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Introdução

O câncer de próstata é o principal problema de saúde 
pública no ocidente e o segundo tipo mais comum de 
câncer na União Européia [1]. No Brasil, cerca de 
26.000 novos casos de câncer de próstata foram 
diagnosticados em 2003, sendo este câncer o segundo 
tipo com maior taxa de mortalidade entre os homens 
brasileiros [2]. 

Embora existam tratamentos efetivos através de 
cirurgia e radioterapia para o câncer de próstata 
clinicamente localizado, o mesmo em situação 
metastática permanece incurável. Um fator crítico na 
mortalidade relacionada ao câncer de próstata é o 
potencial metastático das células tumorais e 
conseqüente disseminação para sítios secundários [2].

A presença de receptores de melatonina em células 
epitelais da próstata [3], bem como no testículo [4], 
hipófíse e hipotálamo [5] pode ser usada como 
justificativa para aplicação de melatonina na terapia 
antiandrogênica em tumores de próstata hormônio 
dependentes. A DHT (dihidrotestosterona) é 
considerado o andrógeno mais ativo na próstata sendo 
este derivado da ação da 5α-redutase sobre a 
testosterona [6]. O finasteride tem sido usado no 
tratamento de hiperplasia prostática benigna (BHP) e 
como terapia preventiva ao câncer de próstata

Material e métodos

Foram utilizados 30 ratos Wistar (Rattus 
norvergicus) com 1 ano de idade, pesando entre 550 a 
650g provenientes do biotério do Departamento de 
Morfologia e Fisiologia Animal da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco que foram 
acondicionadas em gaiolas de policarbonato forradas 
com maravalha de pinus, mantidas em temperatura 
ambiente de 22ºC ± 2ºC, expostas a fotoperíodo de 12 
horas de luz (400 Lux) por 12 horas de escuridão e com 
acesso a água e ração (Labina para roedores-Purina),

ad libitum. Os animais foram divididos em grupo controle e 
pinealectomizados.

Foi feita pinealectomia de 15 ratos Wistar na tentativa 
de induzir a hiperplasia de prostática benigna. 

A pinealectomia foi realizada nos animais previamente 
anestesiados com hidrocloridrato de cetamina (80 mg/kg) e 
xilazina (6,0 mg/kg) por via intramuscular.

Após o ato cirúrgico os animais foram submetidos à 
antibioticoterapia (oxitetraciclina, 30mg/Kg, via intra-
muscular) durante 7 dias como medida profilática à 
instalação de encefalites decorrentes da exposição do 
encéfalo durante a pinealectomia. Além da 
antibioticoterapia se administrou analgésico (cetoprofeno, 
10mg/Kg via subcutânea) durante 5 dias, no intuito de 
reduzir qualquer sensação álgica decorrente do processo 
cirúrgico.

Ao término do período experimental, os animais foram 
avaliados pós-cirúrgicamente nos dias 15, 30, 45, 60 e 90 
sendo que em cada tempo houve 3 animais por grupo. Para 
tal, os animais controle e pinealectomizados foram 
heparinizados (125UI/100g de peso corporal) e 
anestesiados com a associação de Xilazina (6mg/kg) com 
Ketamina (110mg/Kg). Os animais foram submetidos à 
perfusão intracardíaca com solução fisiológica de NaCl a 
0,9%, acrescida de heparina sódica (500 UI/L; AKZO 
ORGANON TEKNIKA) e nitroprussiato de sódio 
(100mg/L; SIGMA), por um período de tempo entre 5 e 10 
minutos.

Após a fixação dos animais, foram coletados testículo, 
epidídimo, glândula seminal e próstata ventral para 
obtenção de peso e clivagem para realização de 
processamento rotineiros para inclusão em glicol 
metacrilato. Posteriormente foram realizadas análises
histomorfométrica e histopatológica dos testículos e 
próstata em microscopia de luz. 

Resultados e Discussão
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A. Pesos dos órgãos

Na tabela 2 verificam-se os valores (média ± desvio) 
de peso corporal e de órgãos, os quais foram analisados 
em programas estatísticos e não houve diferenças 
significantes entre as médias de todos os animais 
controle e pinealectomizados em diferentes tempos. 

A análise das médias de peso testiculares não foi 
considerada significante para peso do testículo (g) com 
p = 0,1038. A figura 1 mostra a média de peso do 
testículo nos diferentes grupos.

Para análise do peso da próstata (g), não foi 
considerada significante com p = 0,4629. O grupo 
pinealectomizado com 60 dias teve o maior valor de 
pesoprostático em relação aos outros grupos (Figura 2).

C. Análise Histopatológica

Todos os fragmentos de testículo e próstata foram 
processados rotineiramente para inclusão em resina 
plástica à base de glicol metacrilato (historesin - Leica). 
Os cortes histológicos foram feitos em micrótomo para 
resina plástica na espessura de a 4µm e corados com 
azul de toluidina em associação com borato de sódio.

As lâminas de próstata e testículo, dos diferentes 
grupos experimentais, foram analisadas 
histometricamente a fim de caracterizar a presença ou 
ausência de hiperplasia prostática e o tempo pós-
pinealectomia correspondente. No entanto não foi 

observada diferença significativa entre as médias para os 
parâmetros de altura de epitélio prostático, altura e 
diâmetro de túbulo seminífero de todos os animais controle 
e pinealectomizados em diferentes tempos (tabela 3).
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Figura 1: Peso testicular médio dos ratos Wistar 

pinealectomizados e submetidos a eutanásia em 

diferentes tempos.

Figura 2: Peso médio da próstata dos ratos Wistar 

pinealectomizados e submetidos à eutanásia em 

diferentes tempos.



Tabela 2: Médias e desvio padrão dos pesos dos órgãos de ratos pinealectomizados e submetidos à eutanásia em diferentes 
tempos.

PARÂMETROS Pinealectomia 
15 dias (n = 3)

Controle 15 
dias

(n = 3)

Pinealectomia 
30 dias (n = 3)

Controle 30 dias
(n = 3)

Pinealectomia 
45 dias (n = 3)

   Testículo direito(g)     1,72 ± 0,20      1,75 ± 0,16 1,53 ± 0,02 1,59 ± 0,02      1,90 ± 0,13

   Testículo esquerdo (g)     1,72 ± 0,16      1,42 ± 0,61      1,55 ± 0,09      1,28 ± 0,76      1,87 ± 0,05
   Peso méd. testículo (g)     1,72  0,18      1,58  0,34      1,54  0,04      1,43  0,44      1,88  0,09
   Epidídimo direito (g)     0,63 ± 0,06      1,05 ± 0,73      0,85 ± 0,50      0,60 ± 0,03      0,72 ± 0,05
   Epidídimo esquerdo (g)     0,63 ± 0,03      0,60 ± 0,06       0,57± 0,06      0,61 ± 0,03      0,69 ± 0,02
   Peso méd. epidídimo (g)     0,63  0,04      0,62  0,03      0,71  0,23      0,60  0,03      0,71  0,03
   Vesícula seminal (g)     1,45 ± 0,15      1,32 ± 0,61      1,70 ± 0,17      2,04 ± 0,17      1,80 ± 0,47
   Próstata (g)     2,16 ± 0,85      1,79 ± 0,04      1,98 ± 0,54      2,30 ± 0,35      2,34 ± 0,35

PARÂMETROS Controle 45 dias
(n = 3)

Pinealectomia 
60 dias (n = 3)

Controle 60 
dias

(n = 3)

Pinealectomia 
90 dias (n = 3)

Controle 90 dias
(n = 3)

   Testículo direito(g)    1,69 ± 0,11      1,97 ± 0,09 1,81 ± 0,13 1,63 ± 0,39      1,80 ± 0,13
   Testículo esquerdo (g)    1,74 ± 0,14      1,94 ± 0,07      1,86 ± 0,10      1,56 ± 0,44      1,89 ± 0,14
   Peso méd. testículo (g)    1,72  0,13      1,95  0,08      1,84  0,11      1,60  0,41      1,85  0,13
   Epidídimo direito (g)    0,69 ± 0,10      0,74 ± 0,12      0,67 ± 0,09      0,91 ± 0,74      0,69 ± 0,06
   Epidídimo esquerdo (g)    0,69 ± 0,10      0,78 ± 0,04       0,67± 0,07      0,20 ± 0,20      0,69 ± 0,16
   Peso méd. epidídimo (g)    0,69  0,09      0,76  0,10      0,67  0,10      0,74  0,46      0,69  0,09
   Vesícula seminal (g)    1,44 ± 0,37      1,41 ± 0,33      1,75 ± 0,28      1,62 ± 0,32      1,73 ± 0,64
   Próstata (g)    1,73 ± 0,61      2,49 ± 0,44      2,22 ± 0,17       1,81± 0,40      1,64 ± 0,74

Tabela 3: Médias e desvio padrão da altura do epitélio prostático, altura do epitélio e diâmetros de túbulos seminíferos de ratos 
adultos controle e pinealectomizados avaliados em diferentes tempos.

Parâmetros Pinealectomia 15 
dias (n = 3)

Controle 15 dias
(n = 3)

Pinealectomia 30 
dias (n = 3)

Controle 30 dias
(n = 3)

Pinealectomia 45 
dias (n = 3)

Altura epitélio         
prostático 

    19,6 ± 0,00      18,6 ± 0,00 23,4 ± 0,00 22 ± 0,02     25 ± 1,13

Altura epitélio 
túbulo 
seminífero

    113,37 ± 0,00      111,68 ± 0,00      128,42 ± 0,00      136,97 ± 16,5      153,35 ± 0,00

Diâmetro 
túbulo 
seminífero

    347,50  0,00      340,94  0,00      349,99  0,00      386,24  7,44      386,33  0,00

Parâmetros Controle 45 dias
(n = 3)

Pinealectomia 60 
dias (n = 3)

Controle 60 dias
(n = 3)

Pinealectomia 90 
dias (n = 3)

Controle 90 dias
(n = 3)

Altura epitélio         
prostático 

   23,64 ± 7,35      29,67 ± 0,00 24,73 ± 4,52 32,26 ± 11,9      23 ± 0,00

Altura epitélio 
túbulo 
seminífero

   141,82 ± 0,00      128,48 ± 0,00      140,77 ± 10,16      134,2 ± 0,00      129,78 ± 9,17

Diâmetro 
túbulo 
seminífero

   397,89  0,00      344,33  0,00      369,98  12,25      370,53  0,00      376,1  6,87


