
Resultados

No grupo tratado com CsA durante 56 dias foi observada redução significativa no ganho de peso, e no peso final quando comparados ao controle, no grupo CsA+Ht

não houve alteração significativa nestes parâmetros. O tratamento com CsA durante 56 dias causou redução no peso da próstata ventral no grupo CsA quando 

comparado ao controle, resultado este não observado no grupo CsA+Ht. Com estes dados podemos sugerir que o tratamento com a planta ameniza efeitos colaterais 

da CsA. O peso testicular não variou significativamente entre os grupos experimentais em nenhum dos dois tempos estudados.
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Introdução

A Ciclosporina A (CsA) é uma droga amplamente utilizada contra doenças auto-imunes, e o tratamento pós-transplante de órgãos. Entretanto, seu uso causa diversos 

efeitos colaterais dentre eles nefrotoxidade e hepatoxidade. Também causa danos à reprodução masculina, como redução na produção de testosterona e disfunção 

testicular. Heteropterys tomentosa é uma planta típica do cerrado brasileiro conhecida popularmente como afrodisíaca e estimulante. A infusão das raízes teria efeito 

atenuante sobre os danos causados pela CsA nos testículos e próstata ventral de ratos tratados durante 56 dias.      

Materiais e métodos

Foram utilizados quarenta ratos Wistar (com oito semanas de vida) que foram separados em dois grupos, um tratado durante 21 dias e outro durante 56 dias. Cada grupo foi 

subdividido em quatro subgrupos (n = 5). Grupo controle recebeu água (0,5 mL)(Gr.C),  ciclosporina A na dose de 15mg/kg/dia de CsA (Gr.CsA), H. tomentosa que recebeu 

0,5 mL de infusão (Gr.Ht) e Ciclosporina + Heteropterys tomentosa (Gr.CsA + Ht ) grupo que  recebeu os dois tratamentos em 0,5 mL. Os animais foram sacrificados, a 

próstata ventral e testículos foram dissecados e pesados.

Conclusão

O tratamento realizado na próstata ventral de ratos Wistar sugere a eficácia de H. tomentosa em relação aos efeitos colaterais de CsA. Para o tratamento 

realizado no testículo são necessários mais análises para obter resultados mais completos.
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Objetivo  

O objetivo deste estudo é analisar se Heteropterys tomentosa é eficiente para amenizar os efeitos colaterais da Ciclosporina A nos testículos e na próstata ventral de ratos 

Wistar, foram tratados durante 21 dias e 56 dias

Figura 1. Peso da próstata ventral (g) de ratos Wistar controle, tratados com Ciclosporina
A (CsA), H. tomentosa (Ht) e CsA+H. tomentosa simultaneamente (CsA+Ht), durante 21 e 
56 dias. Em cada tempo de tratamento, letras diferentes nas colunas indicam diferença 
significativa segundo o teste de Duncan. Os valores são médias ± desvio padrão.
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Peso da Próstata Ventral (g)
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Figura 2: Peso do testículo (g) de ratos Wistar controle, tratados com 
Ciclosporina A (CsA), H. tomentosa(Ht) e Csa + H. tomentosa
simultaneamente (CsA+ Ht), durante 21 e 56 dias. Os valores são médias 
+ desvio padrão


