percentual de células 

com ou sem alterações cromatínicas. Fotomicrografias foram capturadas em 

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

Olympus.  

 

4.5.6 Avaliação da morfologia espermática 

Para esta avaliação, a amostra de sêmen coletada do ducto deferente 

esquerdo foi fixada e diluída em formaldeído 10%, em solução salina tamponada 

(PBS). A seguir, duas lâminas de cada animal foram preparadas a fresco com 10 µL 

da amostra diluída e uma gota de azul de toluidina 0,025% em pH 4,0, por 5 

minutos, sendo, posteriormente, recobertas com lamínula.48 Foram avaliados, 
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aleatoriamente, 100 espermatozoides em cada lâmina (quando possível), em 

microscópio de luz Olympus BX41, objetiva de 100x (imersão), como normais ou 

anormais, segundo a classificação de WHO73, adaptando-se para ratos e de Linder 

et al.15 Imagens digitais dos espermatozoides foram capturadas em microscópio com 

câmera de vídeo digital acoplada DP-25, marca Olympus. A avaliação da morfologia 

espermática pelo sêmen preservado em formaldeído e não por esfregaços, busca 

garantir a total preservação da estrutura do gameta.  

 

5 Análise estatística 

Os dados obtidos dos animais segundo o grupo experimental foram 

expressos pela média ± erro padrão da média. A análise estatística dos resultados 

foi realizada por análise de variância (ANOVA) de dois fatores, seguida pelo pós-

teste de Tukey, sendo uma das vias a irradiação e a outra, os tratamentos 

farmacológicos. Diferenças nos valores de p<0,05 foram consideradas 

estatisticamente significativas. 
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6 RESULTADOS  

 

6.1 Ultraestrutura dos testículos 

A arquitetura ultraestrutural dos testículos dos animais dos grupos 

experimentais apresentou evidentes diferenças entre os grupos irradiados e os 

respectivos controles (Figuras 1 a 4).  

Os testículos dos grupos Controle, Telmisartana e Losartana apresentaram 

estrutura tecidual normal, com inúmeros túbulos seminíferos, intermeados por tecido 

intersticial. Os túbulos seminíferos exibiram estruturação clássica, com lúmen central 

e revestidos pelo epitélio seminífero, além da célula de Sertoli. O epitélio seminífero 

apresentou-se íntegro e com atividade espermatogênica normal, contendo células 

germinativas em vários estágios de maturação. Células mioides peritubulares com 

morfologia normal encontravam-se separadas do epitélio seminífero pela membrana 

basal, exibindo organização típica. Nos túbulos seminíferos, as células de Sertoli 

encontravam-se normalmente distribuídas, apoiadas na lâmina basal, junto com as 

espermatogônias. O núcleo destas células exibiu formato colunar ou triangular típico 

(Figuras 1a-d, 2a-d, 3a-d). Entre o compartimento basal e o adluminal dos túbulos 

seminíferos evidenciou-se a barreira hematotesticular com normal organização. Na 

região intersticial, agregados de células de Leydig, vasos sanguíneos, espaço 

linfático e macrófagos foram observados, exibindo padrão morfológico normal 

(Figuras 4a-c). 

Por outro lado, a análise ultraestrutural dos testículos dos grupos irradiados 

mostrou degeneração dos túbulos seminíferos, com evidente vacuolização do 

epitélio seminífero. No grupo 5 Gy foram observados túbulos seminíferos totalmente 

desestruturados, com comprometimento tecidual significativo. O epitélio seminífero 

apresentou-se degenerado devido à extensa perda de células da linha 

espermatogênica, com o resultante aparecimento de vacúolos, de tamanhos 

variados. Estes vacúolos se formaram no espaço intercelular de células de Sertoli 

adjacente, local correspondente à área que era ocupada pelas células germinativas. 

Consequentemente, a barreira hematotesticular mostrou-se desorganizada (Figuras 

1e-h).  

Nenhum sinal de atividade espermatogênica foi observado nos túbulos 

seminíferos, não havendo também espermatozoides no lúmen. As únicas células 

sobreviventes observadas foram as células de Sertoli, em maior proporção e 
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raríssimas espermatogônias (Stem cell), as quais apresentaram morfologia anormal 

e degeneração das organelas citoplasmáticas. A radiação ionizante promoveu 

alterações significativas na morfologia das células de Sertoli. Os núcleos destas 

células exibiram formato irregular, com várias invaginações da membrana nuclear. 

Além disso, a distribuição esparsa das células de Sertoli no túbulo seminífero foi 

evidente e, em vários casos, distanciada da membrana basal (Figuras 1e-h).  

A membrana basal dos túbulos seminíferos mostrou-se extremamente 

espessada e com inúmeras dobras em direção ao epitélio seminífero. Além disso, as 

células mioides peritubulares apresentaram núcleo de formato irregular e não o 

alongado característico (Figuras 1a, 1g-h).  

Na região intersticial dos testículos irradiados, agregados de células de Leydig 

foram observados com morfologia semelhante aos animais controles. Contudo, o 

tecido intersticial mostrou-se ampliado entre os túbulos seminíferos e ricamente 

vascularizado. Alguns vasos sanguíneos observados exibiram alterações na 

estrutura histológica, sobretudo nas células endoteliais, além de retração tecidual 

(Figuras 4a-f). 

Em relação ao tratamento farmacológico, a análise ultraestrutural revelou que 

a maioria dos túbulos seminíferos dos testículos dos grupos 5 Gy + Telmisartana e 5 

Gy + Losartana também exibiram degeneração do epitélio seminífero, vacuolização 

e alterações nas células de Sertoli e no tecido intersticial, porém estes danos não se 

apresentaram na mesma magnitude que a observada no grupo 5 Gy (Figuras 1e-h, 

2e-f, 3e). Além disso, túbulos com significativa redução das alterações 

histopatológicas decorrentes da radiação ionizante foram observados entre os 

túbulos seminíferos degenerados (Figuras 2g-h, 3f-h). Estes túbulos mostraram 

sinais de recuperação do epitélio seminífero, constatados pela presença de 

espermatogônias, espermatócitos primários e espermátides, indicando a retomada 

da espermatogênese. A diminuição do tamanho e da quantidade de vacúolos no 

epitélio também foi evidente. Nestes túbulos observou-se que a reorganização do 

epitélio seminífero iniciou-se na periferia tubular, com as células de Sertoli e as 

espermatogônias (Stem cells) se apoiando na membrana basal (Figuras 2g-h, 3f-h), 

além do princípio de reestabelecimento da organização da barreira hematotesticular.  

Mesmo com a administração dos tratamentos, o espessamento e as dobras 

da membrana basal dos túbulos seminíferos mantiveram-se evidentes. Já as células 

mioides peritubulares exibiram morfologia com tendência normal pelo 
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reestabelecimento do padrão nuclear alongado (Figuras 2f, 3e). Observou-se 

redução da degeneração citoplasmática nas células de Sertoli, mas a maioria das 

células ainda apresentaram núcleo com formato irregular similar ao observado nos 

animais do grupo 5 Gy (Figuras 2g, 3h). Quanto ao tecido intersticial nenhuma 

atenuação das alterações foi evidenciada em comparação ao grupo irradiado sem 

tratamento (Figuras 4d-f).  
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LEGENDA 

 

 

Figura 1 - Ultraestrutura testicular dos grupos controle, mostrando morfologia normal 
(a-d) e irradiado (com dose única de 5 Gy), exibindo túbulos seminíferos 
degenerados (e-h). a: Eletromicrografia da célula de Sertoli (SC) com núcleo (N) 
eléctron-lúcido, exibindo proeminente nucléolo (Nu). No compartimento adluminal, 
espermátides (RS) imaturas, de morfologia normal, justapostas ao prolongamento 
(asterisco) da célula de Sertoli. Barreira hemato-testicular (B) normal. Membrana 
basal (BM) e célula mioide peritubular (cabeça de seta preenchida), exibindo 
morfologias normais. b. Detalhe da ponte citoplasmática (seta preenchida) entre 
espermatócitos primários (SP). c. Espermátides maduras (ES), exibindo núcleo 
alongado e cromatina condensada. Peça intermediária (MP), mostrando axonema 
(A) circundado por mitocôndrias (M). d. Espermatozoides no lúmen (Lu) do túbulo 
seminífero, exibindo cabeça com curvatura acrossomal (seta não preenchida), peça 
intermediária e flagelo. d-inset. Cortes transversais do segmento final da cauda do 
espermatozoide, exibindo axonema (A) envolto pela membrana flagelar (cabeça de 
seta não preenchida). e-f. Testículos irradiados, mostrando desestruturação tecidual 
e vacuolização (V) do epitélio seminífero. Células de Sertoli, exibindo núcleo de 
formato irregular, com várias invaginações na membrana nuclear e citoplasma com 
degeneração mitocondrial (losango) e dilatação de cisternas do retículo 
endoplasmático liso (>). Espermatogônia (SG) sobrevivente entre as células de 
Sertoli. Desorganização da barreira hemato-testicular. Dobramento (estrela) e 
espessamento da membrana basal tubular. Núcleo da célula mioide peritubular com 
formato irregular. 
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FIGURA 1 
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LEGENDA 
 
Figura 2 - Ultraestrutura testicular dos grupos Telmisartana, mostrando morfologia 
normal (a-d) e 5 Gy + Telmisartana, exibindo túbulos seminíferos em regeneração 
(e-h). a-c: Compartimento basal, mostrando espermatogônia (SG) e célula de Sertoli 

(SC) com núcleo (N) eléctron-lúcido, além de barreira hematotesticular (B) normal. 
Espermátide imatura (RS) no compartimento adluminal, exibindo formação do capuz 
acrossomal normal (>>). Membrana basal (BM) e célula mioide peritubular (cabeça 
de seta preenchida), exibindo morfologias normais. c-inset. Espermátide madura 

(ES), exibindo núcleo alongado, com cromatina condensada, peça intermediária 
(MP) e flagelo. d. Detalhe da peça intermediária de espermátides maduras, exibindo 
inúmeras mitocôndrias (M) ao redor do axonema (A). d-inset. Secções transversais 
da peça intermediária (MP) e, dos segmentos inicial (PP) e final (EP) da cauda de 
espermatozoides. e-f. Testículos de ratos irradiados e tratados com Telmisartana, 
mostrando melhor preservação estrutural dos túbulos seminíferos. Epitélio 
seminífero com menor vacuolização (V). Células de Sertoli com núcleo mantendo 
formato irregular e invaginações na membrana nuclear, mas retomando sua posição 
na membrana basal juntamente com as espermatogônias. Reestabelecimento da 
organização da barreira hematotesticular. No compartimento adluminal, presença de 
espermátides imaturas com desenvolvimento acrossomal normal. Manutenção do 
espessamento e dobras (estrela) na membrana basal tubular. Célula mioide 
peritubular com núcleo retomando o formato alongado. G = complexo de Golgi; Nu = 
nucléolo. Seta preenchida = ponte citoplasmática.  
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FIGURA 2 
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LEGENDA 

 
Figura 3 - Ultraestrutura testicular dos grupos Losartana, mostrando morfologia 
normal (a-d) e 5 Gy + Losartana, exibindo túbulos seminíferos degenerados e em 
recuperação (e-h). a, b: Compartimento basal, mostrando espermatogônia (SG) e 

célula de Sertoli (SC) com núcleo (N) eléctron-lúcido, além de barreira 
hematotesticular (B) normal. Membrana basal (BM) e célula mioide peritubular 
(cabeça de seta preenchida), exibindo morfologias normais. c. Espermátide imatura 
(RS) no compartimento adluminal, exibindo formação do capuz acrossomal normal 
(>>). d. Espermátide madura (ES), exibindo núcleo alongado, com cromatina em 
condensação e flagelo (F). d-inset. Região do lúmen mostrando espermiação e 
quantidade usual de citoplasma ao redor do axonema. e-f. Testículos de ratos 
irradiados e tratados com Losartana, mostrando recuperação gradativa de túbulos 
seminíferos. e, f.  Túbulos seminíferos ainda com evidências de desorganização 
estrutural e vacuolização (V). Sinais degenerativos no citoplasma das células de 
Sertoli. g, h. Epitélio seminífero com menor vacuolização. Células de Sertoli com 
núcleo mantendo formato irregular e invaginações na membrana nuclear, mas 
retomando sua posição na membrana basal. Reorganização da barreira 
hematotesticular. Manutenção do espessamento e dobras (estrela) na membrana 
basal tubular. Célula mioide peritubular com núcleo mantendo formato irregular. CV 
= vesículas compactas; LU = lúmen; Nu = nucléolo; SZ = espermatozoide; Losango 
= degeneração mitocondrial; (>) = dilatação de cisternas do retículo endoplasmático 
liso; Seta preenchida = ponte citoplasmática. 
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FIGURA 3 
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LEGENDA 

 
Figura 4 - Ultraestrutura do tecido intersticial entre os grupos Controle (a), 
Telmisartana (b) e Losartana (c), mostrando morfologia preservada e os grupos 5 Gy 
(d), 5 Gy + Telmisartana (e) e 5 Gy + Losartana (f), exibindo maior vascularização, 

com alguns vasos evidenciando morfologia irregular. Notar a presença de agregados 
de células de Leydig (LC), vasos sanguíneos (BV), espaço linfático (LS) e 
macrófagos (MC). 
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FIGURA 4 
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6.2 Eficiência da espermatogênese e tempo de trânsito dos espermatozoides 
 

A exposição à radiação promoveu queda significativa do número de 

espermátides maduras presentes nos testículos e da produção diária de 

espermatozoides. O tratamento dos animais com telmisartana ou losartana não foi 

capaz de atenuar os danos a estes parâmetros (Figuras 5A e 5B). Em relação à 

concentração espermática na cabeça-corpo do epidídimo observa-se diminuição 

significativa nos grupos 5 Gy e 5 Gy + Telmisartana em comparação aos respectivos 

controles. Por outro lado, nos animais do grupo 5 Gy + Losartana essa diminuição 

não foi significativa (Figura 5C). Queda significativa na concentração de 

espermatozoides na cauda do epidídimo foi observada em todos os grupos 

irradiados, mesmo aqueles tratados com losartana ou telmisartana, quando 

comparados os seus respectivos controles (Figura 5D).  

Em relação ao tempo de trânsito dos espermatozoides ao longo da cabeça-

corpo do epidídimo, os resultados mostram significativa redução do número de dias 

para os espermatozoides atravessarem estas regiões no grupo 5Gy quando 

comparado ao grupo controle. Esta redução é atenuada nos grupos irradiados e 

tratados com telmisartana ou losartana (Figura 5E). Quanto ao trânsito na cauda do 

epidídimo observa-se diminuição significativa no número de dias apenas no grupo 

5Gy + Losartana em relação ao seu controle (Figura 5F). 
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Figura 5 - Eficiência da espermatogênese (A e B), concentração espermática e tempo de 
trânsito nos segmentos do epidídimo: cabeça-corpo (C e E) e cauda (D e F), nos diferentes 
grupos experimentais.                                                                     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valores expressos em média ± EPM. *p˂0,05, **p˂0,01, *** ou ****p˂0,001 (Análise de 
Variância para o modelo com dois fatores, complementada com teste de múltiplas 
comparações de Tukey). Entre parênteses, número de determinações independentes. 
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6.3 Integridade do DNA do espermatozoide 

A Figura 6 evidencia a coloração dos esfregaços de sêmen com azul de 

toluidina em pH 4,0, após hidrólise por tratamento com ácido clorídrico. A análise 

qualitativa dos gametas mostra que a maioria dos espermatozoides dos animais dos 

grupos controles apresenta-se corados em azul claro, o que denota padrão 

cromatínico normal. Já nos animais dos grupos irradiados, tanto tratados como não 

tratados, a maioria dos gametas apresentam-se corados em azul escuro devido às 

alterações no complexo DNA-proteína.  

Nos grupos não irradiados, observou-se em todos os animais analisados 

(Controle = sete animais, Losartana = nove animais e Telmisartana = oito animais) 

que a maioria dos espermatozoides apresentava DNA íntegro.  

No caso dos animais irradiados sem ou com tratamento, a concentração de 

espermatozoides diminuiu significativamente devido aos efeitos deletérios da 

radiação. Em consequência, os esfregaços de sêmen destes animais tinham poucos 

ou até mesmo nenhum espermatozoide para observação, o que restringiu a análise 

da integridade do DNA às células sobreviventes.  

Assim, no grupo 5 Gy, dos sete animais analisados, apenas em três foram 

observados espermatozoides. Destes três, um animal apresentou espermatozoides 

com alterações no complexo DNA-proteína. Nos outros dois animais, o DNA dos 

espermatozoides não apresentou alterações.  

No grupo irradiado com 5 Gy e tratado com telmisartana, dos sete animais 

analisados, quatro apresentaram células para análise, sendo observados 

espermatozoides tanto com DNA íntegro quanto não. No grupo 5 Gy e tratado com 

losartana, dos sete animais observados, apenas dois apresentaram 

espermatozoides, sendo um deles com alterações cromatínicas e o outro com a 

maioria das células com DNA íntegro.  

Observa-se que apesar dos efeitos da radiação, os grupos que foram 

irradiados também apresentaram espermatozoides com padrão cromatínico normal. 

Contudo, observou-se nestes grupos maior quantidade de células com alteração no 

DNA quando comparados aos espermatozoides dos grupos controles. 

A administração dos tratamentos com os antagonistas do receptor AT1 não 

atenuou o grau de alteração no complexo DNA-proteína dos espermatozoides não-

testiculares,  sendo mantido o padrão cromatínico anormal.  
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Figura 6 - Fotomicrografias de espermatozoides corados conforme a técnica de indução de 
metacromasia. A) Espermatozoide representativo dos grupos Controle, Telmisartana e 
Losartana. B) Cabeça isolada de espermatozoide representativo dos grupos 5 Gy, 5 Gy + 
Telmisartana e 5 Gy + Losartana. Barra = 200µm. 
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6.3 Morfologia do espermatozoide 

Assim como na análise da integridade do DNA dos espermatozoides, a 

análise qualitativa da morfologia espermática dos animais irradiados foi realizada 

com número reduzido de espermatozoides devido ao fato de não haverem ou 

haverem poucas células no sêmen coletado destes animais. 

Os resultados desta análise, apresentados na Figura 7, evidenciam aumento 

das alterações morfológicas nos espermatozoides dos animais dos grupos expostos 

à radiação ionizante em comparação aos respectivos controles. Nos grupos 

irradiados e tratados com os antagonistas do receptor AT1, as alterações na 

morfologia do espermatozoide mantiveram-se elevadas.  

A anomalia espermática predominantemente observada foi o desprendimento 

da cabeça do espermatozoide de sua cauda. Espermatozoides com cabeças com 

pequena curvatura acrossomal também foram encontrados.  
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Figura 7 - Fotomicrografias da morfologia espermática entre os animais dos grupos 

experimentais. Barra = 10 µm; Símbolos: seta = cabeça do espermatozoide isolada do 

flagelo; cabeça de seta = cabeça do espermatozoide com pequena curvatura acrossomal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparação dos animais dos grupos 0 Gy (n = 10 animais/9 com células) versus 5 Gy (n = 
7 animais/3 com células), telmisartana (n = 9 animais/9 com células) versus 5 Gy + 

telmisartana (n = 7 animais/5 com células) e losartana (n = 10 animais/10 com células) 
versus 5 Gy + losartana (n = 7 animais/5 com células). 
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7 DISCUSSÃO 

 

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

câncer, representando uma das principais fontes de exposição dos seres humanos à 

radiação ionizante. Embora essa terapêutica traga benefícios quanto ao tratamento 

e/ou controle do tumor, ela pode trazer danos teciduais importantes, os quais 

interferem, sobremaneira, na qualidade de vida dos pacientes. Dentre os tecidos 

acometidos, o reprodutivo é um dos mais radiossensíveis e vários são os estudos 

que evidenciam os efeitos deletérios da radiação ionizante na fertilidade 

masculina.29,74-76 

Os dados obtidos mostram os efeitos deletérios da radiação ionizante na 

dose de 5Gy sobre a ultraestrutura testicular, eficiência da espermatogênese e 

maturação epididimária, bem como na morfologia dos espermatozoides produzidos, 

corroborando com outros estudos da literatura.22,23,31,33,77 

Os dados ultraestruturais revelam a extensão dos danos testiculares 

decorrentes da exposição à radiação ionizante. Constatou-se a completa 

desorganização tecidual e degeneração do epitélio seminífero, levando à sua 

vacuolização devido à morte das células germinativas, além da interrupção da 

espermatogênese. Os dados também evidenciam fibrose tubular decorrente do 

espessamento da membrana basal que envolve os túbulos seminíferos. Estes 

achados corroboram com estudos prévios em testículos irradiados de ratos.22, 23 

Evidenciou-se também que a radiação dos testículos, além de afetar os 

túbulos seminíferos, leva a alterações histopatológicas no tecido intersticial, 

caracterizadas pelo aumento da densidade e alterações vasculares conforme 

evidenciado por Mansano.77  

 Em relação aos tratamentos com telmisartana e losartana, os dados 

ultraestruturais do presente estudo mostram contundentes evidências da 

reestruturação gonadal e retomada lenta e gradual do processo espermatogênico 

nos testículos irradiados. A presença de células, no epitélio seminífero, em estágios 

mais avançados de desenvolvimento como espermatócitos primários e, inclusive, 

espermátides em estágios iniciais denotam essa renovação celular. Apesar deste 

início de recuperação, observa-se que a atrofia e fibrose tubulares são evidentes, 

visto que a atividade proliferativa do epitélio seminífero não atingiu nível suficiente 

para promover a reestruturação completa do túbulo seminífero. 
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 Estudos anteriores mostram que a recuperação testicular é dependente das 

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

número e de sua capacidade de se diferenciar e repovoar a gônada.22,29 O presente 

estudo corrobora a importância das espermatogônias-tronco na recolonização 

testicular, uma vez que a ultraestrutura dos testículos irradiados e tratados permitiu 

evidenciar a reestruturação dos túbulos seminíferos com a reorganização das 

células de Sertoli e espermatogônias na membrana basal; além da organização da 

barreira hematotesticular.  

O número de espermátides maduras e a produção diária de 

espermatozoides por grama de parênquima testicular correspondem a importantes 

parâmetros da eficiência da espermatogênese e são indicadores do potencial fértil 

de animais sexualmente maduros.9, 78,79 Constatou-se, no presente estudo, que em 

todos os grupos irradiados a eficiência da espermatogênese decaiu 

significativamente, visto o reduzido número de espermátides no último estágio da 

espermiogênese presentes nos testículos dos animais. Consequentemente, a 

radiação promoveu implicações deletérias nas células germinativas e na produção 

diária de espermatozoides, diminuindo o potencial de fertilidade. Estes resultados 

corroboram com o estudo prévio de Mansano77, realizado com o mesmo modelo e 

protocolo experimentais, o qual evidenciou acentuada perda de células da linhagem 

espermatogênica e inúmeros vacúolos no epitélio seminífero decorrentes da intensa 

morte celular. Esta degeneração do epitélio seminífero refletiu-se, por conseguinte, 

na atividade proliferativa das células germinativas, comprometendo seu avanço para 

estágios mais tardios da espermatogênese, o que culminou na gradativa redução da 

concentração de espermátides maduras e de espermatozoides nos túbulos 

seminíferos.  

Para se tornar apto a fertilizar o ovócito, o espermatozoide sofre mudanças 

morfofisiológicas, metabólicas e bioquímicas que começam desde o 

desenvolvimento da célula germinativa na espermatogênese e vão até sua 

maturação em túbulos extra-testiculares.12 No presente estudo, a radiação promoveu 

queda significativa na concentração de espermatozoides presentes tanto na cabeça-

corpo quanto na cauda do epidídimo nos grupos 5 Gy e 5 Gy + Telmisartana. Já nos 

animais irradiados e tratados com losartana esta queda foi significativa somente na 

cauda do epidídimo. Assim, estes resultados sugerem que o tratamento com 

losartana poderia estar atenuando os efeitos da radiação na concentração de 
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espermatozoides presentes na cabeça-corpo do epidídimo. Contudo, no referido 

grupo experimental, este resultado também pode ser reflexo da menor quantidade 

de espermatozoides encontrada na cabeça-corpo quando comparada ao número 

presente na cauda do epidídimo, uma vez que os gametas estavam concentrados 

neste segmento. Por conseguinte, a queda significativa na concentração de 

espermatozoides na cabeça-corpo pode não ter sido observada em decorrência da 

diferença no número de gametas entre estes dois segmentos e não pelo possível 

papel radioprotetor do fármaco.  

A queda na concentração espermática nos diferentes segmentos do 

epidídimo pode ser decorrente da eliminação de espermatozoides por ação direta da 

radiação ionizante ao DNA da célula ou pela geração exacerbada de EROs, 

conforme observado em outros estudos com epidídimos expostos a radiação com 

fonte de 60Co.31,34,35  

O tempo de trânsito dos espermatozoides através da cabeça-corpo do 

epidídimo mostrou-se acelerado nos animais irradiados e que não receberam 

tratamento, enquanto que esta redução no número de dias de permanência não foi 

significativa nos animais irradiados e tratados com os bloqueadores do receptor AT1. 

Estes resultados podem sugerir que nos grupos tratados houve reversão da 

aceleração do tempo de trânsito na cabeça-corpo em relação aos controles. 

Contudo na cauda do epidídimo, o losartana não foi capaz de atenuar esta 

aceleração. Contrariamente ao observado na cabeça-corpo, não houve redução 

significativa do tempo de trânsito dos espermatozoides na cauda do epidídimo dos 

animais do grupo 5 Gy, denotando que a radiação ionizante não interferiu no trânsito 

deste segmento nos animais.  

Mesmo com sinais de uma potencial radioproteção no tempo de trânsito dos 

espermatozoides ao longo do epidídimo, os dados das análises de integridade do 

DNA e morfologia espermáticas sugerem que a exposição à radiação ionizante afeta 

a maturação dos gametas masculinos sobreviventes, já que a alteração no tempo 

trânsito reduz o tempo mínimo disponível para as células passarem pelas 

transformações necessárias, sobretudo na cabeça-corpo, para então, tornarem-se 

férteis. Por conseguinte, há a passagem do epidídimo para o ducto deferente de 

espermatozoides imaturos ou anormais. Isto porque a compactação final da 

cromatina ocorre no epidídimo, local onde os defeitos secundários do gameta se 

originam.80 
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Para a avaliação da integridade do DNA dos espermatozoides presentes no 

sêmen do ducto deferente empregou-se a técnica de indução da metacromasia72 

com o corante azul de toluidina, em pH 4,0, que detecta alterações no complexo 

DNA-proteína. Com efeito, os espermatozoides com a integridade do DNA normal, 

coram-se em azul claro a esverdeado, pois as cromatinas estão bem compactadas e 

os fosfatos estão ligados às protaminas. Já os espermatozoides com a cromatina 

não íntegra apresenta coloração, variando de azul escuro a violeta, já que os 

fosfatos estão mais disponíveis para se ligarem ao corante. Quanto mais grupos 

fosfatos livres para se ligarem ao corante, significa que a integridade do DNA não 

está preservada e a cabeça do espermatozoide irá corar-se com maior 

intensidade.72,81 

Assim, esta técnica seguida da análise qualitativa dos esfregaços de 

espermatozoides não-testiculares, mostrou-se sensível na detecção de baixa 

compactação do complexo DNA-proteína da maioria dos gametas dos animais dos 

grupos expostos à radiação. Os dados obtidos, portanto, revelaram maior 

quantidade de alterações na cromatina nos animais submetidos à radiação 

ionizante, os quais tiveram suas cabeças coradas em azul escuro. Estes achados 

são corroborados na literatura que relatam que a exposição à radiação ionizante 

pode induzir fragmentação do DNA do espermatozoide em mamíferos devido a 

elevada geração de radicais livres.31,32,42 

Quanto à morfologia espermática, observou-se aumento de formas anormais 

de espermatozoides presentes no sêmen dos animais irradiados. Notou-se, 

predominantemente, a ocorrência de gametas com cabeças de morfologia 

aparentemente normais, mas desprendidas da cauda, o que é corroborado nos 

resultados de Mansano.77Em contrapartida, verificou-se que estas cabeças isoladas 

quando coradas com o azul de toluidina, pH = 4,0, coraram-se em azul escuro, 

indicando alteração cromatínica. Dessa maneira, os testes de avaliação da 

integridade do DNA e morfologia do espermatozoide complementam um ao outro, 

pois alterações no complexo DNA-proteína podem acontecer mesmo na ausência de 

defeitos morfológicos na cabeça do espermatozoide.82 

 Tanto os danos ao complexo DNA-proteína quanto as alterações na 

morfologia espermática decorrentes da exposição à radiação ionizante podem ter 

sido decorrentes de falhas nos processos de espermatogênese ou na 

espermiogênese ou ainda, durante o transporte pós-testicular destes gametas.  
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 Com relação aos antagonistas do receptor AT1, verificou-se que os 

tratamentos com telmisartana e losartana podem influenciar uma possível atenuação 

dos danos radioinduzidos na morfologia testicular, na concentração espermática e 

no tempo de trânsito na cabeça-corpo do epidídimo. Além disso, sugere-se que os 

fármacos empregados neste estudo possam acelerar o processo de reorganização e 

recolonização dos túbulos seminíferos. Há de se considerar, portanto, estudos 

complementares para que estes efeitos sejam maximizados e, dessa forma, venham 

traduzir-se em melhora dos parâmetros reprodutivos. 

 Comprovou-se, com esta investigação, que os efeitos deletérios da radiação 

ionizante nos órgãos genitais masculinos interferem na eficiência da 

espermatogênese, na maturação dos gametas no epidídimo e na qualidade seminal. 

Com efeito, corrobora-se a direta relação entre a radiação ionizante e suas 

consequências danosas à fertilidade masculina.  

 Ao se considerar que o protocolo experimental adotado neste estudo 

evidenciou uma possível reversão ou atenuação dos danos reprodutivos da radiação 

relacionados à morfologia testicular, bem com aos parâmetros de concentração e 

trânsito espermáticos no epidídimo; remete-se à possibilidade de se empregar um 

tempo de tratamento mais prolongado para alcançar efeitos potencialmente 

positivos. 

 Assim, novas perspectivas se abrem quanto à maior investigação acerca do 

SRA intrínseco dos testículos e, os possíveis benefícios que um tratamento 

farmacológico com bloqueadores de AT1, antes, durante ou após a radioterapia, 

poderia trazer de resultados promissores para a fertilidade masculina. A hipótese de 

que o losartana e o telmisartana podem minimizar a lesão testicular ocasionada pela 

radiação, possivelmente por meio de seus papéis antioxidantes, merece ser mais 

explorada, considerando-se outros protocolos experimentais. 
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