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RESUMO

A isotretinoína age sobre as células epiteliais retardando sua diferenciação e amenizando sua atividade quando axarcebada. É de conhecimento, também, que essa droga tem

efeito teratogênico, no entanto, pouco se sabe sobre sua ação sobre o aparelho reprodutor masculino, sendo necessário analisar o efeito da isotretinoína sobre o

epidídimo.Foram utilizados 29 ratos Wistar machos em idade reprodutiva (70 dias), distribuídos em quatro grupos experimentais da seguinte maneira: G1 (n=6) recebeu 1,0 ml de

água deionizada; G2 (n=5) recebeu 1,0 ml de óleo de soja (veículo); G3 (n=9) recebeu 0,2mg de Roacutan® em 1 ml de óleo de soja/animal; G4 (n=9) recebeu 0,4mg de

Roacutan® em 1ml de óleo de soja/animal. Os animais foram mantidos em condições laboratoriais durante o período experimental de 60 dias consecutivos. Após esse período os

animais foram submetidos à eutanásia de acordo com Princípios Éticos de Pesquisa Animal estabelecidos pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA)

(CEUA/UFV – Protocolo de aprovação número 11/2012). Os epidídimos foram removidos e submetidos ao protocolo de inclusão em gicol metacrilato do laboratório de biologia

celular e estrutural da UFV. A proporção volumétrica dos compartimentos tubular e inter tubular foi estimada utilizando-se uma grade com 266 interseções (pontos) incidida sobre

10 imagens histológicas, obtidas na objetiva de 20x, o que totalizou 2660 pontos para cada região analisada, por animal. Os resultados foram expressos em porcentagem. Os

resultados obtidos mostraram que o Roacutan® não provocou alteração morfométrica no segmento inicial do epidídimo dos animais analisados. No segmento inicial o elemento

mais frequente foi o epitélio, seguido pelo lúmen com espermatozoide e tecido conjuntivo, com 44, 29 e 20%, respectivamente. Diante dos resultados até então encontrados no

segmento inicial pode-se afirmar que a absorção dos fluídos vindo do testículo não foram comprometidos pelo tratamento. 
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