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Introdução

A reprodução é fundamental para a perpetuação das 
espécies e a atividade sexual humana envolve uma 
interação de componentes fisiológicos, psicológicos e
comportamentais. As funções reprodutivas masculina 
podem ser divididas em três grupos principais: 
espermatogênese, ato sexual masculino e a regulação 
hormonal e neural da função reprodutiva [1].

O sistema reprodutivo masculino é formado por 
diversas glândulas e ductos que exercem a função 
produzir, transportar e eliminar para o meio externo os
gametas masculinos e, também, de produzir e secretar o
hormônio sexual masculino, testosterona [1].

Os testículos são as principais glândulas desse 
sistema e podem ser divididos, funcionais e 
anatomicamente, em duas partes: tecido intersticial 
(células de Leydig) e túbulos seminíferos (células de 
Sertoli), responsáveis pela esteroidogênese (produção 
de testosterona) e pela espermatogênese (produção de
espermatozóides), respectivamente [1].

A Olanzapina é um antipsicótico atípico usado para 
tratamento agudo e manutenção da esquizofrenia, bem 
como outras psicoses. Foi um dos primeiros atípicos a 
ser incluído na lista dos medicamentos excepcionais do 
Ministério da saúde (Setembro de 1999) e sendo 
comercializado no mundo todo, estimando-se que mais 
de 10 milhões de pessoas tenham utilizado este 
medicamento [2].

Os antipsicóticos são uma parte importante do 
tratamento de doenças psicóticas. Porém, 
sua segurança com as mulheres grávidas ou lactantes 
não foi completamente estabelecida [3].

Já se sabe que a olanzapina se difunde através da 
placenta ao feto; conseqüentemente, seu uso durante a 
gravidez levanta diversas edições clínicas [4].

Apesar da morbidade associada às patologias 
psiquiátricas, existe uma tendência a evitar o uso de 
psicofármacos durante a gestação. Muitas pacientes em 
tratamento com esses medicamentos terão 
conhecimento da gravidez apenas através do atraso
menstrual, por volta da 4° semana de gestação. Ou seja,
no período da organogênese que é crítico para 
desenvolvimento de malformações fetais [5]

Os antipsicóticos tem sido freqüentemente 
relacionados aos efeitos sexuais adversos, e cerca de 
39% dos pacientes em uso dessas drogas referem 
queixa de interferência na esfera sexual. Em 
comparação com outros efeitos colaterais, como fadiga, 
ganho de peso e tremor, o efeito sobre a função sexual 
é considerado o mais problemático e importante razão 
de não aderência ao tratamento [6].

Assim, devido às poucas informações sobre os 
efeitos colaterais da olanzapina nas funções sexuais, o 
objetivo deste trabalho relatar a avaliação 
histomorfométricas de testículos fetais gerados a partir 
de ratas wistar tratadas com olanzapina.

Material e métodos

O experimento foi realizado no Departamento de 
Morfologia e Fisiologia Animal da UFRPE/Recife-PE, 
no setor pertencente ao biotério da Área de Fisiologia 
do DMFA/UFRPE, com 18 ratas albinas Wistar (Rattus 
norvegicus albinus), provenientes do Biotério da 
UFRPE, adultas, vermifugadas, virgens, com 
aproximadamente 180 dias de idade. A temperatura 
ambiente era de aproximadamente 24ºC +2ºC. A 
iluminação era artificial com uso de lâmpadas 
fluorescentes (modelo Luz do Dia) de 400 lux, sendo o 
período de luz das 07h00min às 19h00min horas. 

Colocava-se durante a noite, um macho na gaiola das 
fêmeas, por um período aproximado de 10 horas 
durante o fotoperíodo escuro, na proporção de um 
macho para três fêmeas. Na manhã seguinte, era 
realizada a citologia vaginal nas ratas para o 
diagnóstico de prenhez.

A administração da olanzapina ocorria desde o 5º até 
o 18ºdia de gestação, sendo as fêmeas submetidas aos 
procedimentos de eutanásia no 19ºdia de prenhez. 

Os animais eram pesados e de acordo com o seu 
peso, recebiam por via intraperitoneal na região 
abdominal, sua respectiva dosagem de olanzapina ou 
0.5ml de água deionizada. 

As ratas foram separadas em três grupos sendo: 
Grupo l – recebia por via intraperitoneal 5 

mg/kg (15 vezes a dose humana) de olanzapina diluída 
em água deionizada



Grupo 2 – recebia por via intraperitoneal 10 
mg/kg (30 vezes a dose humana) de olanzapina diluída 
em água deionizada

Grupo Controle – recebia por via 
intraperitoneal 0.5 ml de áqua deionizada.

As aplicações ocorriam diariamente entre 13h00min
e 14h00minh, e a dosagem variava de acordo o peso do 
animal.

No 19ºdia de prenhez, as ratas foram pesadas e 
submetidas a superdosagem anestésica, via 
intraperitoneal com 3 a 5ml de tiopental sódico, 
solução a 2% (0,25ml/100g).

Após a verificação da parada cardío-respitatória, 
realizou-se uma laparotomia com incisão xifo-púbica 
longitudinal mediana, prosseguindo com a retirada dos 
fetos. Em seguida, os fetos eram pesados, mensurados 
crânio-caudalmente, incididos ventralmente e 
colocados numa solução de formaldeído tamponada a 
10%. Os fetos foram conservados em formaldeído 10% 
e foram escolhidos para as análises morfológicas 20 
fetos pertencentes aos grupos tratados e controle por 
amostragem não probabilística. 

Foi realizada uma incisão xifo-púbica a fim de obter 
acesso a região de desenvolvimento e migração dos 
testículos na cavidade abdominal. Nesta fase do 
desenvolvimento, as gônadas encontram-se na região 
pélvica.

Os fragmentos foram processados de acordo com as 
técnicas de rotina para inclusão em blocos de parafina, 
cortados em micrótomo a 3-4 micrômetros e corados 
pela técnica da Hematoxilina-Eosina (H.E.). Os 
testículos foram avaliados quanto ao diâmetro tubular, 
dos gonócitos e das células primitivas de sertoli. Além 
disso, mensuraram-se as células já referidas. Os dados 
foram analisados através de análise de variância 
(ANOVA), utilizando-se o teste de Student-Newman-
Keuls e com o auxilio do software estatístico Instat.

Resultados e discussão

A olanzapina é um seleto antagonista 
monoaminérgico com alta afinidade ligada aos 
seguintes receptores: serotonina 5HT2A/2C (Ki=4 e 11 
nM, respectivamente), dopamina D1-4(Ki=11-31 nM), 
Muscarínicos M1-5 (Ki= 1.9nM), Histamina H1(Ki= 7 
nM) e receptores adrenérgicos α1  (Ki = 19 nM)[7] e
pré-investigações clinicas sugerem que os 
antipisicóticos podem produzir disfunção sexual por 
múltiplos mecanismos, principalmente  o bloqueio 
direto sobre recaptador tipo 2 para dopamina, elevação 
e antagonismo dos receptores a1 adrenérgicos[4].

Apesar de poucos estudos serem realizados com 
intuito de relacionar os antipsicóticos atípicos com a 
função e a disfunção sexual. Já foram encontrados 
receptores de dopamina nas espermatogônias e em 
células germinativas dos túbulos seminíferos, e levando 
em consideração que a olanzapina se liga a receptores 

dopaminérgicos, possivelmente essa droga influencia o 
sistema reprodutor masculino. A presença de receptores 
dopaminérgicos em testículos de ratos e células 
germinativas pode sugerir uma interação desconhecida 
entre o sistema nervoso e reprodutivo [8].

Na tabela 1 é observado os parâmetros 
histomorfométricos de túbulo seminífero de fetos, 
tratado via transplacentária com olanzapina em 
diferentes dosagens. Nestes parâmetros não foi 
observado diferença significativa entre os grupos 
experimentais. 

Na figura 1 estão presente fotomicrografia dos 
testículos de fetos de ratos Wistar controle e tratados 
com olanzapina em diferentes concentrações, não se 
observa quaisquer sinais de alterações morfológicas.

Com base nos resultados apresentados, sugerimos 
que a olanzapina não influenciou nos parâmetros 
histomorfométricos e histopatológico dos testículos 
fetais. Nos entanto, entedemos que são necessários 
novos estudos para que seja comprovada a segurança 
desta droga no âmbito reprodutivo. Vale destacar que 
novas análises estão sendo realizadas com a finalidade 
de encontrar novos resultados.
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Tabela 1: Média e desvio padrão das análises morfométrica de testículo fetal originados de ratas Wistar controle e tratadas com 
diferentes doses de Olanzapina do 5º ao 19º dia de gestação.



Parâmetros
Controle 
(N= 10)

GI (5mg/Kg)
 (N= 10) P 

Diâmetro Tubular 5,23 ± 0,73  5,84 ± 0,75 0,0825
Nº de Sertoli 9,56 ± 1,78  9,49 ± 1,93 0,9337
Nº ESP 12,97 ± 1,63 12,62 ± 2,12 0,6839
Diâmetro de Sertoli 4,84 ± 0,46  5,04 ± 0,47 0,3375
Diâmetro ESP 5,94 ± 0,47  6,39 ± 0,69 0,1087

ESP= espermatogônias

Figura 1: Fotomicrografia do testículo de fetos de ratos Wistar controle e tratados com Olanzapina em diferentes concentrações.
Figura 1A e B: Fotomicrografias do testículo de fetos de ratos grupo controle. Observar túbulos seminíferos (TS) em corte transversal com 
células de Sertoli (seta vermelha) e espermatogonias (seta azul). No espaço intertubular (estrela) são encontrados as células de Leydig (seta 
amarela) e revestindo o testículo a túnica vaginal (seta preta). Aumento de 100X e 400X respectivamente.
Figura 1C e D: Fotomicrografias do testículo de fetos de ratos grupo tratado com 5mg/Kg. Notar túbulos seminíferos (TS) em corte 
longitudinal e transversal com células de Sertoli (seta vermelha) e espermatogonias (seta azul). No espaço intertubular (estrela) são 
encontrados as células de Leydig (seta amarela) e revestindo o testículo a túnica vaginal (seta preta). Aumento de 100X e 400X 
respectivamente.
Figura 1E e F: Fotomicrografias do testículo de fetos de ratos grupo tratado com 10mg/Kg. Notar túbulos seminíferos (TS) em corte 
transversal com células de Sertoli (seta vermelha) e espermatogonias (seta azul). No espaço intertubular (estrela) são encontrados as células 
de Leydig (seta amarela) e revestindo o testículo a túnica vaginal (estrela amarela). Aumento de 100X e 400X respectivamente


