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Introdução

A pineal é a única glândula endócrina diretamente 
influenciada pelo ambiente externo, onde os sinais do 
ambiente são convertidos em mensagens 
neuroendócrinas A informação vinda do ambiente 
chega a pineal por via de um circuito polissináptico que 
se inicia na retina, Reiter [1]. O papel da melatonina no 
desenvolvimento sexual e na reprodução humana é 
bastante investigado. Em mulheres, foi demonstrado 
que as concentrações de melatonina e de progesterona 
variam com as estações do ano, e que há uma 
correlação negativa entre melatonina e a produção de 
estrógeno, Vanecek [2]. Segundo Neves [3], a síntese 
da melatonina ocorre a partir da serotonina. A 
melatonina é produzida em fase de escuridão 
ambiental, e tem sua síntese inibida pela presença de 
luz, logo, existe uma harmonia diurna na liberação da 
melatonina, Buckle [4]. De acordo com Wurtman et al
[5], quando ratas são expostas a um estímulo luminoso 
contínuo, por um período de 100 dias, ou 
pinealoctomizadas entram em estado de estro 
permanente e desenvolvem ovários policísticos . Em 
ratas e em humanos há provas da ação direta da 
melatonina sobre a função ovariana: provocando uma 
alteração sistemática na esteroidogênese ovariana, 
principalmente na produção de progesterona, Masana
et al [6]. Assim, a presente pesquisa teve por objetivos 
Analisar morfometricamente e ultraestruturalmente o 
ovário de ratas mantidas em iluminação constante.

Material e métodos

Para isso utilizou-se 10 ratas albinas (Rattus 
norvegicus albinus) com 90 dias de idade, virgens, 
pesando aproximadamente 200g, da linhagem Wistar, 
procedentes do Biotério do Departamento de 
Morfologia e Fisiologia Animal da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco. Os animais foram 

confinados em gaiolas e mantidos com alimentação e 
água “ad libitum”, temperatura de 22° C e iluminação 
artificial com lâmpadas fluorescentes que estabeleceu o 
fotoperíodo de 12 horas claro e 12 horas escuro, 
considerando o período de luz das 06:00 às 18:00horas. 
Os animais que apresentaram três ciclos estrais 
regulares foram divididos, ao acaso, em dois grupos, a 
saber: Grupo I: ratas mantidas no ciclo 
claro12h/escuro12h por 60 dias (controle); Grupo II:
ratas mantidas sob iluminação constante por 60 dias. As 
ratas do grupo II permaneceram dentro de uma caixa de 
madeira contendo duas lâmpadas que forneceram cerca 
de 400LUX na região ocupada pelos animais, Teixeira 
et al. [7]. Para análise microscópica os filhotes foram 
anestesiados com sulfato de atropina, xilazina e 
quetamina para retirada do ovário os quais foram 
imediatamente fixados em líquido Boüin, permanecendo 
no mesmo por 48 horas. Após o período de fixação os 
fragmentos desses órgãos foram processados para 
inclusão em parafina e coloração pela hematoxilina –
eosina (H.E). Após todo o procedimento de preparação 
das lâminas histológicas foi realizado a análise 
morfométrica para determinar o percentual da área 
ocupada pelos folículos ovarianos. A análise ultra-
estrutural foi realizada no LIKA, onde os ovários foram 
fixados em solução de glutaraldeído em tampão de 
cacodilato, logo após foi realizado todo o procedimento 
de rotina para microscopia eletrônica.

Resultados

A. Análise morfométrica da área ocupada pelos 
folículos ovarianos.

Os resultados mostraram que não houve diferenças 
significativas entre os grupos estudados, com relação 
aos folículos primários e secundários (Tabelas 1 e 2). Já 
para os parâmetros folículos terciários e folículos 
atrésicos o grupo II apresentou as maiores médias 



diferindo significativamente do grupo controle (Tabelas 
3, 4 e 5). No entanto, no parâmetro corpo lúteo e vasos 
sanguíneos, o grupo II apresentou a menor média 
diferindo também do grupo controle (Tabela 6)

B. Análise ultra-estrutural dos ovários das ratas:

A análise ultra-estrutural dos ovários das fêmeas dos 
grupos experimentais revelou que no grupo I as células 
da teca interna apresentaram aspecto fusiforme com 
núcleo bastante eucromático. No citoplasma notam-se 
várias cisternas do reticulo endoplasmático liso (Figura 
1). As células da camada granulosa mostraram núcleos 
volumosos e eucromáticos, sendo também evidenciado 
no citoplasma cisternas do retículo endoplasmático liso 
(Figura 2). Já as células da teca interna do grupo II 
também apresentaram-se fusiformes, com núcleo 
eucromático, porém com numerosas cisternas do 
reticulo endoplasmático liso (Figura 3). As células da 
camada granulosa apresentaram-se bastante 
vacuolizadas e núcleo com indicio de degeneração 
(Figura 4)

Discussão

A análise morfométrica e ultra-estrutural 
revelaram alterações sobre o ovário de ratas, 
demonstrando uma interferência da luz na dinâmica 
ovariana, corroborando com os relatos de Singh [8], os 
quais citam que as ratas desenvolvem gradualmente 
anovulação crônica associados com síndrome dos 
ovários policísticos quando expostas a luz contínua e a 
intensidade, duração, e características espectral da luz 
influenciam o grau pelo qual a anovulação crônica 
observada nos ovários. Segundo Ortega et al [9], para 
uma fisiologia normal na dinâmica folicular fatores de 
crescimento como IGF-1 (Fator de Crescimento 
Semelhante a Insulina), o VEGF (Fator de crescimento 
Endotelial Vascular) e o FGF (Fator de Crescimento 
dos Fibroblastos) tem importante função durante 
crescimento folicular, angiogenese e na formação de 
corpos lúteos. Assim, podemos inferir que alterações 
observadas em nosso experimento, estejam 
relacionadas à interferência da iluminação constante 
na expressão desses fatores. A análise ultra-estrutural 
mostrou alterações nas células da teca interna e 
camada granulosa. Sabe-se que as células da teca
interna, quando completamente diferenciadas, 
apresentam características ultra-estruturais de células 
produtoras de esteróides. Estas células, sob influencia 
do LH (Hormônio Luteinizante) sintetizam hormônios 
esteróides - a androstenediona e testosterona - que são 
transportados para as células da camada granulosa, 
onde por estímulo do FSH (Hormônio Folículo 
Estimulante) são convertidos, pela enzima aromatase, 

em estrógeno, Junqueira & Carneiro [10]. De acordo 
com Sharp [11] durante o estímulo luminoso ocorre a, 
inibição a síntese e secreção de melatonina, 
acarretando a liberação do GnRH pelo hipotálamo que 
estimula a liberação do FSH e LH pela hipófise 
anterior, desencadeando alterações nos ovários, tais 
como, crescimento folicular, ovulação e formação de 
corpo lúteo, principalmente pelo aumento dos níveis 
de andrógenos e estrógenos, desencadeando ovários 
policísticos.
Concluímos assim, que quando ratas são submetidas à 
iluminação constante por um período de 60 dias 
apresentam alterações quantitativas e ultra-estruturais 
nos folículos ovarianos que podem ser os primeiros 
indícios para a anovulação.
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Tabela 1: Médias da área ocupada pelos folículos primários.

Grupos

1Média  Desvio Padrão

I 77,80 ± 5,26a

II 59,20 ± 5,41a 

Tabela 2: Médias da área ocupada pelos folículos secundários

Grupos

1Média  Desvio Padrão

I 80,20 ± 4,60a

II 77,40 ± 4,82a 

Tabela 3: Médias da área ocupada pelos folículos terciários.

Grupos

1Média  Desvio Padrão

I 85,80 ± 8,98a

II 111,00 ± 9,46b 

Tabela 4: Médias da área ocupada pelos folículos atrésicos.

Grupos

1Média  Desvio Padrão

I 5,80 ± 1,92a

II 9,20 ± 1,24b 

Tabela 5: Médias da área ocupada pelos corpos lúteos

Grupos

1Média  Desvio Padrão

I 9,80 ± 3,31a

II 2,00 ± 2,21b 

Tabela 6: Médias da área ocupada pelos vasos sanguíneos

Grupos

1Média  Desvio Padrão

I 101,20 ± 5,26a

II 88,20 ± 6,72b 

Figura 1: Eletromicrografia das células da teca interna do 
ovário de rata do grupo I. Observar núcleo eucromático (N) e 
cisternas do reticulo endoplasmático liso (setas). Aumento 
7.000X.

Figura 2: Eletromicrografia das células da camada granulosa 
do ovário de rata do grupo I. Observar núcleo eucromático 
(N) e cisternas do reticulo endoplasmático liso (setas). 
Aumento 7.000X.

Figura 3: Eletromicrografia das células da camada granulosa 
do ovário de rata do grupo I. Observar núcleo eucromático 
(N) e cisternas do reticulo endoplasmático liso (setas). 
Aumento 7.000X.

Figura 4: Eletromicrografia das células da camada granulosa 
do ovário de rata do grupo I. Observar núcleo eucromático 
(N) e numerosos vacúolos (V). Aumento 12.000X.
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