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Resumo: A ação da radiação nos testículos pode afetar significativamente a capacidade de 
reprodução devido ao estresse oxidativo gerado; fenômeno em que há evidências da participação do 

Sistema Renina Angiotensina (SRA). Este estudo avaliou o papel dos inibidores do receptor AT1, na 

atenuação dos danos radioinduzidos ao DNA dos espermatozoides, a partir de amostras de sêmen 

do ducto deferente esquerdo. Ratos machos Wistar foram divididos em seis grupos experimentais: 

controle, 5Gy, Telmisartana (12mg/Kg/dia), Losartana (34mg/Kg/2x/dia), 5 Gy + Telmisartana e 5 Gy 
+ Losartana. Os dados mostraram aumento do percentual de espermatozoides com DNA 
fragmentado nos grupos irradiados quando comparados aos controles, o qual não foi revertido nos 
grupos irradiados e tratados. A radiação de 5 Gy (dose única) afetou o complexo DNA-proteína dos 
espermatozoides e os tratamentos não exerceram influência na reversão deste dano, considerando-
se o protocolo experimental empregado. 
Palavras-chave: radiação ionizante, estresse oxidativo, complexo DNA-Proteína, espermatozoide, 
inibidores do sistema renina angiotensina. 

Abstract: Radiation action in the testes can significantly affect the reproductive capacity due to 
oxidative stress generated; phenomenon in which there is evidence of involvement of the Renin 
Angiotensin System (RAS). This study evaluated the role of AT1 receptor inhibitors, in mitigating the 
radioinduced DNA damage sperm from semen samples left vas deferens. Male Wistar rats were 
divided into six experimental groups: Control, 5Gy, Telmisartan (12mg/kg/day) and Losartan 
(34mg/kg/2x/day), 5 Gy + Telmisartan and 5 Gy + Losartan. The results showed increase in the 
percentage of sperm with fragmented DNA in irradiated groups when compared to controls, which was 
not reversed in the irradiated and treated groups. The radiation of 5Gy (single dose) affected the DNA-
protein complex of the sperm and the treatments did not influence in reversing this damage, 
considering the experimental protocol used. 
Key-words: Radiation ionizing, Oxidative stress, DNA-protein, Spermatozoa, Renin-angiotensin 
system, Angiotensin II Type1 Receptor Blockers.  
 
Introdução: A ação da radiação nos testículos pode afetar significativamente a capacidade de 
reprodução. Estes efeitos deletérios decorrem particularmente do estresse oxidativo e, o aumento da 
produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) nos tecidos pode desencadear profundas 
alterações funcionais e estruturais, relacionadas com a apoptose em diversos tipos de células, 

incluindo as espermatogênicas [1,2]. Considerando a constada presença do Sistema Renina 

Angiotensina intrínseco no sistema genital masculino, onde participa de diversos processos 
fisiológicos como a espermatogênese, torna-se relevante investigar se inibidores do SRA assumem 
papel de moduladores deste sistema, prevenindo ou mitigando os efeitos da radiação sobre o DNA 
dos espermatozoides, visto que sua efetividade na prevenção do desenvolvimento ou na atenuação 
dos danos celulares foi evidenciada em outros tecidos irradiados [3]. 
 
Método: Foram utilizados 49 ratos machos Wistar (9-10semanas). Seis grupos experimentais de oito 
a 9 animais foram montados, sendo: 0 Gray (Gy) (controle), 5 Gy (dose única), Telmisartana, 
Losartana, 5 Gy + Telmisartana e 5 Gy + Losartana. Protocolo de aprovação CEUA-Famema obtido 
foi de n° 552/14. Os animais dos grupos experimentais foram sedados por via intraperitoneal com 
quetamina-xilazina (v/v), 70 mg/kg-7 mg/kg e submetidos à irradiação através de fonte de Cobalto 
(60

Co
), com dose única de 5 Gy diretamente nos testículos, segundo Kim et al. [4]. O tratamento 

farmacológico envolveu a administração, por gavagem, de 12mg/kg de Telmisartana (1vez/dia) e 
34mg/kg de Losartana (2 vezes/dia), diluídos em carboximetilcelulose (CMC) a 0,5%. Para análise da 
integridade do DNA dos espermatozoides foram utilizados esfregaços de sêmen coletado do ducto 
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deferente esquerdo, seguindo-se o protocolo de indução de metacromasia de Mello [5], que consiste 
na hidrólise por tratamento com ácido clorídrico 1N por 10 minutos, seguida da coloração com azul de 
toluidina a 0,025%, pH 4,0 por 20 minutos. Cem espermatozoides de 
cada animal foram contados, determinando-se o percentual de células 
com (azul escuro/roxo) ou sem alterações cromatínicas (verde/azul 
claro). A análise estatística foi feita por análise de variância (ANOVA) 
de dois fatores e pós-teste de Tukey. Diferenças em P < 0,05 foram 
consideradas estatisticamente significativas. 
 
Resultados: Os resultados da Tabela 1 mostram aumento do percentual de espermatozoides com 
DNA fragmentado nos grupos irradiados quando comparado aos seus respectivos controles. Nos 
grupos irradiados e tratados, o percentual de fragmentação do DNA se manteve alto em relação ao 
grupo irradiado não tratado. Constata-se com estes dados que os tratamentos com telmisartana e 
losartana não atenuaram o grau de lesão no DNA dos espermatozoides. Ressalta-se que a análise 
estatística foi realizada, no caso dos animais irradiados, com um número de animais muito reduzido. 
Isto se deu ao fato de que a concentração de espermatozoides diminuiu significativamente nos 
animais que sofreram irradiação em comparação aos controles. Devido a esta acentuada redução, os 
esfregaços do sêmen destes animais tinham poucos ou até nenhum espermatozoide, o que restringiu 
a análise da integridade do DNA a estas células. 

 

Tabela 1 – Média percentual de espermatozoides com DNA fragmentado de cada grupo experimental. 

Grupos experimentais Fragmentação do DNA (%) 

0Gy 0,21±0,15 (n=7) 
5Gy 3,00±2,50* (n=3) 

Telmisartana 0,19±0,09 (n=8) 

5Gy + Telmisartana 1,87±1,20* (n=4) 
Losartana 0,94±0,65 (n=9) 

5Gy + Losartana 7,00±3,00* (n=2) 
Valores expressos em média±E.P.M. *indica diferença significativa (P<0,05) em relação aos animais na 
irradiados (ANOVA de duas fatores/pós teste de Tukey. n = número de animais. 

 
Discussão e Conclusões: Constatou-se que a radiação ionizante com dose única de 5Gy 
diretamente no escroto de ratos leva à importantes alterações no complexo DNA-proteína, 
modificando a estrutura cromatínica dos espermatozoides não-testiculares. 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 
[5]. Os dados obtidos também revelam que os tratamentos com telmisartana e losartana não 
exerceram influência na restauração desta lesão. Ainda que estes resultados não tenham mostrado 
efetividade na atenuação da fragmentação do DNA dos espermatozoides dos animais irradiados, a 
ação dos bloqueadores do SRA no sistema genital masculino merece ser investigada, visto o 
potencial efeito radioprotetor destes fármacos em outros tecidos [3]. Assim, o estudo desenvolvido 
direciona para novas abordagens, considerando-se a determinação da dose exata de radiação dos 
testículos que não interfira excessivamente na capacidade de repovoamento do epitélio germinativo, 
além do tempo de tratamento e quando este deve ser iniciado. 
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