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RESUMO 

 

 

MOREIRA, N. Efeitos da exposição à ivermectina em ratos e coelhos: aspectos 

reprodutivos. [Effects of ivermectin exposure in rats and rabbits: reproductive parameters]. 

2018. 127 f. Tese (Doutorado em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

A ivermectina é uma lactona macrocíclica usada como agente antiparasitário de amplo 

espectro de ação contra nematelmintos e artrópodes. É empregada, principalmente, no 

controle de infecções parasitárias de animais domésticos, e recentemente vem sendo utilizada 

em seres humanos para o tratamento da oncocercose, escabiose e pediculose. Em mamíferos, 

diversas evidências indicam que as lactonas macrocíclicas interagem com canais de cloro 

mediados pelo ácido gama-aminobutírico (GABA). Sabe-se que o sistema GABAérgico está 

envolvido com a manifestação do comportamento sexual e estudo prévios mostraram que a 

ivermectina prejudicou o comportamento sexual de ratos machos e fêmeas. Assim, 

considerando que a ivermectina pode interferir na esfera sexual, este trabalho avaliou os 

efeitos temporais da exposição à ivermectina (0,2 e 1,0 mg/kg, por via subcutânea) em 

parâmetros reprodutivos e hormonais de ratos e de coelhos. Em ratos avaliou-se peso relativo 

dos órgãos de machos e fêmeas, o índice gonadossomático de machos, os achados 

histopatológicos; o receptor de andrógeno em testículos por imunohistoquímica; concentração 

sérica de testosterona, FSH e LH; expressão relativa de enzimas da via esteroidogênica por 

reação em cadeia da polimerase em tempo real (PCR-RT); ciclo estral, desempenho 

reprodutivo e concentração de estradiol nas fezes de ratas. Em coelhos machos avaliou-se a 

concentração, a motilidade e a morfologia de espermatozoides; a integridade das membranas 

plasmáticas, acrossomal e mitocondrial de espermatozoides; o peso relativo dos órgãos e o 

índice gonadossomático; a concentração sérica testosterona; os achados histopatológicos; e a 

análise hematológica e bioquímica sérica. Os resultados mostraram que a administração de 

ivermectina em ratos: não alterou o peso relativo dos testículos, epidídimos, próstata e 

vesícula seminal; não modificou o índice gonadossomático; promoveu prejuízo nas células 

germinativas do epitélio seminífero dos testículos, achado sugestivo de prejuízo na 

espermatogênese e na espermiogênese de machos; não interferiu na expressão de receptor 



 

 

andrógeno dos testículos, bem como a expressão relativa de enzimas da via esteroidogênica; 

não interferiu na concentração sérica de testosterona e FSH, porém diminuiu a concentração 

sérica de LH; não interferiu no ciclo estral, no desempenho reprodutivo e na concentração de 

estradiol nas fezes de ratas. Os resultados de ratos e ratas foram discutidos considerando a 

interferência da ivermectina na neurotransmissão GABAérgica, bem como na via de produção 

dos hormônios hipofisários-gonadais. Em coelhos, não foram observadas alterações nos 

parâmetros da fertilidade de machos, avaliada pela concentração, motilidade e morfologia de 

espermatozoides, e nem no potencial de fertilização, avaliado pela integridade das membranas 

plasmática, acrossomal e mitocondrial dos espermatozoides; não houve interferência nos 

níveis séricos de testosterona, na bioquímica sérica e em parâmetros do hemograma. Esses 

resultados em conjunto são indicativos de que a ivermectina causa poucos efeitos prejudiciais 

em aspectos reprodutivos de ratos e coelhos. 

 

Palavras-chave: Avermectina, Características espermáticas, Ciclo estral, Desempenho 

Reprodutivo, Hormônios sexuais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

MOREIRA, N. Effects of ivermectin exposure in rats and rabbits: reproductive 

parameters. [Efeitos da exposição à ivermectina em ratos e coelhos: aspectos reprodutivos]. 

2018. 127 f. Tese (Doutorado em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

Ivermectin is a macrocyclic lactone used as a broad spectrum antiparasitic agent against 

nematelmints and arthropods. It is mainly used in the control of parasitic infections of 

domestic animals, and recently has been used in humans to treat onchocerciasis, scabies and 

pediculosis. In mammals, various evidences indicate that macrocyclic lactones interact with 

gamma-aminobutyric acid (GABA)-mediated chloride channels. It is known that the 

GABAergic system is involved in the manifestation of sexual behavior and previous studies 

have shown that ivermectin impaired sexual behavior in male and female rats. Thus, 

considering ivermectin may interfere with the sexual sphere, this study evaluated the temporal 

effects of exposure to ivermectin (0.2 and 1.0 mg/kg, administered subcutaneously) on 

reproductive and hormonal parameters of rats and rabbits. In rats it was evaluated organ 

weights of male and female, the gonadossomatic index of males, histopathological findings; 

the immunohistochemical of the androgen receptor in the testes; serum LH, FSH and 

testosterone concentrations; relative expression of steroidogenic pathway enzymes by real-

time polymerase chain reaction (RT-PCR); estrous cycle, reproductive performance and 

estradiol concentration in the feces of female rats. In male rabbits it was evaluated the 

spermatozoa concentration, motility and morphology; the integrity of the membranes 

plasmatic, acrosomal and mitochondrial of the spermatozoa; the organ weights, the 

gonadosomatic index; serum testosterone concentrations; histopathological findings; and 

hematological and serum biochemical analysis. The results showed that ivermectin 

administration in rats: not alter the relative weights of the testes, epididymis, prostate and 

seminal vesicle; not modified gonadosomatic index; caused damage in the germinal cells of 

the seminiferous epithelium of the testes, finding suggestive of impairment in spermatogenesis 

and male spermiogenesis; did not interfere with the androgen receptor expression of the testes, 

as well as the relative expression of enzymes of the steroidogenic pathway; did not interfere in 



 

 

the serum testosterone and FSH concentrations, but it decreased the serum LH concentration; 

did not interfere in the estrous cycle, reproductive performance and estradiol concentration in 

the feces of female rats. The results of male and female rats were discussed considering the 

interference of ivermectin in GABAergic neurotransmission as well as in the production 

pathway of pituitary-gonadal hormones. In rabbits, no changes were observed in male fertility 

parameters evaluated by spermatozoa concentration, motility and morphology, nor the 

potential for fertilization evaluated by the integrity of the membranes plasmatic, acrosomal 

and mitochondrial of the spermatozoa; there was no interference in serum testosterone 

concentration, serum biochemistry and hematological parameters. These results together are 

indicative that ivermectin causes few adverse effects on reproductive aspects of rats and 

rabbits. 

 

Keywords: Avermectin, Estrous Cycle, Reproductive performance, Sexual hormones, Sperm 

characteristics. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

Antiparasitários são fármacos que possuem a capacidade de eliminar o parasita ou 

reduzir a carga parasitária para níveis toleráveis, inibindo o seu crescimento. Os 

antiparasitários são classificados em três tipos: ectocidas, endocidas e endectocidas 

(MORAGAS; SCHNEIDER, 2003; MAZO et al., 2005). Os ectocidas apresentam ação 

somente contra os parasitos externos, como, por exemplo, insetos e aracnídeos. Endocidas, por 

sua vez, atuam contra os parasitos internos, como nematódeos, cestódeos e trematódeos. E, 

por fim, os endectocidas agem contra os parasitos externos e internos, tendo assim um uso 

mais amplamente difundido (MORAGAS; SCHNEIDER, 2003; MAZO et al., 2005). 

O grande avanço no controle dos ecto- e endoparasitas foi a descoberta, na década de 

1970, das lactonas macrocíclicas, como as avermectinas e milbemicinas (CAMPBELL, 1989; 

GERENUTTI; SPINOSA, 1997). Esses agentes vêm sendo extensivamente comercializados 

mundialmente e amplamente utilizados na medicina veterinária para o tratamento de 

verminoses gastrointestinais e para o controle de ectoparasitos, bem como na agricultura para 

o controle de infestações por pragas (VERCRUYSSE; REW, 2002). Na medicina humana são 

usados para o tratamento de filariose e, principalmente, no tratamento e controle da 

oncocercose, pediculose e escabiose (JACKSON, 1989; OMURA, 2008).  

Inicialmente, foram descobertas as milbemicinas, em 1973, por pesquisadores da 

Sankyo, os quais apontaram o seu efeito acaricida e inseticida (MEROLA; EUBIG, 2012). 

Etimologicamente, a palavra milbemicina se refere aos seus efeitos: milb (ácaro) + myc 

(fungo) + in (substância química com finalidade farmacológica) (SHOOP et al., 1993).  

Posteriormente, em 1974, amostras de solo foram coletadas pelo Instituto Kitasho, em 

Kawana no Japão, e avaliadas pelo microbiologista Satoshi Omura. Essas amostras foram 

isoladas, cultivadas e enviadas ao seu colaborador, William Campbell, pesquisador da 

indústria farmacêutica Merck Sharp-Dohme (MSD). A colaboração entre esses pesquisadores 

resultou na descoberta das avermectinas. As avermectinas apresentam bioatividade potente 

contra insetos, ácaros e nematódeos (LAING; GILLAN; DEVANEY, 2017). 

Etimologicamente, a palavra avermectina expressa: a (ausência) + verm (verme) + ect 

(externo) + in (substância química com finalidade farmacológica) (BURG et al., 1979; 
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GERENUTTI; SPINOSA, 1997; OMURA, 2008).  

As avermectinas e milbemicinas são obtidas a partir do processo de fermentação dos 

actinomicetos, do gênero Streptomyces. A fermentação natural do actinomiceto Streptomyces 

hygroscopicus leva a obtenção da milbemicina e moxidectina, enquanto a fermentação do 

Streptomyces avermitilis conduz a obtenção da ivermectina, abamectina e doramectina 

(BURG et al., 1979; LANKAS; MINSKER; ROBERTSON, 1989; GERENUTTI; SPINOSA, 

1997). 

O processo de fermentação do Streptomyces avermitilis resulta na produção de oito 

tipos de avermectinas: A1a, A1b, A2a, A2b, B1a, B1b, B2a, e B2b. Os compostos A possuem 

um radical metil (CH3) ligado ao carbono 5, enquanto o grupo B possui um hidrogênio. Os 

compostos do tipo 1 possuem dupla ligação entre os carbonos 22 e 23, enquanto o tipo 2 

apresenta ligação simples. O grupo “a” apresenta um radical butil (C4H9) ligado ao carbono 25 

e o grupo “b” um radical isopropil (C3H7). Este processo de fermentação resulta na produção 

de quantidades maiores dos seguintes tipos A2a, B1a, B1b e B2a (GERENUTTI; SPINOSA, 

1997; OMURA, 2008; LAING; GILLAN; DEVANEY, 2017). 

A ivermectina (Figura 1) é um derivado semi-sintético constituído por uma mistura de 

80% de 22, 23 diidroavermectina B1a e 20% de 22, 23 diidroavermectina B1b, e foi o 

primeiro agente desse grupo comercialmente disponível em medicina veterinária e humana 

(GEARY, 2005; OMURA, 2008; KHOJA et al., 2018). Posteriormente, vieram abamectina, 

doramectina, eprinomectina e selamectina, cada uma com propriedades distintas e relevantes 

para o controle de ecto- e endoparasitos (GEARY, 2005; SARTOR; SANTARÉM, 2017). 

A ivermectina foi introduzida no mercado global de saúde animal, pela MSD, em 1981 

e em dois anos tornou-se um fármaco de sucesso e líder de mercado, tornando-se rapidamente 

o agente antiparasitário de maior espectro de ação e de maior sucesso já produzido (OMURA, 

2008), apresentando superioridade sobre os anti-helmínticos existentes, como o benzimidazol, 

levamisol e pirantel (LAING; GILLAN; DEVANEY, 2017; KHOJA et al., 2018). Em 1985, a 

ivermectina foi inserida como antiparasitário no tratamento de doenças humanas, a partir do 

esforço global iniciado pelas Nações Unidas para tratar doenças tropicais, que constituíam um 

grande problema de saúde pública em várias áreas endêmicas da África (CRUMP; OMURA, 

2011; KHOJA et al., 2018) e América do Sul (GEARY, 2005). Assim, desde o início da sua 
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comercialização, até os dias de hoje, a ivermectina é considerado um medicamento 

revolucionário, devido ao seu perfil farmacológico (KHOJA et al., 2018). 

 

Figura 1.1 - Estrutura química da ivermectina 
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Fonte: (MOREIRA, 2014). 

 

 

A ivermectina mostrou-se ativa contra endo- e ectoparasita, e foi comercializada como 

o primeiro endectocida. É eficaz em doses baixas e pode ser facilmente usada por via oral, 

tópica e parenteral e, além disso, tem um modo de ação único, ou seja, não há problemas de 

resistência cruzada com outros compostos existentes (OMURA, 2008; LAING; GILLAN; 

DEVANEY, 2017). 

A ivermectina é um endectocida aprovado para uso em ruminantes, suínos, equinos e 

cães. As doses preconizadas, por via subcutânea (SC), são de 0,2 mg/kg para ruminantes e 0,3 

mg/kg para suínos; para equinos, a dose é de 0,2 mg/kg por via oral (VO); em cães é 

empregada em associação com outros antiparasitários (DELAYTE et al., 2006; SINDICATO 



28 

 

NACIONAL DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE ANIMAL, 2017). 

Atualmente, existem vários produtos veterinários registrados no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) a base de ivermectina, na forma de soluções 

injetáveis, soluções tópicas, preparações orais (pasta e pó premix), além de associações com 

outros princípios ativos; são 76 produtos registrados para bovinos, 10 para caprinos, 21 para 

ovinos e 26 para equinos (SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS 

PARA A SAÚDE ANIMAL, 2017). Há também especialidades farmacêuticas para uso na 

espécie humana, sendo o medicamento de referência a Revectina® (DEF, 2015). 

As avermectinas, em geral, apresentam como características: alto peso molecular, 

baixa toxicidade, não atravessam facilmente a barreira hematoencefálica e são altamente 

lipofílicas, tendo, assim, pouca solubilidade em soluções aquosas (0,006 a 0,009 ppm), porém 

são facilmente solúveis em solventes orgânicos (CAMPBELL, 1989; GERENUTTI; 

SPINOSA, 1997). A lipossolubilidade faz com que após ser absorvida, independentemente da 

via de administração, a molécula seja distribuída por todo o organismo animal, concentrando-

se, particularmente, no tecido adiposo. Este tecido possui vascularização limitada, fazendo 

com que a liberação do fármaco para o plasma seja mais lenta, aumentando o tempo de sua 

permanência no organismo do animal (GEARY, 2005; OMURA, 2008).  

A biotransformação da ivermectina ocorre, exclusivamente, no fígado, a partir da 

enzima citocromo P450, isoenzima 3A4, resultado em aproximadamente 10 metabólitos, que 

em sua maioria são derivados hidroxilados e desmetilados (GEARY, 2005; OMURA, 2008). 

A sua eliminação e de seus metabólitos ocorre predominantemente pelas fezes, sendo 50% na 

forma inalterada; menos de 1% da dose administrada é eliminada pela urina e menos de 2% no 

leite materno (GEARY, 2005; OMURA, 2008). 

As avermectinas são fármacos utilizados extensivamente em animais de produção 

(corte e leiteiro). O período de carência da ivermectina para o abate, em gado de corte, de 

modo geral, varia entre 18 a 35 dias; em vacas lactantes não é recomendado o seu uso 

(BRASIL, 2013). Portanto, é de grande importância o monitoramento de resíduos das 

avermectinas em produtos de origem animal destinados ao consumo humano (CAMPBELL, 

1989; PRABHU; WEHNER; TWAY, 1991). Os tecidos alvos definidos pelo MAPA para 

monitoramento de resíduos são fígado, órgão de biotransformação, e tecido adiposo devido à 

lipofilicidade das avermectinas (OEHLER; MILLER, 1989; CHIU et al., 1990). O MAPA 
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determina como limite máximo de resíduo (LMR) das avermectinas para o fígado bovino 

como sendo de 100 µg/kg, exceto para a eprinomectina que é de 2.000 µg/kg; no leite bovino 

o LMR é de 10 µg/L para abamectina, ivermectina e moxidectina, sendo de 15 e 20 µg/L, 

respectivamente, para doramectina e eprinomectina (BRASIL, 2017). O LMR para o fígado de 

suínos é de 10 µg/kg para abamectina, eprinomectina e moxidectina, enquanto para a 

ivermectina é de 15 µg/kg, sendo de 100 µg/kg para doramectina. Em fígado de aves o LMR é 

de 10 µg/kg para todas as avermectinas (BRASIL, 2017). 

Em relação à toxicidade, a ivermectina é classificada como uma substância 

moderadamente tóxica. A sua dose letal 50% (DL50) oral em coelhos é de 406 mg/kg, 

enquanto a DL50 oral em ratos é de 42,8-52,8 mg/kg. A DL50 intraperitoneal em ratos é de 55 

mg/kg, enquanto a DL50 dérmica é de 660 mg/kg (TEMPLE; SMITH, 1994). A toxicidade da 

ivermectina está associada principalmente ao elevado número de formulações disponíveis no 

mercado e ao uso indiscriminado na tentativa de obter maior sucesso terapêutico. A toxicidade 

ocorre quando a ivermectina atinge órgãos suscetíveis em concentrações suficientemente altas 

e por tempo suficiente para iniciar a manifestação tóxica (DELGADO et al., 2009). É 

importante enfatizar que os animais jovens, em geral, são mais susceptíveis aos efeitos tóxicos 

da ivermectina que os adultos, devido a maior permeabilidade da barreira hematoencefálica 

(SANFORD; REHMTULLA; JOSEPHSON, 1988; GUPTA, 2007). 

A ivermectina embora apresente ampla margem de segurança para a maioria dos 

mamíferos, algumas raças de cães são particularmente sensíveis aos efeitos tóxicos da 

ivermectina, como, por exemplo, Collie, Pastor Australiano, Old English Sheepdog, Pastor de 

Shetland, Afgan Hound e seus mestiços. Os Collies são sensíveis a ivermectina, em doses tão 

baixas quanto 0,006 mg/kg (SAKATE, 2002; DELGADO et al., 2009; LAING; GILLAN; 

DEVANEY, 2017). Nessas raças de cães susceptíveis, há uma mutação do gene de resistência 

a múltiplas drogas, denominado MDR1, que codifica a glicoproteina-P (Gp-P). Esta se 

encontra localizada em alguns tecidos, inclusive na barreira hematoencefálica, canais 

hepatobiliares e placenta, agindo como uma proteína de efluxo, levando do interior para fora 

das células certas drogas. A importância da relação entre a toxicidade das avermectinas com a 

Gp-P se deve ao fato dela controlar a entrada de avermectinas nos tecidos potencialmente 

sensíveis. No sistema nervoso central (SNC) a Gp-P é encontrada nos capilares endoteliais, 

fazendo parte da barreira hematoencefálica. As avermectinas são, então, transportadas pela 
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Gp-P do interior para fora da célula do endotélio, através do lúmen do vaso capilar, 

prevenindo, assim, a sua difusão no SNC. Na deficiência ou ausência de Gp-P, as 

avermectinas são capazes de difundir-se livremente para o SNC, e aí se acumulando 

(DELGADO et al., 2009). A intoxicação é resultado da alta concentração de ivermectina no 

SNC, e os sinais clínicos incluem ataxia, desorientação, indiferença ao ambiente, hiperestesia, 

hiperreflexia, tremores, depressão, debilidade muscular, paralisia, ausência dos reflexos 

pupilares, cegueira, bradicardia, pulso fraco e, em casos graves, convulsões, coma e morte 

(SAKATE, 2002).  

O mecanismo de ação da ivermectina consiste em causar a imobilização dos 

nematódeos e ectoparasitos (insetos, carrapatos, ácaros e piolhos), induzindo paralisia tônica 

da sua musculatura. Esta paralisia é mediada pela potencialização e/ou ativação direta dos 

canais de cloro sensíveis à ivermectina, controlados pelo glutamato (CULLY et al., 1994; 

YATES; PORTILLO; WOLSTENHOLME, 2003; GEARY, 2005). Esses canais estão 

presentes somente nos nervos e células musculares dos invertebrados e, uma vez 

potencializados, acarretam no aumento da permeabilidade da membrana celular aos íons 

cloreto, promovendo a hiperpolarização dos nervos ou de células musculares, resultando em 

paralisia e morte do parasito (SIVILOTTI; NISTRI, 1991; PAREDES; AGMO, 1992). Os 

canais de cloro dependentes de glutamato não estão presentes nos vertebrados e, portanto, 

apresentam ampla margem de segurança nesses animais (LAING; GILLAN; DEVANEY, 

2017).  

A ivermectina pode também interagir com canais de cloro mediados por outros 

neurotransmissores, como o do ácido gama-aminobutírico (GABA). Nos mamíferos, a 

ivermectina atua bloqueando a transmissão pós-sináptica de impulsos nervosos mediados por 

GABA (GUPTA, 2007), que é o principal neurotransmissor inibitório do SNC; atualmente, 

são conhecidos por três classes de receptores: GABAA, GABAB e GABAC (SIVILOTTI; 

NISTRI, 1991; BORMANN, 2000). Alguns efeitos adversos observados em cães, equinos e 

bovinos que receberam ivermectina podem ser devido a efeitos colinérgicos mediados pelo 

GABA (BASUDDE, 1989; GUPTA, 2007). Além disso, Laing e colaboradores (2017) 

mostraram que em concentrações micromolares, a ivermectina pode interagir com uma 

variedade mais ampla de canais controlados por ligantes encontrados em invertebrados e 

vertebrados, incluindo GABA, glicina, histamina e receptores nicotínicos de acetilcolina. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Portillo%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13678634
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wolstenholme%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13678634
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Em mamíferos, o papel dos receptores GABAérgicos no comportamento sexual foram 

analisados a partir de estudos farmacológicos (AGMO; PAREDES, 1985). Estes estudos 

apontaram que a administração intraperitoneal de THIP (4,5,6,7-tetrahidroisoxazol[5,4-c] 

piridina-3-ol - agonista dos receptores GABAA) inibiu o comportamento sexual de ratos 

machos. Por outro lado, a administração de bicuculina (antagonista de receptores GABAA) 

não interferiu no comportamento sexual, porém quando administrada concomitante ao THIP 

produziu efeito inibitório intenso no comportamento sexual. Quando administrado o agonista 

do receptor GABAB (baclofen), este promoveu inibição quase completa do comportamento 

sexual (AGMO; PAREDES, 1985).  

Bitran e Hull (1987), levando em consideração que os receptores GABAérgicos são 

heterogêneos, atribuíram o fato de um antagonista potencializar a ação de um agonista, como 

consequência do bloqueio pré- e pós-sináptico de receptores GABAA. Assim, o bloqueio pré-

sináptico resultaria em liberação endógena do neurotransmissor GABA, o qual ativaria, 

preferencialmente, sítios GABAB, uma vez que os sítios GABAA estariam bloqueados pela 

bicuculina. Esta hipótese sugere também que o THIP pode ter algum efeito em receptor 

GABAB, e que a inibição do comportamento sexual de machos pelo GABA é mediada pela 

ativação de receptores GABAB. 

Demais estudos acerca dos efeitos comportamentais da administração de lactonas 

macrocíclicas, como ivermectina e moxidectina, também mostraram alta correlação das 

alterações comportamentais e o sistema GABAérgico. Assim, Rodrigues-Alves et al. (2008) 

observou que a moxidectina reduziu o comportamento sexual, a ereção peniana e os níveis 

hipotalâmicos de GABA em ratos machos adultos. Estudos posteriores mostraram que estas 

reduções envolvem a interferência em receptores GABAA (RODRIGUES-ALVES et al., 

2009). Avaliaram-se também os efeitos da exposição à ivermectina no comportamento sexual 

de ratos machos adultos; os autores observaram que a ivermectina foi capaz de aumentar a 

latência para a primeira monta e intromissão, sendo atribuído esse efeito ao prejuízo na fase 

apetitiva do comportamento sexual de ratos machos (BERNARDI et al., 2011).  

Em relação ao comportamento sexual de fêmeas, Moreira et al. (2014) estudaram os 

efeitos da ivermectina sobre a intensidade de lordose das ratas durante o estro natural e 

induzido por hormônios. Os achados mostraram que a ivermectina prejudicou o 

comportamento sexual de ratas, independentemente da modulação do estradiol. Estudo mais 
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recente mostrou que a ivermectina prejudicou a coordenação motora de ratos, devido a 

redução dos níveis estriatais de GABA e dopamina, além de reduzir os níveis séricos de 

testosterona (MOREIRA et al., 2017). 

Assim, fica evidente que existem profundas relações entre o sistema GABAérgico 

central e o comportamento sexual de mamíferos. Nesse sentido, considerando que a 

ivermectina pode interferir na esfera sexual desses animais, este trabalho avaliou os efeitos 

temporais da exposição à ivermectina (0,2 e 1,0 mg/kg, por via subcutânea) em parâmetros 

reprodutivos e hormonais de ratos e de coelhos. 

Esse trabalho é apresentado em dois capítulos. O Capítulo 1 refere-se ao estudo dos 

efeitos da ivermectina em parâmetros reprodutivos e hormonais de ratos machos e fêmeas. O 

Capítulo 2 aborda os efeitos temporais da ivermectina em parâmetros espermáticos e 

hormonal de coelhos. 
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2. CAPÍTULO 1 - Estudo dos efeitos da administração de ivermectina em ratos machos e 

fêmeas: parâmetros reprodutivos e hormonais 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

 

A ivermectina é um antiparasitário do grupo das avermectinas empregada tanto em 

medicina humana como em medicina veterinária. Em seres humanos é utilizada no tratamento 

da filariose linfática, oncocercose, rosásea, miíase, escabiose e pediculose (OMURA, 2008; 

KIRCIK et al., 2016). Em medicina veterinária é empregada como endectocida em ampla 

variedade de espécies animais (CAMPBELL, 1989; JACKSON, 1989; OMURA, 2008). A 

ivermectina tem, como característica, o amplo espectro de ação, com elevada tolerância pelo 

organismo do hospedeiro, apesar de não ser isenta de risco de efeitos indesejáveis (MIOLO, 

1999; ELGART; MEIKING, 2003).  

Nos parasitos a ivermectina atua nos canais controlados pelo glutamato (CULLY et al., 

1994; YATES; PORTILLO; WOLSTENHOLME, 2003; GEARY, 2005). Esses canais estão 

presentes somente nos nervos e células musculares dos invertebrados e, uma vez ativados 

acarretam no aumento da permeabilidade da membrana celular aos íons cloreto, promovendo a 

hiperpolarização dos nervos ou de células musculares, resultando em paralisia e morte do 

parasito (SIVILOTTI; NISTRI, 1991; PAREDES; AGMO, 1992).  

Nos mamíferos, a ivermectina atua bloqueando a transmissão pós-sináptica de 

impulsos nervosos mediados pelo ácido gama aminobutírico (GABA), que é o principal 

neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central (SNC) (GUPTA, 2007); atualmente, 

são conhecidas três classes de receptores: GABAA, GABAB e GABAC (SIVILOTTI; NISTRI, 

1991; BORMANN, 2000).   

Além do SNC, o GABA é encontrado também em gônadas e nos órgãos reprodutivos 

acessórios, exercendo efeito direto na esteroidogênese testicular e na viabilidade e motilidade 

dos espermatozoides (ERDO et al.,1983; FRUNGIERI et al., 1996). Os receptores 

GABAérgicos foram identificados em célula de Leydig de roedores e de seres humanos 

adultos (HE et al., 2001; GEIGERSEDER et al., 2003; HAUET et al., 2005), e também em 
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testículos e espermatozoides de ratos (HE et al., 2001; HE et al., 2003; LI et al., 2008). O 

receptor GABAA localizado nas células de Leydig parece ter participação local na regulação 

da síntese de hormônios sexuais (HE et al., 2001; HE et al., 2003; LI et al., 2008).  

As células de Leydig secretam testosterona, quando estimuladas pelo hormônio 

luteinizante (LH), sendo a testosterona responsável pelas características sexuais masculinas 

(físicas e comportamentais) (RASKIN et al., 2009) e pelo controle da espermatogênese 

(O’DONNEL et al., 2001). Este hormônio é essencial para o início, manutenção e qualidade 

da espermatogênese, além de atuar no mecanismo de retroalimentação (feedback negativo) na 

secreção de LH e do Hormônio Liberador de Gonadotropinas (GnRH) (JOHNSON et al., 

1980; MCLACHLAN et al., 1996; RASKIN et al., 2009). O Hormônio Folículo Estimulante 

(FSH) e a testosterona atuam sobre os receptores das células de Sertoli, regulando a 

espermatogênese, e influenciando na quantidade de espermatozoides produzidos (O’DONNEL 

et al., 2001; RASKIN et al., 2009). Acrescente-se, ainda, que o sistema reprodutor é regulado 

pelo eixo hipotálamo-hipófise-gônadas (para detalhe veja Anexo 1). O hipotálamo e 

responsável pelo controle central, com a síntese e liberação de GnRH, o qual é liberado de 

modo pulsátil pelos terminais hipotalâmicos neurais (JOHNSON et al., 1980; ROSER, 2008). 

Em ratos, o GnRH é liberado para dentro dos capilares do sistema porta hipofisário até a 

adeno-hipófise (JOHNSON et al., 1980; O’DONNEL et al., 2001), onde estimula os 

gonadotrofos a secretarem o LH e o FSH (MCLACHLAN et al., 1996; O’DONNEL et al., 

2001).  

Os efeitos da ivermectina sobre alguns parâmetros reprodutivos foram estudados tanto 

em machos como em fêmeas. Em relação aos parâmetros reprodutivos masculinos, 

recentemente, num estudo realizado em ratos tratados com ivermectina (0,56 mg/kg, por via 

subcutânea - SC), associada ou não com o anti-helmíntico rafoxadina (7,5 mg/k, gavagem), 

observou-se redução de peso dos testículos, do epidídimo e dos órgãos sexuais acessórios, 

bem como diminuição da motilidade dos espermatozoides e aumento das anormalidades 

espermáticas (EL-SAWY; EL-MADDAWY; SEED, 2015). Quanto aos parâmetros 

reprodutivos femininos, nosso estudo apontou que a ivermectina (1,0 mg/kg, via 

intraperitoneal - IP) interferiu na manifestação de lordose de ratas, tanto daquelas no estro 

natural, como no estro induzido por hormônio, indicando prejuízo no comportamento sexual 

(MOREIRA; BERNARDI; SPINOSA, 2014).  



40 

 

Quanto aos estudos sobre os efeitos da ivermectina no desempenho reprodutivo de 

fêmeas, esses são escassos. Assim, Poul (1988) verificou que a administração de ivermectina 

(1,0, 2,0 e 4,0 mg/kg/dia) a ratas prenhes do 6° ao 20° dia de gestação e do 2° ao 20° dia de 

lactação promoveu 100% de mortalidade dos filhotes apenas na maior dose. Neste mesmo 

estudo, quando se administrou ivermectina somente durante a gestação, observou-se 22% de 

mortalidade dos filhotes das ratas que receberam a dose 4,0 mg/kg; nas demais doses 

observou-se prejuízo no desenvolvimento físico e reflexológico dos filhotes, mostrando que 

esses são mais suscetíveis à ação neurotóxica da ivermectina. 

Assim, levando em consideração, o amplo emprego da ivermectina tanto na espécie 

humana, como na prática da medicina veterinária, faz-se necessário ampliar o conhecimento 

de seus efeitos sobre os mecanismos farmacológicos, fisiológicos e moleculares envolvidos na 

esfera reprodutiva. 
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2.2 OBJETIVO GERAL 

 

 

Avaliar os efeitos da administração de 0,2 e 1,0 mg/kg ivermectina, por via 

subcutânea, em parâmetros reprodutivos e hormonais de ratos machos e fêmeas. 

 

 

2.2.1 Objetivos específicos  

 

 

Em ratos: 

 Estudar os efeitos da ivermectina no peso relativo dos órgãos em machos e fêmeas, 

bem como no índice gonadossomático; 

 Realizar o estudo histopatológico das células do testículo e do epidídimo de ratos 

após 24, 48 e 72 horas da administração de ivermectina; 

 Realizar o estudo imunohistoquímico para detecção de receptor de andrógeno em 

testículo de ratos após 24 horas da administração de ivermectina;  

 Estudar os efeitos da ivermectina na concentração sérica de testosterona, FSH e LH 

de ratos após 24, 48 e 72 horas da administração; 

 Avaliar a expressão relativa de enzimas da via esteroidogênica por reação em 

cadeia da polimerase em tempo real (PCR-RT) após 24, 48 e 72 horas da 

administração de ivermectina; 

 Avaliar o ciclo estral fisiológico de ratas após a administração de ivermectina; 

 Realizar o estudo histopatológico de células do ovário e útero de ratas após o 

acompanhamento do ciclo estral fisiológico; 

 Avaliar os efeitos da ivermectina na concentração de estradiol nas fezes de ratas; 

 Examinar alguns parâmetros do desempenho reprodutivo de ratas após a 

administração de ivermectina. 
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2.3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

2.3.1 Animais 

 

 

Foram utilizados 106 ratos adultos, da linhagem Wistar, machos (N=58) e fêmeas 

(N=48), provenientes do biotério do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ/USP). Os animais com 

aproximadamente 90 dias de vida foram alojados em caixas de polipropileno com tampa 

metálica medindo 40 x 50 x 20 cm, em número de 5 animais por caixa. Estas caixas foram 

mantidas em salas com temperatura controlada por meio de aparelhos de ar condicionado (22 

± 2ºC) e ciclo de luz 12:12 horas (luz acessa às 06:00 horas). 

Água e ração foram fornecidas ad libitum aos animais durante todo procedimento 

experimental. 

Todos os procedimentos foram realizados em conformidade com as normas de 

manipulação animal adotadas pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

FMVZ/USP. O presente estudo foi aprovado pela CEUA da FMVZ/USP, sob o protocolo n° 

1892040315. 

 

 

2.3.2 Drogas 

 

 

 Ivomec® injetável (ivermectina - Merial Saúde Animal Ltda., Paulínia/SP); 

 Tween 80 (Labsynth Produtos para laboratório Ltda., Diadema/SP): usado para 

facilitar a dissolução da ivermectina (1 gota para 5 ml da droga). 

 

O Ivomec® injetável foi preparado acrescentando-se uma gota de Tween 80 para cada 

5 ml de NaCl 0,9%, o qual foi adicionado gradativamente, obtendo-se as concentrações de 0,2 

e 1,0 mg/ml de ivermectina. Empregou-se, como solução controle, a solução salina (NaCl 
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0,9%), a qual foi acrescida uma gota de Tween 80 para cada 5 ml. Ambas as soluções foram 

administradas por via SC. As doses de ivermectina administradas aos ratos foram de 0,2 e 1,0 

mg/kg, sendo a primeira a dose terapêutica padrão usada em vários modelos de animais 

(DADARKAR; DEORE; GATNE, 2007; SARTOR; SANTARÉM, 2017), e a segunda foi 

escolhida considerando estudo prévio de nosso laboratório, no qual observou-se que essa dose 

promoveu prejuízo no comportamento sexual de ratos e ratas (BERNARDI et al., 2011; 

MOREIRA; BERNARDI; SPINOSA, 2014). Todos os procedimentos experimentais em 

machos foram realizados 24, 48 e 72 horas após a administração de ivermectina, levando-se 

em consideração que a meia-vida da ivermectina em ratos é de 1-2 dias (CHIU et al., 1990). 

Todas as soluções foram administradas em volume de 1,0 ml/kg. 

 

 

2.3.3. Procedimentos 

 

 

Foram realizados os procedimentos descritos a seguir. 

 

 

2.3.3.1 Avaliação do peso relativo dos órgãos e do índice gonadossomático de 

ratos 

 

 

Para avaliar o peso relativo dos órgãos e o índice gonadossomático, os ratos foram 

pesados individualmente e submetidos à eutanásia (anestesia profunda com 1,0 mg/kg de 

acepromazina + 10 mg/kg de xilazina + 60 mg/kg de cetamina, por via IP). Em seguida, foram 

removidos e pesados fígado, adrenais, testículos, epidídimos, próstata e vesícula seminal (com 

e sem plasma seminal).  

O peso relativo (PR) destes órgãos foi calculado da seguinte forma: PR = PO/PC x 

100, onde PO = peso do órgão e PC = peso corporal.  

Com as gônadas masculinas foi calculado o índice gonadossomático (IGS) da seguinte 

forma: IGS = PG/PC x 100, onde PG = peso dos dois testículos e PC = peso corporal. 
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2.3.3.2 Análise histopatológica de fígado, adrenais, testículos e epidídimos de ratos 

 

 

O testículo e o epidídimo direitos de cada animal foram imersos em uma solução 

fixadora de Bouin (ácido pícrico saturado 75%, formol 25%, ácido acético glacial 5%); após a 

pré-fixação por 4 horas, esses órgãos foram removidos do fixador e seccionados 

transversalmente com o auxílio de um bisturi e mantidos por mais 24 horas no mesmo fixador. 

Em seguida, a solução de Bouin foi substituída por álcool 70% até o processamento 

histológico, que consistiu na inclusão do material em paraplast (Sigma Chemical Co., St. 

Louis, MO) e posterior obtenção de cortes com 5 μm de espessura e corado com hematoxilina-

eosina (HE) para análise histopatológica.  

O fígado e as adrenais foram fixados em formol a 10% por 48 horas e substituído por 

álcool 70% até o processamento histológico. 

 

 

2.3.3.3 Análise da expressão de receptor andrógeno nos testículos por 

imunohistoquímica 

 

 

Para a análise imunohistoquímica, as amostras de testículos direitos foram fixados em 

solução de Bouin (ácido pícrico saturado 75%, formol 25%, ácido acético glacial 5%) e 

incorporados em parafina. Os blocos parafinados foram seccionados a 3 μm, desparafinados e 

reidratados. As lâminas foram incubadas com anticorpos primários (anticorpo policlonal anti-

receptor andrógeno - anti-AR -, diluição 1:100 – 1:200, Thermo Fisher Scientific, Meridian 

Road Rockford, IL, EUA, catálogo n° PA5-16750), seguido EnVision + kit (HRP. Rabbit. 

DAB +, K4011, Dako, Glostrup, Dinamarca). As análises foram realizadas sob microscopia de 

luz (lente de aumento de 400x), sendo avaliados 10 campos (áreas) aleatórios da lâmina de 

cada animal. 
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2.3.3.4 Avaliação da concentração sérica de testosterona, FSH e LH 

 

 

Para avaliação da concentração sérica de testosterona, FSH e LH, o sangue foi 

coletado e armazenado em tubos cônicos do tipo Falcon® (50 mL) sem anticoagulante para 

obtenção do soro. As amostras coletadas foram centrifugadas a 4.000 rpm, por 10 minutos, a 

4ºC (centrífuga Harrier 18/80 MSE da Sanyo®). Em seguida, o soro (sobrenadante) foi 

pipetado, com o auxílio de uma micropipeta automática, e armazenado em tubos de 

polipropileno do tipo eppendorf® (2 ml). As amostras do soro foram conservadas em freezer -

80°C até o dia da análise.  

Os níveis séricos de testosterona foram determinados pela técnica de enzima 

imunoensaio de duplo-anticorpo, empregando-se kits comerciais apropriados (Cayman 

Chemical®, Ann Arbor, MI, EUA, catálogo n° 582701). As amostras foram diluídas 2x, 5x, 

10x, 30x e 60x para verificar qual fator de diluição que melhor se enquadrava à curva padrão 

do kit; a diluição escolhida foi de 60x. Os demais procedimentos foram realizados, de acordo, 

com os descritos pelo fabricante. 

Os níveis séricos de FSH e LH foram determinados pelo kit Milliplex Map Rat 

Pituitary Magnetic Bead Panel (Millipore, Billerica, MA). A diluição selecionada foi de 1:5. 

Os demais procedimentos foram realizados de acordo com os descritos pelo fabricante.  

 

 

2.3.3.5 Avaliação da expressão relativa de enzimas da via esteroidogênica por 

reação em cadeia da polimerase em tempo real (PCR-RT) 

 

 

Para avaliar a expressão relativa de enzimas da via esteroidogênica, as amostras de 

testículos esquerdos (sem a túnica albugínea) foram individualmente pesados e, 

aproximadamente, 100 mg de tecido foram imediatamente congeladas em nitrogênio líquido 

para medida dos níveis dos genes relacionados (3β-hidroxiesteroide desidrogenase, 17β-

hidroxiesteroide desidrogenase e CYP 19A1- para detalhe veja Anexo 2) através da técnica de 

reação em cadeia da polimerase em tempo real (PCR-RT). 
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Inicialmente, foi realizada a extração do RNA total do tecido com o auxílio de 1,0 ml 

da solução de Trizol (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA). Ao final da extração, as amostras de 

RNA total foram solubilizadas em 20 μl de água ultrapura. As concentrações das amostras de 

RNA total foram mensuradas por espectrofotometria utilizando o NanoDrop 2000 

(Biophotometer-Eppendorf®) no comprimento de onda de 260 nm. 

A seguir, foi realizada a reação de transcrição reversa para a síntese do DNA 

complementar (cDNA), sendo utilizados cerca de 2-4μl do RNA total obtido, processado por 

meio da utilização do kit comercial SuperScrit™ First-Strand Synthesis System para PCR-RT 

em termociclador Robocycler (Stratagene, La Jolla, CA, EUA).  

Após a síntese do cDNA, foi realizada a PCR-RT com o auxílio do kit comercial 

QuantiTect™ SYBR® Green PCR (Qiagen, Valencia, CA, EUA) e a reação foi realizada no 

termociclador StepOne (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). A ciclofilina foi utilizada 

como gene de controle interno para a normalização dos dados obtidos. 

Foram validados os seguintes genes: 

Primers Sequência (5'-3') 

3β-hidroxiesteroide desidrogenase F AGG AAT CTC CTA AGC TGC AGA C 

3β-hidroxiesteroide desidrogenase R GAT GAC AAC AGA GAT GCC CT 

17β-hidroxiesteroide desidrogenase F GGG AAA GCC TAT TCA TTT GAG C  

17β-hidroxiesteroide desidrogenase R GTG GTC CTC TCA ATC TCT TCT G 

CYP 19A1 F AAT CAC ATT GAG TAT GCA CGT C 

CYP 19A1 R GAT GAC CTT GGG AGA CTC AG 

 

F - Referente ao primer forward de ligação na direção 3’-5’ da cadeia simples de DNA;  

R - Referente ao primer reverse de ligação na direção 5’-3’ da cadeia simples de DNA. 
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2.3.3.6 Avaliação do ciclo estral e da concentração de estradiol nas fezes 

 

 

O ciclo estral foi acompanhado durante 30 dias consecutivos por observações 

microscópicas diárias do material proveniente do lavado vaginal das ratas. As coletas dos 

lavados vaginais foram realizadas no período da manhã, entre às 08h30 e 10h30.  

Para coletar os lavados vaginais foi introduzido delicadamente, e quase 

superficialmente, na vagina da rata uma ponteira com a extremidade arredondada acoplada a 

uma pipeta contendo aproximadamente 50 μl solução salina (NaCl 0,9%), a qual foi 

depositada e, em seguida, aspirado esse material. A seguir, esse material foi colocado em uma 

lâmina de vidro e, imediatamente, observado sob microscopia de luz (lente de aumento de 

400x), para detecção da fase do ciclo estral.  

Sob a microscopia de luz foi possível observar três tipos celulares, conforme descrito 

por Marcondes et al. (2002): 1) células epiteliais nucleadas e arredondadas; 2) células 

queratinizadas, irregulares e anucleadas e 3) leucócitos pequenos, circulares e bem definidos.  

As diferentes fases do ciclo estral são: proestro, estro, metaestro e diestro, 

caracterizadas por diferentes proporções dos tipos celulares. São elas:  

 Proestro: caracterizada pela predominância de células epiteliais nucleadas;  

 Estro: caracteriza-se, principalmente, pela presença de células queratinizadas e 

anucleadas, muitas vezes justapostas;  

 Metaestro: nesta fase encontram-se todos os tipos celulares, em proporções 

variadas;  

 Diestro: distingue-se pela proeminente presença de leucócitos.  

Foi considerado o 1° dia para avaliação do ciclo estral quando as ratas estavam na fase 

de estro. No 15° dia dessa avaliação, as ratas na fase de proestro ou estro foram distribuídas 

em grupos e tratadas, por via SC, com 0,2 ou 1,0 mg/kg de ivermectina ou solução salina 

(NaCl 0,9%), sendo o ciclo estral avaliado por mais 15 dias. Foi avaliado o número de cada 

fase do ciclo estral quinzenalmente, isto é, 15 dias antes e 15 dias após a administração de 

ivermectina. 
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Para avaliação dos níveis de estradiol nas fezes, estas foram coletadas de cada rata, por 

defecação espontânea ou induzida por massagem abdominal, nos seguintes dias: 14° dia da 

avaliação do ciclo estral (dia anterior ao tratamento com ivermectina ou solução controle), 15° dia 

da avaliação (dia da administração de ivermectina ou solução controle), 16°, 17° e 18° dias após 

administração. As fezes foram armazenadas em tubos de polipropileno do tipo eppendorf® (2 ml) 

para posterior dosagem hormonal. 

Os níveis de estradiol nas fezes foram determinados pela técnica de enzima 

imunoensaio de duplo-anticorpo, empregando-se kits comerciais apropriados (Cayman 

Chemical, Ann Arbor, MI, EUA, catálogo n° 582251). O protocolo de extração das fezes foi 

realizado, de acordo, com o descrito pelo fabricante. 

 

 

2.3.3.7 Avaliação do peso relativo de órgãos de ratas e estudo histopatológico 

 

 

Ao término 30° dia de acompanhamento do ciclo estral, as ratas foram pesadas e 

submetidas à eutanásia profunda (1,0 mg/kg de acepromazina + 10 mg/kg de xilazina + 60 

mg/kg de cetamina, por via IP) para a coleta dos órgãos de interesse (fígado, adrenais, útero e 

ovários), os quais foram pesados. 

O peso relativo (PR) destes órgãos foi calculado da seguinte forma: PR = PO/PC x 

100, onde PO = peso do órgão e PC = peso corporal.  

Para o estudo histopatológico, o útero e os ovários de cada animal foram imersos em 

uma solução fixadora de Bouin (ácido pícrico saturado 75%, formol 25%, ácido acético 

glacial 5%) por, aproximadamente, 48 horas e substituído por álcool 70% até o processamento 

histológico, que consistiu na inclusão do material em paraplast e posterior obtenção de cortes 

com 5 μm de espessura. A coloração com hematoxilina e eosina (HE) foi empregada. O fígado 

e as adrenais foram fixados em formol a 10% por 48 horas e substituído por álcool 70% até o 

processamento histológico.  
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2.3.3.8  Avaliação de alguns parâmetros do desempenho reprodutivo de ratas 

 

 

Para a avaliação do desempenho reprodutivo de ratas virgens foi feito o 

acompanhamento do ciclo estral, por meio do lavado vaginal (conforme descrito no item 

2.3.3.6), e sendo detectado o estro (fase receptiva), as fêmeas foram distribuídas em três 

grupos e tratadas, por via SC, com 0,2 ou 1,0 mg/kg de ivermectina ou solução salina (NaCl 

0,9%). A seguir, as ratas foram introduzidas na caixa de um rato macho sexualmente 

experiente na proporção de três fêmeas para cada macho. 

As fêmeas foram diagnosticadas positivas para a prenhez quando detectada a presença 

de espermatozoides no lavado vaginal; este foi considerado o dia zero de gestação (DG 0) e 

cada fêmea foi alojada individualmente em caixas, durante toda a gestação, que tem duração 

de 21-22 dias. 

Nos dias DG 0, 7 (semana 1), 14 (semana 2) e 21 (semana 3) as ratas foram pesadas e 

avaliou-se também o ganho de peso semanal. Nos dias DG 7, 14 e 21 foram avaliados o 

consumo água e de ração. No 21° dia de gestação as ratas foram submetidas à anestesia 

profunda (1,0 mg/kg de acepromazina + 10 mg/kg de xilazina + 60 mg/kg de cetamina, por 

via IP), e imediatamente após esse procedimento, abriu-se a cavidade abdominal, expostos os 

corpos uterinos, sendo avaliado o número de implantações, o número de reabsorções, o 

número de filhotes vivos, o número de filhotes mortos, o número total de filhotes, o número 

de filhotes machos e o número de filhotes fêmeas.  
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2.3.4 Delineamento experimental 

 

 

2.3.4.1 Efeitos da exposição à ivermectina em ratos: aspectos reprodutivos e 

hormonais de machos 

 

 

Os ratos foram distribuídos em sete grupos (N = 7-10 animais, por grupo), sendo seis 

grupos experimentais e um controle. Os animais dos seis grupos experimentais receberam, por 

via SC, ivermectina, sendo que três grupos receberam a dose única de 0,2 mg/kg e outros três 

receberam 1,0 mg/kg. Os ratos do grupo controle receberam, pela mesma via, solução salina. 

Os ratos dos grupos experimentais foram submetidos à anestesia profunda (1,0 mg/kg 

de acepromazina + 10 mg/kg de xilazina + 60 mg/kg de cetamina, por via IP) 24, 48 e 72 

horas após a administração de ivermectina para coleta de sangue, por punção cardíaca, para 

avaliação sérica de testosterona, FSH e LH, conforme descrito no item 2.3.3.4. Os ratos do 

grupo controle foram submetidos ao mesmo procedimento. 

Após a coleta de sangue, foram retirados fígado, adrenais, testículos, epidídimos, 

próstata e vesícula seminal (cheia e vazia), os quais foram pesados para avaliação do peso 

relativo, bem como do índice gonadossomático, conforme descrito no item 2.3.3.1; foi 

também realizado o estudo histopatológico, conforme descrito no item 2.3.3.2. Nos testículos 

foram avaliados a expressão de receptor andrógeno por imunohistoquímica e a expressão 

relativa de enzimas da via esteroidogênica por PCR-RT, conforme descrito, respectivamente, 

nos itens 2.3.3.3 e 2.3.3.5. 
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2.3.4.2 Efeitos da exposição à ivermectina em ratas: aspectos reprodutivos e 

hormonais 

 

 

Foram empregadas 30 ratas que tiveram o ciclo estral fisiológico avaliado e 

acompanhado, por duas semanas consecutivas, a partir da fase de estro. A seguir, as ratas 

foram distribuídas em três grupos, sendo dois grupos experimentais e um controle. As ratas 

dos grupos experimentais receberam no dia do estro, por via SC, 0,2 ou 1,0 mg/kg de 

ivermectina, sendo o ciclo estral avaliado e acompanhado, por mais duas semanas 

consecutivas. As ratas do grupo controle receberam no estro, pela mesma via, solução salina, 

sendo realizado o mesmo procedimento. Durante a avaliação do ciclo estral foram coletadas 

fezes das ratas para a avaliação da concentração de estradiol, conforme descrito no item 

2.3.3.6. Ao término da avaliação do ciclo estral, todas as ratas foram submetidas à anestesia 

profunda (1,0 mg/kg de acepromazina + 10 mg/kg de xilazina + 60 mg/kg de cetamina, por 

via IP) para coleta de fígado, ovários, útero e adrenais, os quais foram pesados e 

encaminhados para análise histopatológica, conforme descrito no item 2.3.3.7. 

Outras 18 ratas foram empregadas para avaliação do desempenho reprodutivo. Esses 

animais foram distribuídos em três grupos, sendo dois grupos experimentais e um controle. As 

ratas dos grupos experimentais receberam no dia do estro, por via SC, 0,2 ou 1,0 mg/kg de 

ivermectina, sendo colocadas para cruzar com um macho sexualmente experimente. As ratas 

do grupo controle receberam no estro, pela mesma via, solução salina, sendo realizado o 

mesmo procedimento. Uma vez detectada a prenhez, as ratas foram colocadas individualmente 

em caixas, sendo avaliado o ganho de peso, o consumo de ração e água semanais. No DG 21 

as ratas foram submetidas à anestesia profunda (1,0 mg/kg de acepromazina + 10 mg/kg de 

xilazina + 60 mg/kg de cetamina, por via IP) para avaliação de alguns parâmetros do 

desempenho reprodutivo, conforme descrito no item 2.3.3.8. 

 

 

 

  



52 

 

2.3.5 Análise estatística 

 

 

Para as análises estatísticas foi empregado o software Instat (Prism 6.01, GraphPad, 

San Diego, CA, EUA). A homocedasticidade foi verificada por meio do teste F ou de Bartlet. 

A normalidade foi conferida pelo teste de Brown-Forsythe. A análise de variância (ANOVA) 

de uma via seguida pelo teste post hoc de comparação múltipla de Dunnett foram usados para 

analisar o peso relativo dos órgãos das ratas. Os níveis séricos de testosterona, FSH e LH, o 

peso relativo dos órgãos e o índice gonadossomático dos ratos, a avaliação da expressão 

relativa de enzimas da via esteroidogênica por PCR-RT, o ciclo estral, a concentração de 

estradiol nas fezes de ratas e o desempenho reprodutivo foram analisados pela ANOVA de 

duas vias, seguido pelo teste post hoc de Dunnett. A análise da expressão de receptor de 

andrógeno nos testículos por imunohistoquímica foi analisado pelo teste t de Student. Em 

todas as análises, as diferenças foram consideradas significantes quando p<0,05. Os dados 

foram expressos como média ± erro padrão da média (SEM), exceto o estudo de 

imunohistoquímica, cujos dados foram expressos como mediana e, respectivos, percentis e 

limites. 

 

 

  



53 

 

2.4 RESULTADOS 

 

 

 São apresentados, a seguir, os resultados obtidos. 

 

 

2.4.1 Avaliação do peso relativo dos órgãos e do índice gonadossomático de ratos 

 

 

A figura 2.1 mostra os efeitos da ivermectina no peso relativo dos diferentes órgãos e 

do índice gonadossomático de ratos. Os resultados revelaram diferenças significantes entre os 

grupos apenas no peso relativo do fígado e das adrenais. No fígado, a ANOVA de duas vias 

revelou diferenças significantes no tempo [(F2,59) = 4,111, p = 0,0213] e o teste post hoc de 

Dunnett revelou aumento no peso relativo desse órgão em ratos tratados com 1,0 mg/kg de 

ivermectina e observados às 24 horas, em comparação com o grupo controle. Em relação ao 

peso relativo das adrenais, a ANOVA de duas vias relevou diferenças significantes apenas na 

dose, tanto para a adrenal direita [(F2,53) = 9,625, p = 0,0003], como para a esquerda [(F2,53) 

= 9,216, p = 0,0004] e o teste post hoc de Dunnett revelou aumento no peso relativo das 

adrenais direita e esquerda em ratos tratados com 0,2 e 1,0 mg/kg de ivermectina observados 

tanto às 24 como às 48 horas, em comparação com o grupo controle. 
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Figura 2.1 - Efeitos da administração de ivermectina (0,2 ou 1,0 mg/kg) ou solução controle 

(1,0 ml/kg - grupo controle) no peso relativo dos órgãos (fígado, testículo, próstata, 

epidídimo, adrenal e vesícula seminal) e índice gonadossomático de ratos. Os 

dados são expressos como média ± SEM. N = 7-10 animais por grupo. *p<0,05, 

comparado com o grupo controle (ANOVA de duas vias, seguido pelo teste post 

hoc de Dunnett). 
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2.4.2 Análise histopatológica do fígado, adrenais, testículos e epidídimos de ratos 

 

 

No estudo histológico dos diferentes tecidos foram observadas alterações evidentes 

entre os grupos apenas nos testículos. A figura 2.2 ilustra a secção dos túbulos seminíferos dos 

testículos de ratos do grupo controle e do grupo 1,0 mg/kg de ivermectina às 24 horas. No 

grupo controle, os túbulos seminíferos estão dispostos em associações celulares bem 

definidas, representando os 14 estágios do ciclo do epitélio seminífero (Figura 2.2 A). As 

células do epitélio seminífero, as células de Sertoli, e as células intersticiais (células de 

Leydig) exibem aspecto nuclear e localização compatível com o normal (Figura 2.2 B). 

Na dose de 1,0 mg/kg de ivermectina às 24 horas foram observadas alterações 

histopatológicas na espermatogênese. As alterações consistem na desorganização do epitélio 

germinativo, a vacuolização, a degeneração das células germinativas e descamação das células 

para dentro do lúmen do túbulo (Figura 2.2 C-G). 

Anormalidades histopatológicas semelhantes foram observadas na dose de 1,0 mg/kg 

de ivermectina, tanto às 48 horas (Figura 2.3 A-D) como às 72 horas (Figura 2.4 A-C), 

denotando a permanência desses padrões degenerativos no epitélio germinativo, como 

observado na dose de 1,0 mg/kg às 24 horas. 
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Figura 2.2 - Micrografia de luz da secção dos túbulos seminíferos de testículos de ratos do 

grupo controle e do grupo 1,0 mg/kg de ivermectina às 24 horas. Grupo controle: 

(A) aspecto normal, onde S = célula de Sertoli, G = espermatogônia, C = 

espermatócito, EP = espermátides redondas e EZ = espermatozoides; (B) tecido 

intersticial com células de Leydig no aspecto normal (seta). Grupo 1,0 mg/kg às 24 

horas: (C) onde 1 e 3 = epitélio desorganizado, 2 = descamação do epitélio; (D) 

seta indica descamação das células germinativas no lúmen tubular; (E) seta indica 

epitélio desorganizado; (F) seta indica baixa frequência de células da linhagem 

germinativa com aumento do diâmetro do lúmen; (G) seta indica células 

germinativas no lúmen tubular com núcleos picnóticos. HE (x 400). 
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Figura 2.3 - Micrografia de luz da secção dos túbulos seminíferos de testículos de ratos do 

grupo 1,0 mg/kg de ivermectina às 48 horas. Em (A), 1 = descamação de células 

germinativas no lúmen tubular e 2 = epitélio desorganizado; (B) seta indica 

vacuolização do epitélio tubular; (C) 1 e 2 = epitélio desorganizado; (D) seta indica 

células germinativas com núcleos picnóticos no lúmen tubular. HE (x 400). 
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Figura 2.4 - Micrografia de luz da secção dos túbulos seminíferos de testículos de ratos do 

grupo 1,0 mg/kg de ivermectina às 72 horas. Em (A), 1 = aumento do diâmetro do 

lúmen e 2 = epitélio desorganizado; (B) seta indica aumento do diâmetro do lúmen 

e vacuolização do epitélio tubular; (C) seta indica células germinativas com 

núcleos picnóticos no lúmen tubular; (D) 1 = células germinativas com núcleos 

picnóticos e 2 = descamação de células germinativas no lúmen tubular; (E) 1 = 

epitélio desorganizado e 2 = células germinativas no lúmen tubular. HE (x 400). 
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2.4.3 Análise da expressão de receptor andrógeno nos testículos por 

imunohistoquímica 

 

 

A análise da expressão de receptor andrógeno nos testículos por imunohistoquímica 

não revelou alterações evidentes. As figuras 2.5 e 2.6 mostram que os testículos dos animais 

tanto do grupo controle como do grupo tratado com 1,0 mg/kg de ivermectina e observados 24 

horas após a administração exibiram, de maneira semelhante, a marcação positiva para o 

receptor andrógeno nas células germinativas dos túbulos seminíferos.  

 

 

Figura 2.5 - Efeitos da administração de ivermectina (1,0 mg/kg) ou solução controle (1,0 

ml/kg - grupo controle) na expressão relativa do receptor andrógeno nos testículos 

por imunohistoquímica. Os dados são expressos como mediana e respectivos 

percentis e limites. N = 5 animais por grupo. p >0,05, comparado com o grupo 

controle (Teste t de Student). 
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Figura 2.6 - Micrografia de luz da secção dos túbulos seminíferos, com marcação positiva 

(marrom) dos receptores andrógenos, de testículos de ratos do grupo controle (A) e 

do grupo 1,0 mg/kg de ivermectina às 24 horas (B). DAB (x400). 
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2.4.4 Avaliação da concentração sérica de testosterona, FSH e LH 

 

 

A figura 2.7 mostra os efeitos da ivermectina na concentração sérica de testosterona, 

FSH e LH de ratos. Os resultados revelaram diferenças significantes entre os grupos apenas na 

concentração sérica de LH. A ANOVA de duas vias revelou diferença significante apenas na 

dose [(F2,10) = 10,23, p = 0,0001] e o teste post hoc de Dunnett revelou diminuição na 

concentração sérica de LH em ratos que foram tratados com 1,0 mg/kg de ivermectina às 24 

horas e com 0,2 mg/kg de ivermectina às 48 horas, em comparação com o grupo controle. 

 

 

Figura 2.7 - Efeitos da administração de ivermectina (0,2 ou 1,0 mg/kg) ou solução controle 

(1,0 ml/kg - grupo controle) na concentração sérica de testosterona, FHS e LH de 

ratos. Os dados são expressos como média ± SEM. N = 7-10 animais por grupo. ** 

p<0,01, comparado com o grupo controle (ANOVA de duas vias, seguido pelo 

teste post hoc de Dunnett). 
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2.4.5 Avaliação da expressão relativa de enzimas da via esteroidogênica por PCR-

RT 

 

 

A figura 2.8 mostra os efeitos da avaliação da expressão relativa de enzimas da via 

esteroidogênica por PCR-RT. A ANOVA de duas vias não mostrou diferenças significantes na 

expressão relativa das enzimas 3β-hidroxiesteroide desidrogenase, 17β-hidroxiesteroide 

desidrogenase e CYP 19A1 entre os grupos. 

 

 

Figura 2.8 - Avaliação da expressão relativa de enzimas da via esteroidogênica por PCR-RT 

após a administração de ivermectina (0,2 ou 1,0 mg/kg) ou solução controle (1,0 

ml/kg - grupo controle). Os dados são expressos como média ± SEM. N = 5 

animais por grupo. p> 0,05, em comparação com o grupo controle (ANOVA de 

duas vias, seguido do teste post hoc de Dunnett). 
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2.4.6 Avaliação do ciclo estral e da concentração de estradiol nas fezes 

 

 

A figura 2.9 mostra o número de cada fase do ciclo estral de ratas 15 dias antes e 15 

após a administração de ivermectina. A ANOVA de duas vias não revelou diferenças 

significantes em nenhuma das fases do ciclo estral entre os grupos. 

A figura 2.10 mostra a avaliação da concentração de estradiol nas fezes de ratasdo 14º 

dia (24 horas antes da administração de ivermectina) ao 18º dia do ciclo estral (período pós-

administração de ivermectina). A ANOVA de duas vias não revelou diferenças significantes 

na concentração de estradiol nas fezes, entre os grupos. 

 

 

Figura 2.9 - Efeitos da administração de ivermectina (0,2 ou 1,0 mg/kg) ou solução controle 

(1,0 ml/kg - grupo controle) no número de cada fase do ciclo estral de ratas, 15 

dias antes e 15 dias após a administração. Os dados são expressos como média ± 

SEM. N = 7-10 animais por grupo. p>0,05, em comparação com o grupo controle 

(ANOVA de duas vias, seguido do teste post hoc de Dunnett). 
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Figura 2.10 - Efeitos da administração de ivermectina (0,2 ou 1,0 mg/kg) ou solução controle 

(1,0 ml/kg - grupo controle) na concentração de estradiol nas fezes de ratas do 14º 

dia (24 horas antes da administração de ivermectina) ao 18º dia (período pós-

administração de ivermectina) do ciclo estral. Os dados são expressos como média 

± SEM. N = 5 animais por grupo. p> 0,05, em comparação com o grupo controle 

(ANOVA de duas vias, seguido do teste post hoc de Dunnett).  

 

 

 

 

2.4.7 Avaliação do peso relativo de órgãos e estudo histológico de ratas 

 

 

A figura 2.11 mostra os efeitos da ivermectina no peso relativo dos diferentes órgãos 

de ratas. A ANOVA de uma via não revelou diferenças significantes no peso relativo dos 

órgãos de ratas entre os diferentes grupos. 

No estudo histológico dos diferentes tecidos, não foram observadas alterações 

evidentes entre os diferentes grupos (dados não mostrados). 
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Figura 2.11 - Efeitos da administração de ivermectina (0,2 ou 1,0 mg/kg) ou solução controle 

(1,0 ml/kg - grupo controle) no peso relativo dos órgãos (fígado, adrenais, útero e 

ovários) de ratas. Os dados são expressos como média ± SEM. N = 7-10 animais 

por grupo. p>0,05 em comparação com o grupo controle (ANOVA de uma via, 

seguido do teste post hoc de Dunnett). 
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2.4.8 Avaliação de alguns parâmetros do desempenho reprodutivo de ratas 

 

 

Todas as ratas acasaladas, tanto do grupo controle como aquelas dos grupos 

ivermectina, tornaram-se prenhes e a gestação foi acompanhada até o 21º dia. 

A figura 2.12 mostra o ganho de peso, consumo de água e de ração semanais de ratas. 

Os resultados revelaram diferenças significantes entre os grupos apenas no consumo hídrico. 

No consumo hídrico, a ANOVA de duas via mostrou diferenças significantes entre os grupos 

[F(2,36) = 3,684, p = 0,0350] e os dias de gestação [F(2,36) = 15,03, p < 0,0001]; o teste post 

hoc de Dunnett revelou aumento do consumo hídrico nos animais tratados com as doses de 0,2 

e 1,0 mg/kg de ivermectina na semana2 e 3, em comparação ao grupo controle. 

A tabela 2.2 mostra os parâmetros avaliados no desempenho reprodutivo de ratas. Os 

resultados não revelaram diferenças significantes entre os grupos. Vale acrescentar que não 

foram observadas nenhuma alteração anatômica externa em nenhum dos fetos dos diferentes 

grupos. 
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Figura 2.12 - Efeitos da administração de ivermectina (0,2 ou 1,0 mg/kg) ou solução controle 

(1,0 ml/kg - grupo controle) no ganho de peso, consumo de água e de ração 

semanais de ratas. Os dados são expressos como média ± SEM. N = 6 animais por 

grupo. DG 0 = dia gestacional 0. *p< 0,05, p> 0,05, em comparação com o grupo 

controle (ANOVA de duas vias, seguido do teste post hoc de Dunnett). 
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Tabela 2.1 - Efeitos da administração de ivermectina (0,2 ou 1,0 mg/kg) ou solução controle 

(1,0 ml/kg - grupo controle) nos diferentes parâmetros do desempenho reprodutivo 

de ratas. Os dados são expressos como média ± SEM. N = animais/grupo. p> 0,05, 

em comparação com o grupo controle (ANOVA de duas vias, seguido do teste post 

hoc de Dunnett). 

 

Parâmetros Controle (N=6) 
Ivermectina (mg/kg) 

0,2 (N=6) 1,0 (N=6) 

Número de implantações 
11,50±11,67 12,50±12,33 11,00±11,33 

Número de reabsorções 
0 0 0 

Número de filhotes vivos 10,67±0,49 11,33±0,66 10,33±0,42 

Número de filhotes mortos 0 0 0 

Número total de filhotes 10,67±0,49 11,33±0,66 10,33±0,42 

Número de filhotes machos 
5,33±0,76 6,16±0,65 4,33±0,61 

Número de filhotes fêmeas 
5,33±0,61 5,16±0,60 6,16±0,47 
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2.4 DISCUSSÃO 

 

 

Neste trabalho investigou-se a possível capacidade da ivermectina causar disfunções 

reprodutivas e hormonais em ratos machos e fêmeas.  

Inicialmente, avaliou-se o peso relativo dos testículos de ratos, visto que este 

parâmetro juntamente com o volume testicular são utilizados como um indicador quantitativo 

da normalidade dos testículos; em circunstâncias anormais, são evidenciadas alterações no 

peso deste órgão (RUSSEL; MALONE; KARPAS, 1990). Outro fator indicativo da 

normalidade testicular é a correlação entre o peso do testículo e o número de células 

germinativas do epitélio seminífero (MEISTRICH, 1982; HIKIM et al., 1989; KOTULA-

BALAC et al., 2011).  

Os resultados obtidos no presente estudo não mostraram alteração no peso relativo dos 

testículos, contudo observou-se alterações nas células germinativas do epitélio seminífero dos 

testículos de ratos tratados com 1,0 mg/kg de ivermectina, desde 24 horas até 72 horas da 

administração. O aspecto histológico mostrou vacuolização, sugerindo a morte de células da 

linhagem germinativa, uma vez que há espaço entre as células de Sertoli e as células 

germinativas (FREITAS et al., 2002). Além disso, observou-se desorganização e descamação 

do epitélio seminífero, bem como a presença de núcleos picnóticos nas células da linhagem 

germinativa, o que caracteriza degeneração do epitélio seminífero. Assim, esses achados são 

sugestivos de que a exposição aguda a maior dose de ivermectina causou prejuízo na 

espermatogênese e na espermiogênese de ratos, em decorrência da desorganizado das células 

do epitélio seminífero. Neste sentido, alguns autores têm atribuído esses efeitos à atuação da 

ivermectina em receptores GABAérgicos presentes nos testículos e em espermatozoides (HE 

et al., 2001; HE et al., 2003; LI et al., 2008), bem como em célula de Leydig de ratos (HE et 

al., 2001; GEIGERSEDER et al., 2003; HAUET et al., 2005). 

As células de Leydig são responsáveis pela produção de andrógenos, como a 

testosterona (RAMASWAMY; WEINBAUER, 2014), e esse hormônio nessas células é 

sintetizado pela ação de enzimas presentes na mitocôndria e no retículo endoplasmático liso 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008; LEU et al., 2011). Na mitocôndria, a etapa inicial da 

síntese da testosterona, consiste na conversão do colesterol em pregnenolona. Essa, por sua 
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vez, é então transportada ao retículo endoplasmático liso, sendo convertida a 17α-

hidroxipregnenolona pela enzima 17α-hidroxilase. Em etapa conseguinte, a 17α-

hidroxipregnenolona é convertida em dehidroepiandrosterona (DHEA), que, pela ação da 

enzima 3β-hidroxiesteroide desidrogenase, é convertida a androstenediona. A seguir, a 

androstenediona é convertida, pela enzima 17β-hidroxiesteroide desidrogenase, a testosterona 

(MOLINA, 2007; LEU et al., 2011). A testosterona, secretada pelas células de Leydig em 

resposta ao LH, atua juntamente com o FSH sobre as células de Sertoli, sendo fundamentais 

para espermatogênese (RAMASWAMY; WEINBAUER, 2014).  

Assim, a fim de compreender os efeitos da ivermectina sobre os aspectos bioquímicos 

da síntese e secreção dos hormônios hipofisário-gonadais, no presente estudo foram avaliadas 

as concentrações séricas de testosterona, FSH e LH, bem como a expressão relativa das 

enzimas CYP 19A1 (responsável pela conversão de testosterona em estradiol - MOLINA, 

2007; LEU et al., 2011), 3β-hidroxiesteroide desidrogenase e 17β-hidroxiesteroide 

desidrogenase.  

Os resultados da concentração sérica de testosterona, FSH e LH mostraram alterações 

apenas nos níveis séricos de LH, sendo observada redução nos níveis às 24 (1,0 mg/kg) e 48 

(0,2 mg/kg) horas após a administração de ivermectina. Essa redução nos níveis de LH não foi 

suficiente para causar aumento nos níveis de testosterona, por meio de um feedback negativo 

(JOHNSON et al., 1980; MCLACHLAN et al., 1996; RASKIN et al., 2009). Vale ressaltar 

que trabalho anterior de Moreira et al. (2017) mostrou que a administração de 1,0 mg/kg de 

ivermectina, porém, por via intraperitoneal (na qual a ivermecina é depositada na cavidade 

abdominal que é revestida pelo peritônio, e este reveste também a bolsa escrotal), promoveu 

redução nos níveis séricos de testosterona. Provavelmente, esse achado pode ser atribuído a 

ação direta e imediata da ivermectina em receptores GABAérgicos periféricos presentes nos 

testículos (HE et al., 2001; HE et al., 2003; LI et al., 2008), os quais, quando ativados, 

reduziriam prontamente a liberação de testosterona. 

No presente estudo, além da ivermectina não promover alterações nos níveis de 

testosterona e FSH, não foram observadas também alterações na expressão relativa das 

enzimas da via esteroidogênica testicular, o que corrobora a ausência de alteração na 

expressão de receptor andrógeno nos testículos. Esses achados, tomados em conjunto, indicam 

ausência de efeitos da ivermectina nas vias da síntese e secreção dos hormônios hipofisários-
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gonadais de ratos machos. 

Em fêmeas de mamíferos, as funções do sistema reprodutor são controladas pelo eixo 

hipotálamo-hipófise-gônadas (HERBISON; PAPE, 2001; MENDELSOHN; MICHELLE; 

WARREN, 2010). Nas diferentes fases do ciclo estral, as maiores concentrações de estradiol 

são encontradas durante a fase de proestro; na fase seguinte, o estro, começa a ocorrer queda 

dos níveis séricos de estradiol; e por fim, no metaestro e no diestro a concentração de estradiol 

chega a níveis muito baixos (HERBISON; PAPE, 2001; VILELA; SANTOS JÚNIOR; 

SILVA, 2007). Em ratas, cada fase do ciclo estral possui duração média de 24 horas, ou seja, 

normalmente o ciclo tem duração de quatro dias (VILELA; SANTOS JÚNIOR; SILVA, 

2007). 

Sabe-se que as alterações na fertilidade feminina podem ser explicadas pelo fato de 

que algumas drogas podem atuar diretamente no eixo hipotálamo-hipófise-gônadas e, assim, 

afetar a biossíntese do estradiol (HERBISON; PAPE, 2001). Assim, no presente estudo foi 

investigado se a administração de ivermectina poderia prejudicar a síntese de estradiol de ratas 

e, consequentemente, o ciclo estral e o desempenho reprodutivo. 

Inicialmente, foi avaliada a duração de cada fase do ciclo estral das ratas por 30 dias 

consecutivos, sendo 15 dias antes e 15 dias após a administração de ivermectina, a qual foi 

feita na fase do estro. Avaliou-se também a concentração de estradiol nas fezes das ratas um 

dia antes e por três dias após a administração de ivermectina. Os resultados obtidos não 

revelaram diferenças significantes no número de cada fase do ciclo estral entre os grupos, bem 

como na concentração de estradiol nas fezes das ratas antes e até 72 horas após a 

administração de ivermectina. Esses dados indicam que a ivermectina não interfere no ciclo 

estral e na concentração de estradiol nas fezes de ratas, corroborando os achados de Moreira et 

al. (2014) que avaliaram a postura de lordose no comportamento sexual de ratas, tanto 

daquelas no estro natural como no estro induzido por hormônio, sugerindo que o prejuízo 

neste comportamento ocorre por uma ação da ivermectina em receptores GABAérgicos e não 

em vias hormonais. 

Em relação ao desempenho reprodutivo, foi avaliado o peso corporal das ratas durante 

a gestação, bem como o consumo de água e de ração desses animais. Esses parâmetros, 

quando alterados, são indicativos de toxicidade materna (POUL, 1988; LANKAS; 

MINSKER; ROBERTSON, 1989; MÖLLER et al., 2003). Como, no presente estudo não 
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foram encontradas alterações relevantes nestes parâmetros, pode-se afirmar que essas doses de 

ivermectina não causaram toxicidade materna. Além disso, se houve prejuízo na lordose, 

como apontado por Moreira et al. (2014), esse efeito não foi capaz de impedir a prenhez e nem 

a manutenção da gestação. 

Os demais parâmetros avaliados do desemprenho reprodutivo de ratas estão 

relacionados à toxicidade embriofetal, sendo observado o número de implantações, o número 

de reabsorções, o número de filhotes vivos, o número de filhotes mortos, o número total de 

filhotes, o número de filhotes machos e o número de filhotes fêmeas. Os resultados não 

mostraram diferenças significantes entre os grupos, indicando que a ivermectina não causou 

toxicidade na prole. Vale ressaltar que a ivermectina foi administrada na fase do estro, quando 

as ratas foram acasaladas, não sendo observado comprometimento na concepção, nem nos 

períodos de pré-implantação, implantação e organogênese. Acrescente-se, ainda, que desde a 

concepção até a implantação é o período que envolve a embrioletalidade e malformações, e o 

período de organogênese é altamente sensível às malformações (BERNARDI; SPINOSA, 

2017). 

Esses dados em conjunto, mostram que a ivermectina nas doses de 0,2 e 1,0 mg/kg, 

quando administrada por via SC, não promoveu alterações em parâmetros reprodutivos e 

hormonais de ratos machos e fêmeas, exceto a maior dose de ivermectina que causou 

desorganizado das células do epitélio seminífero, achado esse sugestivo de prejuízo na 

espermatogênese e na espermiogênese de machos. 
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2.5 CONCLUSÃO 

 

 

A administração de ivermectina nas doses de 0,2 e 1,0 mg/kg, por via SC, em ratos 

machos e fêmeas: 

 Não alterou o peso relativo dos órgãos sexuais masculinos e não modificou o 

índice gonadossomático de ratos machos;  

 Promoveu prejuízo nas células germinativas do epitélio seminífero dos testículos 

de ratos; 

 Não interferiu na expressão de receptor andrógeno nos testículos, bem como na 

expressão relativa de enzimas da via esteroidogênica de ratos machos; 

 Não interferiu na concentração sérica de testosterona e FSH, porém diminuiu a 

concentração sérica de LH de ratos machos;  

 Não interferiu no ciclo estral e na concentração de estradiol nas fezes de ratas; 

  Não prejudicou o desempenho reprodutivo de ratas; 

 Não alterou o peso relativo dos órgãos sexuais femininos de ratas e não foram 

observadas alterações histopatológicas nesses órgãos. 
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3. CAPÍTULO 2: Efeitos temporais da administração de ivermectina nos parâmetros 

reprodutivos e nos níveis séricos de testosterona em coelhos 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

 

A ivermectina é uma lactona macrocíclica semissintética, empregada como agente 

antiparasitário de amplo espectro de ação contra nematelmintos e artrópodes (POUL, 1988; 

LANKAS; MINSKER; ROBERTSON, 1989; UHLIR; VOLF, 1992). É empregada, 

principalmente, no controle de infecções parasitárias de animais domésticos e, mais 

recentemente, vem sendo utilizada em seres humanos para o tratamento da oncocercose, sarna 

e pediculose (POUL, 1988; OMURA, 2008). 

É uma droga bem tolerada e sem efeitos colaterais em mamíferos, em doses 

terapêuticas. A ivermectina, em parasitos, atua nos canais controlados pelo glutamato 

(CULLY et al., 1994; YATES; PORTILLO; WOLSTENHOLME, 2003; GEARY, 2005). 

Esses canais de glutamato estão presentes nos nervos e nas células musculares dos 

invertebrados e, quando ativados, promovem o aumento da permeabilidade da membrana 

celular aos íons cloreto, causando a hiperpolarização dos nervos ou de células musculares, o 

que resulta na paralisia e morte do parasito (PONG; WANG, 1982; TRAILOVIC; 

IVANOVIC; VARAGIĆ, 2011; EL-SAWY; EL-MADDAWY; SEED, 2015). 

Em mamíferos, a ivermectina atua bloqueando a transmissão pós-sináptica de impulsos 

nervosos mediados pelo ácido gama aminobutírico (GABA), que é o principal 

neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central (SNC) (GUPTA, 2007); atualmente, 

são conhecidas três classes de receptores: GABAA, GABAB e GABAC (SIVILOTTI; NISTRI, 

1991; BORMANN, 2000).   

Alguns estudos vêm avaliando o papel dos receptores GABAérgicos no 

comportamento sexual de mamíferos. Estudos em ratos sobre os efeitos comportamentais da 

administração de lactonas macrocíclicas, como ivermectina, doramectina e moxidectina, 

mostraram alta correlação entre alterações comportamentais e o sistema GABAérgico 

(RODRIGUES-ALVES et al., 2008; RODRIGUES-ALVES et al., 2009; BERNARDI et al., 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034528810003231#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034528810003231#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034528810003231#!
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2011; FERRI et al., 2013; MOREIRA et al., 2017). Estudos anteriores realizados em nossos 

laboratórios mostraram que a ivermectina (SPINOSA; STILCK; BERNARDI, 2002) e a 

doramectina (SPINOSA; GERENUTTI; BERNARDI, 2000) atuam como agonistas 

GABAérgicos e interferem em comportamentos relacionados a esse neurotransmissor. Em 

ratas, a ivermectina prejudicou o comportamento sexual durante o estro natural e induzido por 

hormônio (MOREIRA; BERNARDI; SPINOSA, 2014). Além disso, outro estudo mostrou 

que a ivermectina prejudicou a fase apetitiva do comportamento sexual em ratos machos 

sexualmente inexperientes, na dose de 1,0 mg/kg; essa dose aumentou a latência para a 

primeira monta e a primeira intromissão 15 minutos após a administração (BERNARDI et al., 

2011). 

O comportamento sexual em machos é regulado pelo eixo hipotalâmico-hipofisário-

gonadal. O hipotálamo sintetiza e libera o hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH), 

dentro dos capilares do sistema porta-hipofisário, atingindo a adeno-hipófise (JOHNSON et 

al., 1980; O’DONNEL et al., 2001), onde estimula os gonadotrofos a secretarem o hormônio 

luteinizante (LH) e o hormônio folículo estimulante (FSH) (MCLACHLAN et al., 1996; 

O’DONNEL et al., 2001). O LH estimula a liberação de testosterona a partir das células de 

Leydig localizadas no testículo (SHULMAN; SPRITZER, 2014). A testosterona é o principal 

hormônio sexual masculino, responsável pelo comportamento sexual masculino, além de 

desempenhar papel fundamental no desenvolvimento de órgãos reprodutores masculinos, 

como testículos e próstata, bem como na produção de espermatozoides (MATOS; MOREIRA; 

GUEDES, 2003). 

Os espermatozoides são produzidos dentro dos túbulos seminíferos dos testículos pelas 

divisões das células germinativas, em um processo chamado espermatogênese (MRUK; 

CHENG, 2004). O espermatozoide de mamífero é uma célula alongada, revestida pela 

membrana plasmática, que possui dois componentes principais, a cabeça e flagelo, os quais 

são unidos pelo colo (ÕURA; TOSHIMORI, 1990; MORTIMER, 1997; GRAHAM, 2001). 

A característica estrutural do espermatozoide está envolvida com a sua atividade 

funcional única, a de assegurar a liberação do material genético (contido no núcleo do 

espermatozoide) para o oócito (célula germinativa feminina haploide), produzindo, assim, o 

zigoto (ÕURA; TOSHIMORI, 1990). Dessa forma, a função principal da cabeça do 
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espermatozoide é a liberação do material genético (DNA), enquanto a função do flagelo é a de 

promover motilidade espermática (GRAHAM, 2001).  

A cabeça do espermatozoide possui, além do núcleo, o acrossomo. O núcleo é 

envolvido pelo envelope nuclear e a cromatina do núcleo espermático é altamente condensada. 

O acrossomo é uma vesícula, originária do complexo de Golgi da espermátide (célula 

germinativa masculina haploide que se diferencia em espermatozoide), que contém enzimas 

hidrolíticas necessárias para a penetração na matriz extracelular do oócito para completar a 

fecundação (ÕURA; TOSHIMORI, 1990; MORTIMER, 1997). 

O flagelo é composto pela peça intermediária, peça principal e peça terminal 

(MORTIMER, 1997). A peça intermediária é composta por mitocôndrias, que estão 

relacionadas com a produção de energia, responsável pelo batimento flagelar. A peça 

intermediária se liga à peça principal através do colo. A peça principal, por sua vez, vai se 

estender até a parte terminal do flagelo. Internamente, o flagelo possui o axonema, estrutura 

que também é responsável pela motilidade espermática (MORTIMER, 1997; GRAHAM, 

2001). 

Os espermatozoides são constituídos por membranas, que são compostas por lipídios e 

proteínas. As membranas das células espermáticas dos mamíferos são classificadas em: 

plasmática, nuclear, acrossomal e mitocondrial, as quais se diferenciam em composição e 

função (CELEGHINI et al., 2010). As membranas espermáticas são responsáveis pelo 

mecanismo de manutenção do equilíbrio osmótico celular, atuando como barreira entre os 

meios intra- e extracelulares. Danos nestas estruturas podem acarretar a perda da homeostase, 

com posterior morte celular. Assim, a integridade da membrana é fundamental para garantir a 

sobrevivência do espermatozoide no trato genital de fêmeas e para a manutenção da 

capacidade fertilizante (O’DONNEL; MCCLURE; LEWIS, 2002).  

O potencial da fertilidade masculina é definido pela produção diária de 

espermatozoides, porém há drogas capazes de afetar o sistema reprodutivo, por meio de 

diferentes vias e mecanismos. Assim, podem prejudicar a espermatogênese e, 

consequentemente, causar baixa qualidade do sêmen e na concentração de espermatozoides, 

bem como alterações morfológicas nos espermatozoides, podendo causar infertilidade ou 

diminuição da fertilidade (BONDE, 2010; WONG; CHEGN, 2011). 

Em um estudo realizado por Moreira et al. (2017) foi observado que a dose de 1,0 
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mg/kg de ivermectina, administrada por via intraperitoneal, reduziu os níveis séricos de 

testosterona em ratos machos, sendo esse efeito atribuído a atuação da droga em receptores 

GABAérgicos. De fato, sabe-se que há receptores GABAérgicos periféricos presentes nos 

testículos (HE et al., 2001; HE et al., 2003; LI et al., 2008), os quais, quando ativados, 

reduziriam liberação de testosterona e, consequentemente, prejudicando a produção 

espermática. 

Considerando que a testosterona é responsável pelo comportamento sexual masculino, 

além de desempenhar papel relevante na produção de espermatozoides (MATOS; MOREIRA; 

GUEDES, 2003), no presente estudo propõe-se investigar se a ivermectina é capaz de 

interferir em parâmetros reprodutivos e nos níveis séricos de testosterona de coelhos, por um 

período de até 60 dias após a sua administração. Deve ser salientado que a escolha dessa 

espécie animal se justifica pelas seguintes vantagens: redução do número de animais 

(aplicação do princípio dos 3 Rs - PRESGRAVE, 2002; CAZARIN; CORRÊA; 

ZAMBRONE, 2004), facilidade nos métodos de coleta e análise do sêmen e acompanhamento 

dos parâmetros seminais e hormonal no mesmo animal por até 60 dias após a administração 

(MORTON, 1988). 
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3.2 OBJETIVO GERAL 

 

 

Avaliar os efeitos da ivermectina na esfera reprodutiva de coelhos machos adultos 

através da análise computadorizada do sêmen, bem como avaliar a integridade e 

características morfológicas dos espermatozoides, os níveis de testosterona sérica e em 

parâmetros hematológicos e bioquímicos do sangue após 1, 2, 3, 5, 7, 15, 30, 45 e 60 dias da 

administração de 0,2 e 1,0 mg/kg de ivermectina, por via subcutânea (SC). 

 

 

3.2.1 Objetivos específicos  

 

 

Em coelhos:  

 Avaliar a concentração de espermatozoides 1, 2, 3, 5, 7, 15, 30, 45 e 60 dias após a 

administração de ivermectina; 

 Realizar a análise computadorizada da motilidade de espermatozoides 1, 2, 3, 5, 7, 

15, 30, 45 e 60 dias após a administração de ivermectina; 

 Analisar os efeitos da ivermectina na avaliação simultânea das membranas 

plasmáticas, acrossomal e mitocondrial de espermatozoides pela associação de 

sondas fluorescentes após 1, 2, 3, 5, 7, 15, 30, 45 e 60 dias de sua administração; 

 Analisar as características morfológicas dos espermatozoides 1, 2, 3, 7, 15, 30, 45 e 

60 dias após a administração de ivermectina; 

  Avaliar o peso relativo dos órgãos sexuais e o índice gonadossomático após 60 

dias da administração de ivermectina; 

 Avaliar a concentração sérica testosterona 1, 2, 7, 15, 30, 45 e 60 dias após a 

administração de ivermectina; 

 Realizar o estudo histopatológico dos epitélios testicular e epididimário após 60 

dias da administração de ivermectina; 

 Realizar a análise hematológica e bioquímica do sangue 1, 2 e 7 após a 

administração da ivermectina. 
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3.3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.3.1 Animais 

 

 

Foram utilizados 18 coelhos, adultos machos, da raça Nova Zelândia. Os animais 

foram mantidos no Centro de Pesquisa em Toxicologia Veterinária (CEPTOX), Departamento 

de Patologia, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 

(FMVZ/USP). Os animais foram alojados individualmente em gaiolas, sob temperatura 

ambiente controlada (22 ± 2°C), umidade (45-65%) e iluminação artificial (ciclo claro/escuro 

de 12 horas/12 horas). Os animais receberam 60 g por dia para cada quilograma (kg) de peso 

da ração Sítio Coelhão® (Guabi, Sales Oliveira, Brasil) e livre acesso à água filtrada. 

Todos os procedimentos foram realizados em conformidade com as normas de 

manipulação animal adotadas pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

FMVZ/USP (CEUA Nº 1892040315).  

A avaliação seminal foi realizada no Laboratório de Andrologia e Tecnologia de 

Embriões Suínos (LATES) “Prof. Dr. Aníbal de Sant’Anna Moretti, do Departamento de 

Reprodução Animal da FMVZ/USP, Pirassununga, São Paulo. 

 

 

3.3.2 Droga e tratamento 

 

 

 Ivomec® injetável (ivermectina – Merial Saúde Animal Ltda., Paulínia/SP). 

 

O Ivomec® injetável foi administrado por via SC nas doses de 0,2 e 1,0 mg/kg, sendo 

a primeira a dose terapêutica padrão usada em vários modelos de animais (DADARKAR; 

DEORE; GATNE, 2007; SARTOR; SANTARÉM, 2017), e a segunda foi escolhida 

considerando estudo prévio de nosso laboratório, no qual observou-se que essa dose promoveu 

prejuízo no comportamento sexual de ratos e ratas (BERNARDI et al., 2011; MOREIRA et 
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al., 2014). Todos os procedimentos de avaliação dos espermatozoides foram realizados nos 

dias 1, 2, 3, 5, 7, 15, 30, 45 e 60 após a administração da ivermectina, considerando que nos 

estudos de biodisponibilidade e farmacocinética, em análise de plasma, a ivermectina tem 

meia-vida de 5-7 dias (GUPTA, 2007; NAOMAN, 2012). Também se considerou a duração 

da espermatogênese de coelhos, que, de acordo com MORTON et al. (1988), é de 

aproximadamente 60 dias. As amostras de sangue, provenientes da veia marginal da orelha, 

foram coletadas 1, 2, 7, 15, 30 e 60 dias após a administração da ivermectina para avaliação 

dos níveis de testosterona. As análises hematológicas e bioquímicas foram realizadas nos dias 

1, 2 e 7 após a administração da ivermectina. As amostras de órgãos foram coletadas no 60° 

dia após a administração da ivermectina para análise histopatológica. 

 

 

3.3.3 Procedimentos 

 

 

Foram realizados os procedimentos descritos a seguir. 

 

 

3.3.3.1 Distribuição nos grupos de tratamento 

 

 

Previamente ao início do experimento, os animais foram avaliados de acordo com a 

qualidade do sêmen em duas oportunidades. Nestas duas oportunidades amostras de sêmen 

foram coletadas e com base nas avaliações foram estimadas presença de defeitos espermáticos 

maiores, defeitos menores e motilidade. Para tanto, foi calculada a média para cada uma 

destas características por animal. Os animais foram então classificados seguindo um índice, o 

qual foi obtido através da fórmula: Índice da qualidade do sêmen = (3x TDMA) + (2x TDME) 

+ (1x IM), onde TDMA = total de defeitos maiores, TDME = total de defeitos menores e IM = 

inverso da motilidade.  

Com base na média dos índices das duas colheitas anteriores ao início do experimento, 

cada animal foi distribuído nos grupos experimentais, de modo que as médias dos dois índices 
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fossem as mais semelhantes possíveis, para que, assim, fossem obtidos grupos homogêneos 

em relação à qualidade e produção espermática (GOTARDO et al., 2014). 

 

 

3.3.3.2 Colheita de sêmen 

 

 

As colheitas de sêmen dos coelhos foram realizadas com o auxílio de vagina artificial 

aquecida, conforme proposto por ANDRADE et al. (2002). A higienização do prepúcio foi 

realizada com água e sabão neutro antes da colheita para evitar possíveis contaminações do 

sêmen (CELEGHINI et al., 2008). 

 

 

3.3.3.3 Análise seminal 

 

 

Avaliação da concentração de espermatozoides 

 

 

Para determinar a concentração de células espermáticas, uma alíquota de sêmen bruto 

foi diluída na proporção 1:500 em formol salino tamponado. A leitura foi realizada em câmara 

de Neubauer, sob microscopia óptica, com aumento de 400x. 

 

 

Análise computadorizada da motilidade de espermatozoides 

 

 

A motilidade dos espermatozoides foi realizada através da análise computadorizada do 

sêmen (CASA-Microptic®, Microptic S.L., Barcelona, Espanha). As amostras foram diluídas 

em meio de Tyrode com albumina, lactato e piruvato (TALP) para 20 x 106 

espermatozoides/ml. Uma alíquota (5 µl) foi colocada entre lâmina e lamínula pré-aquecida 
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(37°C) e avaliada por microscópio de contraste de fase (Nikon, Model Eclipse 80i) com 

aumento de 100x. A configuração CASA foi pré-ajustada para análise de espermatozoides de 

coelhos (tamanho mínimo de partículas 19 micrômetros2, tamanho máximo de partículas 79 

micrômetros2; número de quadros: 25; quadros por segundo: 24; limite de velocidade para 

espermatozoides lentos, 10 microns s-1; limite de velocidade para espermatozoides médios, 25 

microns s-1; limite de velocidade para espermatozoides rápidos, 50 microns s-1; retilinidade 

mínima para espermatozoides progressivos, 70%; e linearidade máxima para espermatozoides 

circulares, 50%. Cinco campos foram examinados para avaliar os seguintes parâmetros: 

motilidade total (TM,%), motilidade progressiva (PROM,%), velocidade média de percurso 

(VAP, μm/s), velocidade curvilínea (VCL, μm/s), velocidade em linha reta (VSL, μm/s), 

amplitude de deslocamento lateral da cabeça (ALH, μm), frequência de batimento cruzado 

(BCF, Hz), linearidade (STR,%) e linearidade (LIN,%) (ARRUDA, 2000; MORTIMER, 

2000). 

 

 

Avaliação da integridade das membranas plasmática e acrossomal e do potencial da 

membrana mitocondrial 

 

 

Após a diluição do sêmen em meio TALP, uma alíquota foi corada com Hoechst 

33342 (1,25 μg/ml), iodeto de propídio (PI - 1,5 μg/ml), aglutinina de Pisum sativum 

conjugada ao isotiocionato de fluoresceína (FITC-PSA - 7,5 μg/ml) e iodeto de 5,5',6, 6'-

tetracloro-1,1,3,3'-tetraetilbenzimidazolilcarbocianina (JC-1 - 612 μM), depois incubado a 

37°C por 15 minutos. Após a incubação, uma alíquota (8 μl) da amostra foi utilizada para o 

preparo em câmara úmida, entre lâmina e lamínula pré-aquecida (37°C) e a leitura realizada 

sob microscopia de epifluorescência (Microscópio de Epifluorescência Nikon, Modelo Eclipse 

80i) em um filtro triplo (D/F/R, C58420) apresentando os conjuntos UV-2E/C (excitação 340-

380 nm e emissão 435-485), B-2E/C (excitação 465-495 e emissão 515-555) e G-2E/C 

(excitação 540-525 e edição 605-655), com aumento de 1000x. As células foram classificadas 

em: membrana plasmática íntegra, membrana acrossomal íntegro e potencial de membrana 

mitocondrial ativo.  
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Análise das características morfológicas dos espermatozoides 

 

 

As avaliações das características morfológicas dos espermatozoides foram realizadas 

pela técnica da câmara úmida. Para isso, o sêmen foi diluído e fixado em formol salino 

tamponado, previamente aquecido, a 37°C. Uma alíquota de sêmen diluído (8 μl) foi colocada 

entre lâmina e lamínula, e foi realizada a contagem de 200 espermatozoides em aumento de 

1000x sob microscopia de contraste de interferência diferencial (Nikon®, modelo 80i). A 

característica dos espermatozoides foi classificada em normais, defeitos menores e maiores. 

 

 

3.3.3.4 Avaliação do ganho de peso, do peso relativo dos órgãos, do índice 

gonadossomático e estudo histopatológico 

 

 

Nos dias 1, 30 e 60 do experimento, os coelhos foram pesados para avaliar o ganho de 

peso corporal. 

Para avaliar o peso relativo dos órgãos e o índice gonadossomático, os coelhos foram 

pesados individualmente e submetidos à eutanásia (anestesia profunda com 0,75 mg/kg de 

acepromazina + 5 mg/kg de xilazina + 50 mg/kg de cetamina, por via intraperitoneal). Em 

seguida, foram removidos e pesados fígado, adrenais, testículos, epidídimos, próstata e 

vesícula seminal.  

O peso relativo (PR) destes órgãos foi calculado da seguinte forma: PR = PO/PC x 

100, onde PO = peso do órgão e PC = peso corporal.  

Com as gônadas masculinas foi calculado o índice gonadossomático (IGS) da seguinte 

forma: IGS = PG/PC x 100, onde PG = peso dos dois testículos e PC = peso corporal. 

O testículo e o epidídimo de cada animal foram imersos em uma solução fixadora de 

Bouin (ácido pícrico saturado 75%, formol 25%, ácido acético glacial 5%); após a pré-fixação 

por 4 horas, esses órgãos foram removidos do fixador e seccionados transversalmente com o 

auxílio de um bisturi e mantidos por mais 24 horas no mesmo fixador. Em seguida, a solução 

de Bouin foi substituída por álcool 70% até o processamento histológico, que consistiu na 
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inclusão do material em paraplast (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO) e posterior obtenção 

de cortes com 5 μm de espessura e corado com hematoxilina-eosina (HE) para análise 

histopatológica.  

O fígado e as adrenais foram fixados em formol a 10% por 48 horas e substituído por 

álcool 70% até o processamento histológico. 

 

 

3.3.3.5 Avaliação da concentração sérica de testosterona 

 

 

Para avaliação da concentração sérica de testosterona, o sangue foi coletado e colocado 

em tubos cônicos do tipo Falcon® (50 mL) sem anticoagulante para obtenção do soro. As 

amostras coletadas foram centrifugadas a 4.000 rpm, por 10 minutos, refrigeradas a 4°C 

(centrífuga Harrier 18/80 MSE da Sanyo®). Em seguida, o soro (sobrenadante) foi pipetado, 

com o auxílio de uma micropipeta automática, e armazenado em tubos de polipropileno do 

tipo eppendorf® (2 ml). As amostras do soro foram conservadas em freezer -80°C até o dia da 

análise.  

Os níveis séricos de testosterona foram determinados pela técnica de enzima 

imunoensaio de duplo-anticorpo, empregando-se kits comerciais apropriados (Cayman 

Chemical®, Ann Arbor, MI, EUA, catálogo n° 582701). As amostras foram diluídas 2x, 5x, 

10x, 30x e 60x para verificar qual fator de diluição que melhor se enquadrava à curva padrão 

do kit; a diluição escolhida foi de 60x. Os demais procedimentos foram realizados, de acordo, 

com os descritos pelo fabricante. 

 

 

3.3.3.6 Análise hematológica e bioquímica do sangue 

 

 

Para análise hematológica, as amostras de sangue coletadas foram, imediatamente, 

armazenadas em tubos para coleta de sangue do tipo BD Vacutainer® (4 mL) com 

anticoagulante (EDTA). Os biomarcadores determinados foram: glóbulos vermelhos (RBC), 
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hemoglobina (Hb), hematócrito (Hct), volume corpuscular médio (VCM), hemoglobina 

corpuscular média (HCM), concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM), 

eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócito. 

Foi coletada uma alíquota de sangue para análise bioquímica. As amostras de sangue 

foram armazenadas em tubos cônicos do tipo Falcon® (15 mL) sem anticoagulante para 

obtenção do soro. As amostras de sangue coletadas foram centrifugadas a 4.000 rpm, por 10 

minutos, refrigeradas a 4°C. Foram avaliados os seguintes parâmetros bioquímicos: aspartato 

transaminase (AST), alanina transaminase (ALT), fosfatase alcalina (ALP), gama glutamil 

transpeptidase (GGT), globulina, albumina, colesterol total, triglicerídeos, lipoproteína de alta 

densidade (HDL), ureia e creatinina. 

 

 

3.3.4 Delineamento experimental 

 

 

Foram empregados 18 coelhos que foram previamente avaliados quanto a qualidade do 

sêmen (item 3.3.3.2), sendo e distribuídos em três grupos de seis animais (N = 6 por grupo): 

dois experimentais e um controle. Os coelhos dos grupos experimentais receberam a dose 

única de 0,2 ou 1,0 mg/kg de ivermectina, por via SC. Os coelhos do grupo controle 

receberam, pela mesma via, solução salina (NaCl 0,9%). 

Foram avaliadas a concentração, a motilidade e a morfologia espermática, bem como a 

integridade das membranas plasmática e acrossomal, e potencial de membrana mitocondrial, 

conforme descrito no item 3.3.3.3. 

As amostras de sangue foram coletadas 1, 2, 7, 15, 30 e 60 dias após a administração 

da ivermectina para avaliação dos níveis de testosterona (item 3.3.3.5) e as análises 

hematológicas e bioquímicas foram realizadas nos dias 1, 2 e 7 após a administração da 

ivermectina (item 3.3.3.6). 

No 60º dia após a administração de ivermectina, todos os coelhos foram submetidos à 

anestesia profunda (0,75 mg/kg de acepromazina + 5 mg/kg de xilazina + 50 mg/kg de 

cetamina, respectivamente por via intramuscular) para a coleta de fígado, adrenais, testículos, 

epidídimos, próstata e vesícula seminal, os quais foram pesados e encaminhados para análise 
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histopatológica, conforme descrito no item 3.3.3.8.  

 

 

3.3.5 Análise estatística 

 

 

Para as análises estatísticas foi empregado o software Instat (Prism 6.01, GraphPad, 

San Diego, CA, EUA). A homocedasticidade foi verificada por meio do teste F ou de Bartlet. 

A normalidade foi conferida pelo teste de Brown-Forsythe. A análise de variância (ANOVA) 

de uma via seguida pelo teste post hoc de comparação múltipla de Dunnett foi usada para 

analisar o peso relativo dos órgãos e o índice gonadossomático. A concentração de 

espermatozoides, motilidade dos espermatozoides, avaliação da integridade das membranas 

plasmática e acrosomal, o potencial de membrana mitocondrial, as características 

morfológicas dos espermatozoides, a análise bioquímica e os níveis séricos de testosterona 

foram analisados pela ANOVA de duas vias, seguido pelo teste post hoc de Dunnett. Em todas 

as análises, as diferenças foram consideradas significantes quando p<0,05. Os dados foram 

expressos como média ± erro padrão da média. 
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3.4 RESULTADOS 

 

 

São apresentados, a seguir, os resultados obtidos. 

 

 

3.4.1 Distribuição nos grupos de tratamento 

 

 

A tabela 3.1 mostra a classificação dos animais segundo a nota obtida em índice pré-

estabelecido para a distribuição dos animais nos diferentes grupos. 
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Tabela 3.1 - Classificação dos animais segundo nota obtida em índice pré-estabelecido para a 

distribuição dos animais nos grupos de tratamento com ivermectina (0,2 ou 1,0 

mg/kg) ou solução controle (1,0 ml/kg - grupo controle). N = número de animais 

por grupo. 

 

Coelho Nota Grupo 

1 89,25 Controle 

2 95,7 Controle 

3 208,1 Controle 

4 116,55 Controle 

5 147,2 Controle 

6 202,2 Controle 

 Média: 149,84 N = 6 

7 86,55 0,2 mg/kg 

8 95,7 0,2 mg/kg 

9 96,85 0,2 mg/kg 

10 118,8 0,2 mg/kg 

11 146,5 0,2 mg/kg 

12 103,1 0,2 mg/kg 

 Média: 129,5 N = 6 

13 70,3 1,0 mg/kg 

14 90,8 1,0 mg/kg 

15 113,2 1,0 mg/kg 

16 144,5 1,0 mg/kg 

17 146,2 1,0 mg/kg 

18 184,2 1,0 mg/kg 

 Média: 171,8 N = 6 
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3.4.2 Análise seminal 

 

 

Avaliação da concentração de espermatozoides 

 

 

A figura 3.1 mostra os efeitos da ivermectina na concentração espermática de coelhos 

1, 2, 3, 5, 7, 15, 30, 45 e 60 dias após a administração. A ANOVA de duas vias não mostrou 

diferenças significantes na concentração espermática entre os diferentes grupos. 

 

 

Figura 3.1 - Efeitos da administração de ivermectina (0,2 ou 1,0 mg/kg) ou solução controle 

(1,0 ml/kg - grupo controle) na concentração espermática de coelhos 1, 2, 3, 5, 7, 

15, 30, 45 e 60 dias após a administração. Os dados são expressos como média ± 

SEM. N = 6 animais por grupo. p> 0,05, em comparação com o grupo controle 

(ANOVA de duas vias, seguido do teste post hoc de Dunnett).  
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Análise computadorizada da motilidade de espermatozoides 

 

 

A figura 3.2 mostra os efeitos da ivermectina na motilidade espermática de coelhos 1, 

2, 3, 5, 7, 15, 30, 45 e 60 dias após a administração. A ANOVA de duas vias não mostrou 

diferenças significantes na motilidade espermática entre os diferentes grupos. 

 

 

Figura 3.2 - Efeitos da administração de ivermectina (0,2 ou 1,0 mg/kg) ou solução controle 

(1,0 ml/kg - grupo controle) na motilidade espermática de coelhos 1, 2, 3, 5, 7, 15, 

30, 45 e 60 dias após a administração. Os dados são expressos como média ± SEM. 

N = 6 animais por grupo. p> 0,05, em comparação com o grupo controle (ANOVA 

de duas vias, seguido do teste post hoc de Dunnett). 

 

 

  

M o tilid a d e  to ta l

P
o

r
c

e
n

ta
g

e
m

 (
%

)

1 2 3 5 7 1 5 3 0 4 5 6 0

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

d ias

M o tilid a d e  p r o g r e s s iv a

P
o

r
c

e
n

ta
g

e
m

 (
%

)

1 2 3 5 7 1 5 3 0 4 5 6 0

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

d ias

V e lo c id a d e  d e  tr a je to

µ
m

/s

1 2 3 5 7 1 5 3 0 4 5 6 0

0

5 0

1 0 0

1 5 0

C o n tro l

0 .2  m g /k g

1 .0  m g /k g

d ias

V e lo c id a d e  c u r v i lin e a r

µ
m

/s

1 2 3 5 7 1 5 3 0 4 5 6 0

0

5 0

1 0 0

1 5 0

d ias

V e lo c id a d e  p r o g r e s s iv a

µ
m

/s

1 2 3 5 7 1 5 3 0 4 5 6 0

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

d ias

A m p litu d e  d e  d e s lo c a m e n to  la te r a l  d a  c a b e ç a

µ
m

1 2 3 5 7 1 5 3 0 4 5 6 0

0

1

2

3

4

d ias

F re q u ê n c ia  d e  b a t im e n to  f la g e la r  c r u z a d o

H
z

1 2 3 5 7 1 5 3 0 4 5 6 0

0

2

4

6

8

1 0

d ias

R e ti lin e a r id a d e

P
o

r
c

e
n

ta
g

e
m

 (
%

)

1 2 3 5 7 1 5 3 0 4 5 6 0

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

d ias

L in e a r id a d e

P
o

r
c

e
n

ta
g

e
m

 (
%

)

1 2 3 5 7 1 5 3 0 4 5 6 0

0

2 0

4 0

6 0

8 0

d ias



97 

 

Avaliação da integridade das membranas plasmática e acrossomal e do potencial da 

membrana mitocondrial 

 

 

A figura 3.3 mostra a avaliação da integridade das membranas plasmática e acrossomal 

e do potencial de membrana mitocondrial de espermatozoides de coelhos dos grupos 

experimentais e controle. A ANOVA de duas vias não mostrou diferenças significantes desses 

parâmetros entre os grupos. 

 

 

Figura 3.3 - Efeitos da administração de ivermectina (0,2 ou 1,0 mg/kg) ou solução de 

controle (1,0 ml/kg - grupo controle) na avaliação da integridade das membranas 

plasmática e acrossomal e do potencial de membrana mitocondrial de 

espermatozoides de coelhos 1, 2, 3, 5, 7, 15, 30, 45 e 60 dias após a administração. 

Os dados são expressos como média ± SEM. N = 6 animais por grupo. p> 0,05, em 

comparação com o grupo controle (ANOVA de duas vias, seguido do teste post 

hoc de Dunnett). 
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Análise das características morfológicas dos espermatozoides 

 

 

A tabela 3.2 mostra os efeitos da ivermectina na morfologia espermática em coelhos 

dos grupos experimentais e controle. A ANOVA de duas vias não mostrou diferenças 

significantes na morfologia espermática entre os diferentes grupos. 

 

 

Tabela 3.2 - Efeitos da administração de ivermectina (0,2 ou 1,0 mg/kg) ou solução de 

controle (1,0 ml/kg - grupo controle) na morfologia espermática em coelhos 1, 2, 3, 

5, 7, 15, 30, 45 e 60 dias após a administração. Os dados são expressos como 

média ± SEM. N = número de animais por grupo. p> 0,05, em comparação com o 

grupo controle (ANOVA de duas vias, seguido do teste post hoc de Dunnett). 

 

Grupo Dia 

Características dos espermatozoides (%) 

Espermatozoide 

normal 
Defeitos menores Defeitos maiores 

Controle 

(N = 6) 

1° 65,92±0,66 6,91±1,98 27,17±7,36 

2° 60,00±1,25 7,30±2,18 32,70±6,57 

3° 59,75±2,15 6,33±2,15 33,92±5,70 

5° 58,30±0,82 7,50±3,17 34,20±7,65 

7° 61,25±1,28 5,87±1,62 32,88±7,10 

15° 59,92±0,01 5,10±1,22 34,98±8,78 

30° 62,00±3,52 7,25±1,18 30,75±5,30 

45° 56,57±1,91 6,00±2,27 37,43±5,82 

60° 59,67±1,81 2,83±0,59 37,50±7,60 

0,2 mg/kg 

(N = 6) 

1° 75,00±6,52 5,00±0,64 20,00±2,84 

2° 69,50±2,17 6,08±2,39 24,42±5,44 

3° 61,00±2,55 5,00±1,44 34,00±6,01 

5° 70,80±4,26 4,70±1,15 24,50±4,59 

7° 72,92±5,22 3,58±1,53 23,50±3,25 

15° 57,67±7,66 6,50±1,29 35,83±1,05 

30° 72,01±5,02 6,91±1,92 21,08±3,06 

45° 71,20±6,75 5,60±1,20 23,20±2,05 

60° 56,06±2,38 2,75±0,80 41,20±6,82 

1,0 mg/kg 

(N = 6) 

1° 69,09±2,19 6,16±0,93 24,75±6,88 

2° 65,40±0,37 6,70±3,26 27,90±6,37 

3° 65,25±3,26 5,37±1,60 29,38±5,14 

5° 70,34±7,21 6,16±1,19 23,50±1,60 

7° 66,5±4,04 6,75±1,96 26,75±4,00 

15° 60,5±3,00 10,00±2,65 29,50±4,35 

30° 57,87±1,73 11,80±2,98 30,33±5,29 

45° 60,34±2,41 9,83±2,63 29,83±4,96 

60° 56,23±2,66 6,60±2,06 37,17±5,28 
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3.4.3 Avaliação do ganho de peso, do peso relativo dos órgãos, do índice 

gonadossomático e estudo histopatológico 

 

 

A tabela 3.3 mostra os efeitos da ivermectina no ganho de peso corporal, no peso 

relativo dos diferentes órgãos e do índice gonadossomático em coelhos. Os resultados 

revelaram diferenças significantes apenas no peso relativo do fígado. No fígado, a ANOVA de 

duas vias revelou diferenças significantes na dose [(F2,15) = 7,616, p = 0,0052] e o teste post 

hoc de Dunnett revelou diminuição no peso relativo desse órgão em coelhos que foram 

tratados com 1,0 mg/kg de ivermectina no 60° dia após a administração, em comparação com 

o grupo controle. 

No estudo histopatológico dos diferentes tecidos, não foram observadas alterações 

evidentes entre os diferentes grupos (dados não mostrados). 
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Tabela 3.3 - Efeitos da administração de ivermectina (0,2 ou 1,0 mg/kg) ou solução controle 

(1,0 ml/kg - grupo controle) no ganho de peso corporal, no peso relativo dos 

órgãos (fígado, próstata, testículos, epidídimo, adrenal e vesícula seminal) e no 

índice gonadossomático (IGS)de coelhos. Os dados são expressos como média ± 

SEM. N = número de animais por grupo. ** p <0,01, comparado com o grupo 

controle (ANOVA de uma via, seguido pelo teste post hoc de Dunnett). 

 

Parâmetros  
Controle Ivermectina (mg/kg) 

(N=6) 0,2 (N=6) 1,0 (N=6) 

Ganho de peso 

corporal (g) 

Dias: 0-30°     59±40 14±30 8±50 

Dias: 31-60°     141±20 170±30 109±20 

Peso relativo dos 

órgãos (g) 

Fígado 2,77±0,18 

 

2,68±0,15 

 

2,06±0,07** 

 

Próstata 0,03±0,002 

 

0,03±0,001 

 

0,03±0,003 

 

Testículo direito 0,08±0,004 
 

0,08±0,005 
 

0,09±0,008 
 

Testículo esquerdo 0,08±0,005 

 

0,08±0,003 

 

0,09±0,008 

 

Epidídimo direito 0,05±0,002 
 

0,04±0,002 
 

0,04±0,003 
 

Epidídimo esquerdo 0,05±0,001 
 

0,04±0,001 
 

0,04±0,006 
 

Adrenal direito 0,008±0,001 
 

0,008±0,001 

 

0,006±0,001 
 

Adrenal esquerdo 0,008±0,001 
 

0,008±0,001  

 

0,006±0,001 
 

Vesícula seminal 0,05±0,004 

 

0,05±0,006 

 

0,06±0,008 

 

IGS  0,004±0,001 
 

0,003±0,001 
 

0,005±0,001 
 

 

 

3.4.4 Avaliação da concentração sérica de testosterona 

 

 

A figura 3.4 mostra os efeitos da ivermectina na concentração sérica de testosterona 

em coelhos 1, 2, 7, 15, 30 e 60 dias após a administração. A ANOVA de duas vias não 

mostrou diferenças significantes na concentração sérica de testosterona entre os diferentes 

grupos. 
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Figura 3.4 - Efeitos da administração ivermectina (0,2 ou 1,0 mg/kg) ou solução controle (1,0 

ml/kg - grupo controle) na concentração sérica de testosterona de coelhos 1, 2, 7, 

15, 30 e 60 dias após a administração. Os dados são expressos como média ± SEM. 

N = 6 animais por grupo. p> 0,05, em comparação com o grupo controle (ANOVA 

de duas vias, seguido do teste post hoc de Dunnett). 

 

 

 

 

3.4.5 Análise hematológica e bioquímica do sangue 

 

 

As tabelas 3.4 e 3.5 mostram os efeitos da ivermectina nos parâmetros hematológicos e 

bioquímicos do sangue de coelhos 1, 2 e 7 dias após a administração. A ANOVA de duas vias 

não mostrou diferenças significantes nesses parâmetros entre os diferentes grupos. 
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Tabela 3.4 - Efeitos da administração de ivermectina (0,2 ou 1,0 mg/kg) ou solução controle 

(1,0 ml/kg - grupo controle) nos parâmetros hematológicos do sangue de coelhos 1, 

2 e 7 dias após a administração. Os dados são expressos como média ± SEM. N = 

número de animais por grupo. p >0,05, comparado com o grupo controle (ANOVA 

de duas vias, seguido pelo teste post hoc de Dunnett). 

 

Parâmetros Dia Controle (N=6) 
Ivermectina (mg/kg) 

0,2 (N=6) 1,0 (N=6) 

RBC 

(milhão/mm3) 

1° 4,96±0,18 5,11±0,20 5,13±0,24 

2° 5,32±0,21 4,93±0,27 5,05±0,29 

7° 4,98±0,50 4,97±0,18 5,16±0,21 

Hb (g/dl) 

1° 15,74±0,50 14,61±0,40 15,16±0,60 

2° 13,66±0,29 12,92±0,91 13,02±0,37 

7° 16,34±0,30 15,47±0,21 15,93±0,58 

Hct (%) 

1° 40,67±66 38,17±0,98 39,83±1,16 

2° 39,43±1,37 37,67±1,54 38,83±1,62 

7° 38,00±0,87 36,83±0,30 38,83±1,07 

VCM (fl) 

1° 82,41±3,31 75,17±3,02 78,03±2,20 

2° 74,35±2,42 76,94±3,52 77,54±3,46 

7° 76,91±3,14 74,61±2,82 75,55±2,34 

HCM (pg) 

1° 31,97±1,83 28,76±1,12 29,63±0,78 

2° 25,81±0,72 26,23±1,43 26,19±1,64 

7° 33,13±1,49 31,35±1,36 30,95±1,00 

CHCM (g/dl) 

1° 38,62±0,98 38,98±0,40 38,02±0,64 

2° 34,80±0,85 34,11±1,21 33,74±1,32 

7° 43,06±0,65 42,01±0,78 40,97±0,50 

Eosinófilo (mm3) 

1° 0 0 0 

2° 0 0 0 

7° 0 0 0 

Basófilo (mm3) 

1° 0,44±0,44 0,90±0,58 1,02±0,34 

2° 0,92±0,35 0,92±0,48 0,7±0,34 

7° 0,37±0,37 0,17±0,17 0,99±0,48 

Linfócito (mm3) 

1° 70,68±9,63 79,82±9,83 69,23±3,99 

2° 78,45±7,92 88,73±6,42 62,18±3,28 

7° 104,36±14,30 108,57±17,74 75,87±3,38 

Monócito (mm3) 

1° 1,08±0,41 1,10±0,37 0,46±0,46 

2° 0,91±0,45 1,79±0,56 0,15±0,15 

7° 1,08±0,42 0,85±0,39 0,37±0,37 

RBC = glóbulos vermelhos, Hb = hemoglobina, Hct = hematócrito, VCM = volume corpuscular médio, HCM = 

hemoglobina corpuscular média, CHCM = concentração de hemoglobina corpuscular média. 

 

  

http://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/basophil
http://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/lymphocyte
http://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/monocyte
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Tabela 3.5 - Efeitos da administração de ivermectina (0,2 ou 1,0 mg/kg) ou solução controle 

(1,0 ml/kg - grupo controle) nos parâmetros bioquímicos do sangue de coelhos 1, 2 

e 7 dias após a administração. Os dados são expressos como média ± SEM. N = 

número de animais por grupo. p >0,05, comparado com o grupo controle (ANOVA 

de duas vias, seguido pelo teste post hoc de Dunnett). 

 

Parâmetros Dia Controle (N=6) 
Ivermectina (mg/kg) 

0,2 (N=6) 1,0 (N=6) 

AST (U/L) 

1° 47,85±8,11 46,83±10,07 49,50±3,69 

2° 39,14±6,62 55,50±6,28 47,66±4,77 

7° 42,28±9,06 37,66±8,33 61,50±13,71 

ALT (U/L) 

1° 59,57±11,06 47,16±9,93 51,66±7,21 

2° 39,14±6,62 55,50±6,28 47,66±4,77 

7° 56,42±12,44 54,16±12,98 57,00±8,80 

ALP (U/L) 

1° 33,57±6,12 36,83±7,92 36,16±2,37 

2° 30,42±5,46 31,83±3,02 30,16±5,35 

7° 31,71±6,82 34,33±7,67 33,66±4,20 

GGT (U/L) 

1° 4,00±1,02 4,33±0,66 3,16±0,83 

2° 3,57±0,99 3,33±0,33 3,83±0,30 

7° 4,57±0,86 4,16±0,98 4,33±0,42 

HDL (U/L) 

1° 607,86±108,98 641,83±150,25 801,17±130,68 

2° 868,43±174,59 1204,7±141,72 942,67±120,91 

7° 570,29±153,49 437,67±121,96 628,33±135,31 

Triglicerídeos 

(mg/dl) 

1° 71,57±14,69 85,16±18,42 90,00±14,74 

2° 69,71±13,42 111,67±17,54 67,66±8,09 

7° 66,42±15,21 71,16±25,37 85,66±13,76 

Colesterol total 

(mg/dl) 

1° 23,00±4,76 25,66±7,83 24,83±2,00 

2° 21,71±4,03 24,33±3,78 20,33±0,84 

7° 20,00±4,20 26,83±5,81 24,33±1,56 

Albumina (g/dl) 

1° 3,95±0,66 3,95±0,79 4,60±0,08 

2° 3,81±0,64 3,98±0,80 4,53±0,08 

7° 3,22±0,84 4,08±0,83 4,85±0,17 

Globulina (g/dl) 

1° 1,24±0,22 1,22±0,25 1,43±0,04 

2° 1,12±0,19 0,90±0,17 1,14±0,02 

7° 1,08±0,20 0,84±0,33 1,31±0,21 

Úreia (mg/dl) 

1° 44,00±7,60 49,00±10,03 54,16±4,33 

2° 43,57±7,51 55,50±2,37 51,66±5,11 

7° 41,85±8,05 48,5±10,35 58,00±5,35 

Creatinina 

(mg/dl) 

1° 1,21±0,20 1,28±0,26 1,43±0,10 

2° 1,13±0,19 1,42±0,08 1,29±0,10 

7° 1,10±0,19 0,75±0,34 0,99±0,31 

AST = aspartato transaminase, ALT = alanina transaminase, ALP = fosfatase alcalina, GGT = gama glutamil 

transpeptidase, HDL = lipoproteína de alta densidade. 

  

http://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/triacylglycerol
http://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/albumin
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3.5 DISCUSSÃO 

 

 

Os achados deste estudo mostraram que a ivermectina nas doses de 0,2 e 1,0 mg/kg, 

por via SC, não alterou nenhum dos parâmetros do sêmen de coelhos da raça Nova Zelândia, 

avaliados por até 60 dias após a administração. 

Estudo realizado por Eman e El-Abdalla (2000) mostrou que em coelhos da raça 

Baladi, as avermectinas, ivermectina e moxidectina, quando administradas em doses 

terapêuticas (0,2 mg/kg), causaram efeitos adversos na fertilidade de machos. Os autores 

observaram que, 30 e 60 dias após a administração dessas avermectinas, houve diminuição na 

concentração de espermatozoides, na porcentagem de motilidade progressiva e no número de 

espermatozoides vivos. Comparando esse estudo com os resultados do presente trabalho, 

pode-se observar diferenças na raça dos coelhos e nas técnicas de coleta de espermatozoides. 

Eman e El-Abdalla (2000) coletaram os espermatozoides da cauda do epidídimo. Essa técnica, 

segundo Robaire e Viger (1995) e Cornwall (2009), permite a coleta de espermatozoides com 

motilidade progressiva. Contudo, a passagem dos espermatozoides ao longo do ducto 

epididimário é que determina a aquisição da capacidade fertilizante e da motilidade 

progressiva, sendo esse processo denominado maturação espermática (OLIVA; RINALDO; 

STUMPP, 2009). Além disso, a coleta de espermatozoides da cauda do epidídimo não permite 

que estes sejam coletados com o plasma seminal. Este fluído é rico em nutrientes, como 

proteínas e enzimas, e é fundamental para atestar a viabilidade dos espermatozoides 

(MORTON, 1988); portanto, a ausência de plasma seminal interfere na viabilidade 

espermática e, consequentemente, na motilidade progressiva (MORTON, 1988; FOOTE; 

CARNEY, 2000). Em contraste, no presente estudo empregou-se a técnica de coleta de sêmen 

por meio de uma vagina artificial, o que assegura a viabilidade espermática, uma vez que no 

sêmen os componentes indispensáveis para a motilidade progressiva dos espermatozoides 

estão presentes (CONSTANTINI, 1989; RODRIGUEZ, 1993; SINKOVICS; CENCI; DAL 

BOSCO, 1993). Assim, pode-se afirmar que as técnicas de coleta de espermatozoides são 

responsáveis pelas diferenças entre os trabalhos em relação aos resultados observados na 

motilidade progressiva dos espermatozoides de coelhos. 

Em outro estudo que empregou a vagina artificial para coleta de sêmen, mas utilizando 
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outra espécie animal, corrobora parcialmente os presentes achados. Assim, Naoman (2012) 

observou que a administração de 0,2 mg/kg de ivermectina, por via SC, não prejudicou a 

motilidade espermática de carneiros sexualmente experientes. Contudo, o autor observou que 

nessa dose houve diminuição da concentração espermática, dos níveis de testosterona e 

alteração na morfologia espermática. Essas alterações não foram mais observadas cinco dias 

após a administração, o que pode estar associado com a meia-vida da ivermectina, que varia 

entre 5 a 7 dias (GUPTA, 2007; NAOMAN, 2012). 

Prejuízos na motilidade espermática e no potencial de fertilização podem ocorrer 

devido a injurias nas membranas plasmática, acrossomal e mitocondrial dos espermatozoides, 

visto que a integridade dessas membranas garante, respectivamente, a capacidade e a 

viabilidade espermática, a fertilização e a motilidade espermática (CELEGHINI et al., 2010). 

Para tanto, a fim de avaliar os danos nessas membranas, no presente trabalho, empregaram-se 

sondas fluorescentes (PI, FITC-PSA e JC-1). Os resultados aqui obtidos mostram que a 

administração de 0,2 e 1,0 mg/kg de ivermectina não promoveu danos nas membranas 

plasmática, acrossomal e mitocondrial, corroborando o resultado de ausência de alteração na 

motilidade espermática, visto que danos nessas membranas podem prejudicar o potencial de 

fertilização. 

Sabe-se que o peso dos testículos tem sido usado como um indicador quantitativo da 

normalidade dos testículos, devido à correlação entre o peso deste órgão e o número de células 

germinativas do epitélio seminífero (RUSSEL; MALONE; KARPAS, 1990). Em 

circunstâncias anormais são evidenciadas alterações no peso dos testículos, além de alterações 

histopatológicas nas células germinativas do epitélio seminífero (MEISTRICH, 1982; HIKIM 

et al., 1989; KOTULA-BALAC et al., 2011). Os resultados do presente trabalho não 

revelaram alterações no peso relativo dos testículos e das glândulas sexuais acessórias, nem no 

IGS, bem como não revelaram alterações histopatológicas nos órgãos sexuais. Vale ressaltar 

que as glândulas sexuais acessórias, como a próstata e a vesícula seminal, respondem de 

maneira diferente aos hormônios sexuais masculinos e femininos, e os pesos desses órgãos são 

bioindicadores dos níveis circulantes desses hormônios (FOOTE et al., 1977). A ausência de 

alterações nos níveis de testosterona de coelhos tratados com ivermectina e avaliados por até 

60 dias corroboram as evidências que indicam que essa droga não perturbou a função 



106 

 

testicular, isto é, a produção e transporte de espermatozoides, bem como a produção de 

testosterona. 

Por outro lado, El-Far (2013) investigou os efeitos da ivermectina, nas doses de 0,5 e 

1,0 mg/kg (SC), sobre os níveis de testosterona e sobre os parâmetros bioquímicos séricos em 

coelhos machos, da raça Nova Zelândia, nos dias 1, 3 e 7 após administração. Esse autor 

observou aumento nos níveis séricos de testosterona e alterações nas funções hepática e renal 

nos três dias de avaliação. Nesse trabalho o autor não explicitou o método analítico 

empregado para avaliação da testosterona sérica e atribuiu as alterações nas funções hepática e 

renal a sobrecarga provocada pela droga nesses órgãos. A esse respeito, os resultados do 

presente estudo não revelaram alterações em nenhum dos parâmetros bioquímicos séricos, 

bem como nos parâmetros hematológicos em coelhos tratados com 0,2 e 1,0 mg/kg de 

ivermectina, avaliados nos dias 1, 2 e 7 após a administração. Ressalte-se que são escassos os 

achados na literatura sobre os efeitos da ivermectina em parâmetros bioquímicos séricos e 

hematológicos em coelhos; há apenas informações a esse respeito de parâmetros bioquímicos 

séricos, porém em exposição repetida à ivermectina em coelhos, causando alterações nesses 

parâmetros (AL-JASSIM et al., 2016). 

Tomando todos os dados em conjunto, neste estudo temporal da administração de 

ivermectina em coelhos, nas doses de 0,2 e 1,0 mg/kg, por via SC, não foram observadas 

alterações nos parâmetros da fertilidade de machos, avaliada pela concentração, motilidade e 

morfologia de espermatozoides, e nem no potencial de fertilização, avaliado pela integridade 

das membranas plasmática, acrossomal e mitocondrial dos espermatozoides. Acrescente-se, 

ainda, que a ivermectina mesmo na maior dose, não interferiu nos níveis séricos de 

testosterona, na bioquímica sérica e em parâmetros do hemograma. 
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3.6 CONCLUSÃO 

 

 

A administração de ivermectina nas doses de 0,2 e 1,0 mg/kg, por via SC, em coelhos 

machos: 

 Não promoveu prejuízo em nenhum dos parâmetros seminais de coelhos; 

 Não interferiu na concentração sérica de testosterona;  

 Não alterou o peso relativo dos órgãos sexuais, bem como não foram observadas 

alterações histopatológicas nos tecidos; 

 Não alterou dos parâmetros hematológicos e bioquímicos séricos. 
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4. CONCLUSÃO GERAL 

 

 

Em ratos a administração de ivermectina nas doses de 0,2 e 1,0 mg/kg, por via SC, não 

foi capaz de promover alterações em parâmetros reprodutivos e hormonais de machos e 

fêmeas, exceto a maior dose de ivermectina que causou desorganizado das células do epitélio 

seminífero observado até 72 horas após a administração, achado esse sugestivo de prejuízo na 

espermatogênese e na espermiogênese de machos. 

Em coelhos, machos, a ivermectina, nessas mesmas doses, não promoveu alterações 

nos parâmetros da fertilidade (concentração, motilidade e morfologia de espermatozoides), 

nem no potencial de fertilização (integridade das membranas plasmática, acrossomal e 

mitocondrial dos espermatozoides), bem como nos níveis séricos de testosterona, na 

bioquímica sérica e em parâmetros do hemograma. 

Esses resultados em conjunto são indicativos de que a ivermectina causa poucos 

efeitos prejudiciais em aspectos reprodutivos de ratos e coelhos. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 - Representação esquemática do eixo Hipotálamo-Hipófise-Testículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: GnRH = Hormônio Liberador de Gonadotrofina; LH = Hormônio Luteinizante; FSH 

= Hormônio Folículo Estimulante; - retroalimentação negativa; + retroalimentação positiva. 

Fonte: (MOREIRA, 2018) 
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ANEXO 2 - Representação esquemática das etapas de produção de progesterona, estradiol 

e testosterona na via esteroidogênica. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: StAR = proteína reguladora esteroidogênica aguda; P450scc = enzima citocromo 

P450, enzima de clivagem de cadeia lateral; 3β-HSD = 3β-hidroesteroide desidrogenase; 17β-

HSD = 17β hidroesteroide desidrogenase; CYP = enzima citocromo específica. 

Fonte: (MOREIRA, 2018) 
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ANEXO 3 - Resultados parciais publicados na Research in Veterinary Science 
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