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Introdução

A rosiglitazona corresponde a uma 
tiazolidina-2,4-diona (glitazona), utilizada na 
terapêutica como um hipoglicemiante oral no 
tratamento da diabetes mellitus tipo 2, visto que 
apresenta efeitos sob a sensibilização da insulina. 
Contudo, este tratamento tem provocado redução no 
nível de testosterona, comprometendo a funções deste 
hormônio [1,2]. Tendo em vista a ampla aplicação 
terapêutica deste fármaco, é de fundamental 
importância avaliar quais as conseqüências da sua 
utilização, evitando possíveis efeitos indesejáveis [3]. 
A rosiglitazona, assim como as demais tiazolidinonas, 
ao ocasionar a deficiência de andrógenos, pode inverter
estes efeitos e promover a produção e ação dos 
adipócitos, com efeitos colaterais clínicos adversos [4].

A eficácia da rosiglitazona como agente 
hipoglicemiante deve-se ao seu mecanismo de ação 
como um agente agonista do receptor gama 
proliferador ativado do peroxissomo (PPAR-γ) [5].
Estes receptores nucleares são ligantes ativadores de 
fatores transcricionais que regulam diversas atividades 
biológicas desde a diferenciação e o desenvolvimento 
celular até o metabolismo dos lipídeos e a homeostase 
[6]. Ebora esteja comprovada a ação das tiazolidinonas 
sobre a biossíntese da testosterona, há uma escassa 
informação a respeito desta interferência na 
esteroidogênese testicular, o que justifica a pesquisa 

destes mecanismos, sendo estes mais seguros e providos 
de menos efeitos colaterais. Diante do exposto, o presente 
trabalho tem como objetivo avaliar a deficiência 
androgênica em modelos animais normais. Para isso 
avaliamos o efeito do tratamento crônico com a 
rosiglitazona sobre os níveis plasmáticos de testosterona 
(modelo in vivo) e sobre a produção testicular desse
hormônio (modelo ex-vivo), utilizando ratos machos 
adultos normais.

Material e métodos

A. Modelo in vivo

Para a realização do ensaio in vivo, utilizamos 
ratos Wistar (Rattus norvegicus) adultos, machos, pesando 
entre 250-300g. Os ratos foram previamente divididos em 
grupos de 06 animais, mantidos em gaiolas apropriadas, em 
sala climatizada, havendo 10 dias de adaptação antes do 
início dos experimentos. O grupo teste utilizou a 
rosiglitazona e o grupo controle utilizou o veículo. Os 
grupos foram tratados por um período de 15 dias, por via 
oral. Após o tratamento, os animais foram eutasianados, e 
em seguida, foi feita a coleta de sangue, o qual foi 
centrifugado para obtenção do plasma e estocado à – 20ºC 
para posterior análise por radioimunoensaio (RIE) usando 
kit comercial.



B. Modelo in vivo e ex vivo

Os animais utilizados no ensaio in vivo, após serem 
eutasianados, tiveram os testículos e a vesícula seminal 
removidos. Dois tratados com a rosiglitazona  e dois 
apenas com o veículo tiveram seus testículos 
cuidadosamente descapsulados e incubados em uma 
solução enzimática (2mL/testículo) contendo 
colagenase (0,5mg/mL), inibidor de tripsina 
(0,2mg/mL) e leupeptina (5µg/mL), todos dissolvidos 
em tampão fosfato-salina (PBS) (136,9 mM NaCl, 2,68 
mM KCl, 8,1 mM Na2HPO4.7H2O, 1,47 mM KH2PO4) 
contendo albumina sérica bovina (BSA) (1mg/mL). O 
pH foi ajustado para 7,4 e a incubação teve duração de 
20-30 minutos em um banho-maria a 34ºC, sob 
agitação de 100 ciclos/minuto até ocorrer a dispersão 
dos túbulos em uma massa homogênea. Em seguida, o 
tecido disperso foi imediatamente diluído à 50mL com 
PBS/BSA para diminuir o efeito da enzima, os túbulos 
seminíferos sedimentados durante 2 minutos e o 
sobrenadante foi filtrado através de malha de nylon 
(80µm). O filtrado foi centrifugado em tubos plásticos 
de 50mL a 150xg, 21ºC, durante 15 minutos. O 
sobrenadante foi descartado e as células sedimentadas 
foram ressuspendidas em M199/BSA contendo 
NaHCO3 (2,2 mg/mL) e BSA (1mg/mL), com o auxílio 
de uma pipeta plástica. Essa suspensão (5 mL) foi 
colocada cuidadosamente sobre o gradiente de Percoll 
(0 a 90%), realizando-se, em seguida, a centrifugação a 
1.300xg durante 30 min a 21oC. A fração das células de 
Leydig (interface 43-68%) foi aspirada com seringa de 
plástico de 10 mL e lavada duas vezes em M199/BSA 
com M199. Em seguida, as células foram contadas 
utilizando uma câmara de Neubauer. O número de 
células a serem incubadas foi determinado previamente 
em 0,35 x 106células/0,5mL de meio de incubação. Em 
seguida, as células foram incubadas a 34ºC numa 
atmosfera de 95% de O2 e 5% de CO2 durante 3 horas 
em banho maria com agitação de 60 ciclos por minuto, 
com meio de cultura M199, com a rosiglitazona e o 
controle (1, 5, 10 e 100 µM) em condições basais e 
estimuladas com gonadotrofia coriônica humana 
(hCG)(1 mUI/mL). Após o término da incubação as 
células foram precipitadas por centrifugação (150xg 
por 15 min) a 4ºC, o sobrenadante coletado e 
armazenado a 20ºC para posterior dosagem de 
testosterona por RIE [7]. Em seguida, as células foram
incubadas por 3 horas com os diferentes estímulos 
(hCG, dbcAPM) e precursores (22-hidroxi-colesterol e 
pregnenolona).

Resultados e Discussão

Por meio do modelo in vivo obtivemos as células de
Leydig dos dois grupos de animais (controle e  
rosiglitazona). Conforme descrito na metodologia do 
modelo ex vivo, realizamos a leitura da dosagem de 

testosterona estimulada no meio de incubação, a qual nos 
forneceu os resultados expressos na tabela 1. O tratamento 
com a rosiglitazona não alterou os níveis plasmáticos de 
testosterona. Os resultados do modelo ex-vivo foram 
expressos como ∆% do estimulado menos o basal e
mostraram que a rosiglitazona inibe em 51,6 ± 1,7 % e 45,8 
± 0,9 % a produção de testosterona estimulada pela hCG e 
dbcAMP, respectivamente e em 59,8 ± 5,1 % induzida 
pelo 22(R)-hidroxi-colesterol, mas não afeta a secreção
induzida pela pregnenolona. De acordo com os resultados,o
tratamento crônico com a rosiglitazona inibe a produção de 
testosterona pelas células de Leydig. Sugerimos que  esta 
inibição se dê por inibição da função da enzima P450 scc, 
visto que a produção de testosterona induzida pelo 22(R)-
hidroxicolesterol, que acessa diretamente a mitocôndria e é 
substrato para a P450 scc (enzima passo limitante no
processo de esteroidogênese) foi reduzida em  59,8 ± 5,1 % 
pelo tratamento com a rosiglitazona, enquanto que a 
produção de testosterona induzida pela pregnenolona, que é 
o produto da reação catalisada pela P450 scc, não foi
afetada pelo tratamento com a rosiglitasona.
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Tabela 1. Efeitos do tratamento crônico por vo com Rosiglitazona (5mg/Kg) durante 15 dias, sobre a secreção de 
testosterona induzida pelo hCG, dbcAMP, 22-OH-colesterol e pregnenolona. As células ( 0,35 x 106/ 0,5 mL) foram 
incubadas durante 3 horas. % estimulado pelo basal: diferença percentual (%) da produção de testosterona estimulada 
menos o basal do respectivo grupo. Os resultados representam a média  EPM de determinações em triplicata. * p 
0,01) em relação ao respectivo controle (ANOVA).

% da testosterona
Adições

Controle Rosiglitazona
hCG (1 mIU/mL) 2415120,7 1246,742,1
Dibutiril  cAMPb (1mM) 2296,755,6 1052,722,4
22-hidroxi-colesterol (10M) 7702,3330,4 4605,3393,3

Pregnenolona (1M) 344591,1 3549200,2


