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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 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 [3].

Pré-investigações clínicas sugerem que os 
antipsicóticos podem produzir disfunção sexual por 
múltiplos mecanismos, incluindo o bloqueio direto da 
dopamina tipo 2 (D2), elevação prolactina (produz um 
efeito indireto do centro de antagonismo D2), e α1 
antagonismo dos receptores adrenérgicos [4].

Doses mais elevadas olanzapina relacionados a níveis 
mais elevados de prolactina, indicam um mecanismo pelo 
quais as diferenças de dosagem dessa droga olanzapina 
produzir disfunção sexual [5].

Este trabalho se propõe avaliar a influência que esta 
droga exerce sobre parâmetros morfológicos do testículo.

Material e métodos

Esta trabalho foi realizada no Departamento de 
Morfologia e Fisiologia Animal da UFRPE/Recife-PE, no 
biotério e na área de histologia animal, durante o período 
de Agosto de 2007 a Fevereiro de 2008, com 25 ratos 
Wistar (Rattus norvegicus, var. albinus) pertencentes ao 
biotério da Área de Fisiologia do DMFA/UFRPE; 
objetivando principalmente verificar os efeitos das 
diferentes doses de Olanzapina em ratos pré-púberes, sobre 
a espermatogênese. A duração do experimento foi de 45
dias e durante esse período, os animais foram diariamente 
pesados e submetidos a aplicações diárias de diferentes 
doses de olanzapina.

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 ratos foram separadas em três grupos sendo: 
Grupo Controle – recebia por via intraperitoneal 

água deionizada.
Grupo l – recebia por via intraperitoneal 1 mg/kg 

de olanzapina diluída em água deionizada.
Grupo 2 – recebia por via intraperitoneal 2,5

mg/kg de olanzapina diluída em água deionizada.
Grupo 3– recebia por via intraperitoneal 5 mg/kg 

de olanzapina diluída em água deionizada.
Grupo 4– recebia por via intraperitoneal 10 mg/kg 

de olanzapina diluída em água deionizada.
Aos 105 dias, os ratos de cada grupo foram 

anestesiados por injeção intraperitonial de Tiopental sódico 
(30mg/kg; ROCHE, Brasil), e iniciou-se a perfusão. 
Coletaram-se as amostras de testículos, epidídimo, vesícula 
seminal, próstata onde foram devidamenre pesados e 
conservados.  As amostras foram incluídas em resina 
plástica e submetidas as análises histopatológicas.



Resultados e discussão

Na tabela 1 estão expressos os valores de médias e 
desvio padrão dos pesos dos órgãos de ratos tratados 
durante 45 dias com diferentes doses de olanzapina. A 
análise foi considerada significante para peso do 
testículo (g) com p = 0,02. Comparando-se o grupo 
tratado com 2,5mg/kg e 10mg/kg observou-se diferença 
significativa, com p< 0,05. A tabela abaixo mostra o 
peso dos órgãos nos diferentes grupos.

Os resultados das comparações dos pesos médios 
epididimários entre os grupos experimentais foram 
considerados extremamente significativos, para valor 
de p = 0,0006. Em relação ao peso do epidídimo, 
comparando-se o grupo controle com o grupo que 
recebeu a dosagem de 10 mg/Kg, foi encontrada uma 
diferença significativa com p < 0,01. E entre os grupos 
de 2,5 e 10 mg/Kg, com p < 0,001, observou-se 
diferença bastante significativa. Nos demais, não se 
observou diferença estatisticamente significante. 

A análise do peso das vesículas seminais entre os 
grupos não foi significativa, com p= 0,06.  

Em relação ao peso da próstata, para p = 0,001, 
foi observada significante redução de peso entre no 
grupo de 10mg/kg em relação ao controle, assim como 
entre este grupo e o de 2,5mg/kg. Bastante significativa 
(p<0,001) foi também a diferença entre médias dos 
grupo tratados com 1mg/Kg e 10mg/Kg de olanzapina, 
com redução de peso da próstata sendo observada entre 
os animais tratados com a maior dose em comparação 
aos tratados com a menor.

As avaliações qualitativas do testículo revelaram 
alterações no processo espermatogênico compatíveis 
com degeneração testicular (Figura 1). No parênquima 
testicular dos animais tratados com a dose de 5 e 
10mg/Kg de olanzapina por 45 dias foi observado nos 
túbulos seminíferos, descamação de células 
germinativas, presença de células sinciciais, 
vacuolização de células de Sertoli e presença de células 
necróticas ou em apoptose no epitélio germinativo e no 
lume tubular. Torna-se importante salientar que, apesar 
de constatada degenerações tubulares, os animais dos 
grupos tratados com as maiores doses de olanzapina 
apresentaram os 14 estágios do ciclo do epitélio 
seminífero (CES). 

Utilização crônica de olanzapina na dosagem de 
10mg/kg em ratos produz modificações morfofuncionais 
que atingem todo sistema genital uma vez que, alterações 
no peso testicular, epididimário, prostático, no processo 
espermatogênico e nos níveis séricos de testosterona foram 
constatados.

Mais pesquisas devem ser feitas para reforçar e 
esclarecer a todos os interessados nos efeitos da Olanzapina 
na reprodução, buscando- se alternativas e soluções para 
que os indivíduos que realmente necessitam do uso de 
antipsicóticos, possam de fato melhorar a qualidade de 
vida, sem que isto afete sua capacidade de reproduzir e/ou 
diminua seu desempenho sexual, no que tange a libido, 
ereção e ejaculação.  
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Tabela 1: Médias e desvio padrão dos pesos dos órgãos de ratos tratados durante 45 dias com diferentes doses de Olanzapina.

PARÂMETROS CONTROLE 
(n = 5)

G1 
(1mg/Kg)

(n = 5)

G2
(2,5mg/Kg)

(n = 5)

G3 
(5mg/Kg)

(n = 5)

G4
 (10mg/Kg)

(n = 5)

Testículo direito(g)    1,71 ± 0,16        1,6 ± 0,09 1,71 ± 0,07 1,49 ± 0,35      1,49 ± 0,16

Testículo esquerdo (g)    1,69 ± 0,18      1,61 ± 0,07      1,76 ± 0,07      1,49 ± 0,36      1,52 ± 0,06
Peso testicular médio (g)    1,72  0,16ab      1,61  0,08ab      1,71  0,08a      1,49  0,35ab      1,50  0,04b
Epidídimo direito (g)    0,70 ± 0,06a      0,62 ± 0,05abc      0,65 ± 0,02ac      0,59 ± 0,07bc      0,52 ± 0,04b
Epidídimo esquerdo (g)    0,66 ± 0,07      0,62 ± 0,04       0,71± 0,02      0,62 ± 0,07      0,73 ± 0,43
Peso médio do epidídimo (g)   0,68  0,06a      0,62  0,04ab      0,68  0,02a      0,61  0,07ab      0,53  0,04b
Vesícula seminal (g)    2,68 ± 0,52      2,69 ± 0,96      2,03 ± 0,49       2,11± 0,48      1,65 ± 0,56
Próstata (g)    0,99 ± 0,31a      1,17 ± 0,22a       0,91± 0,16a       0,81± 0,15ab      0,52 ± 0,08b

Letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam significância (p<0,05)



Figura 7: Fotomicrografias do testículo de ratos Wistar pós-púberes tratados durante 45 dias com diferentes doses de Olanzapina.
Figura 7A – Parênquima de túbulo seminífero do grupo tratado com 5mg/kg de Olanzapina. Observar células descamadas em apoptose no lúmen 
tubular (seta preta), célula gigante sincicial (seta vermelha) e vacuolização do epitélio seminífero (estrela), em secção transversal. Aumento 100X. 
Figura 7B – Detalhe da descamação de túbulo seminífero do grupo tratado com 5mg/kg de Olanzapina. Notar células em necrose, descamadas no 
lúmen tubular. Aumento 200X. 
Figuras 7C e 7D – Detalhe de túbulo seminífero do grupo tratado com 10mg/kg de Olanzapina. Observar túbulos seminíferos nos estágios VII e VIII 
do ciclo do epitélio seminífero, em secção transversal. Aumento 200X. 
Figura 7E – Detalhe de túbulo seminífero do grupo tratado com 10mg/kg de Olanzapina. Observar descamação de espermátides arredondadas (seta 
amarela) do túbulo seminífero, células germinativa em apoptose (seta vermelha) e vacuolização de células de Sertoli (estrela).  Aumento 100X. 
Figura 7F – Detalhe de túbulo seminífero do grupo tratado com 10mg/kg de Olanzapina. Observar células descamadas em apoptose no lúmen 
tubular. Aumento 100X. 
Figuras 7G e 7H – Detalhe de túbulo seminífero do grupo tratado com 10mg/kg de Olanzapina. Observar vacuolização de células de Sertoli 
(estrela), espermátides arredondadas descamadas no lúmen tubular (seta) e célula gigante sincicial (seta amarela) em apoptose.  Aumento 200X. 




