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Introdução

A pineal é uma glândula que participa da 
regulação dos ciclos biológicos de diversos animais, 
atuando sobre diferentes sistemas [1]. Seu principal 
produto é a melatonina. Diversos trabalhos têm 
demonstrado a influência da pineal na adrenal [2], nos 
rins [3], como também apresenta interferência sobre os 
níveis plasmáticos de vasopressina [4].

Alguns trabalhos referem que a glândula pineal 
regularia a secreção de mineralo e glicocorticóides [5]. 
Além disso, a adrenal de mamíferos apresenta 
receptores com alta afinidade pela melatonina, o que 
sugere uma ação direta da pineal sobre esta glândula 
[2]. A aldosterona, secretada pelo córtex da adrenal, 
exerce importante controle do líquido extracelular, 
afetando principalmente a excreção de sódio e de água 
pelo sistema tubular renal. 

O rim apresenta receptores de melatonina na 
membrana basolateral do epitélio tubular proximal que 
atua na regulação da célula epitelial [3]. Alguns estudos 
demonstram modulação do AMP cíclico por meio do 
mecanismo de fosforilação [6]. Deve ser mencionado 
que a melatonina induz ao aumento da filtração 
glomerular de sódio e água no filtrado urinário e 
estimula o transporte tubular de sódio [7].

A creatinina é um composto nitrogenado não 
protéico oriundo da conversão da creatina em 
creatinina no metabolismo muscular, é totalmente 
filtrada pelos glomérulos e não é reabsorvida nos 
túbulos renais, por isso, o nível de creatinina sérica é 
um bom indicador de lesão glomerular. Por outro lado,
a uréia é um produto do metabolismo protéico 
sintetizado no fígado e quase que totalmente eliminada 
na urina, seus níveis séricos também são indicativos de 
lesão renal.

Portanto, os dados da literatura mostram que a pineal 
tem ação direta no sistema renal. O presente trabalho 

tem como objetivo analisar a influência da pinealectomia 
sobre os indicadores bioquímicos séricos de função renal
de ratos Wistar adultos.

Material e métodos

Foram utilizados 24 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 12 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 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.

O sangue obtido de cada animal nos diferentes 
protocolos experimentais foi acondicionado em tubo de 
ensaio sem anti-coagulante e submetido a repouso para 
coagulação do sangue e separação do soro.
Posteriormente, as amostras de soro foram 
descongeladas para realização das dosagens de uréia 
(método cinético da urease) e creatinina (metodo do 
picrato alcalino) com kits comerciais da marca Katal 
(Katal Reagentes, Belo Horizonte – MG) em um 
analisador bioquímico modelo TP-Analyse Basic 
(Equipar- Equipamentos Laboratoriais e Hospitalares, 
Curitiba- PR).

Resultados e Discussão 

Os dados relativos à dosagem de creatinina e uréia 
dos ratos pinealectomizados e submetidos à eutanásia 
em diferentes tempos são mostrados nas tabelas 1 e 2, 
figuras 1 e 2, respectivamente.

Não foi encontrada diferença estatística entre os 
níveis séricos de creatinina quando comparados os dois 
grupos ao longo dos dias. Muito embora, podemos 
observar uma tendência de decréscimo destes níveis 
nos animais pinealectomizados com 60 e 90 dias 
quando comparados com os animais controle nestes 
mesmos dias (figura 1).

Da mesma maneira não se observou diferença 
estatisticamente significativa quando se comparou 
grupos de animais controle e pinealectomizados no
mesmo período. Entretanto, os níveis de uréia diferiram 
significativamente quando comparamos as dosagens 
dos animais controle no momento 45 dias com os 
animais pinealectomizados aos 30 dias e 90 dias.  
Nestes momentos se observou elevação dos níveis 
séricos de uréia dos animais pinealectomizados.  De 
acordo com Parlakpinar et al., (2007) a pinealectomia 
realmente provoca aumento dos níveis séricos de uréia 
e creatinina. No nosso experimento, apenas os níveis de 
uréia sofreram alterações dignas de nota. O efeito 
protetor da melatonina sobre os níveis de creatinina e 
uréia poderia ser atribuída às propriedades
antioxidantes porque verifica-se que ROS (espécies de 
oxigênio reativo) podem estar envolvidos no 
comprometimento na redução da taxa de filtração 

glomerular [9]. As propriedades protetoras da melatonina 
em relação à função renal puderam ser comprovadas em
animais exposto a luz constante e com nefropatia induzida 
por adriamicina, uma vez que, animais que receberam esta 
indolamina tiveram redução de peroxidação lipídica, 
recuperação nos níveis de glutationa e de parâmetros 
renais.[10].  Portanto, de acordo com nossos resultados a 
pinealectomia pode alterar parâmetros relacionados à 
função renal. 
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Tabela 1. Médias e desvio padrão dos níveis plasmáticos de creatinina de ratos pinealectomizados e submetidos à 

eutanásia em diferentes tempos.

30 Dias 45 Dias 60 Dias 90 Dias
Controle (mg/dL) 0,538 ±  0,122 0,541 ±  0,045 0,566 ±  0,091 0,575 ±  0,025

Pinealectomizado (mg/dL) 0,530 ± 0,069 0,533 ±   0,081 0,487 ± 0,008 0,491 ± 0,063

Tabela 2. Médias e desvio padrão dos níveis plasmáticos de uréia de ratos pinealectomizados e submetidos à eutanásia 

em diferentes tempos.

30 Dias 45 Dias 60 Dias 90 Dias
Controle (mg/dL) 37,566 ±  2,786 23,199 ± 4,074 * # 28,767 ±  2,709 30,227 ±  4,863 
Pinealectomizado 

(mg/dL)
41,469 ± 1,211 * 35,257 ±  8,984 31,614 ±  7,125 37,983 ±  4,970 #

* Considerado estatisticamente significativo entre grupos P30 e C45 (P<0.01)
# Considerado estatisticamente significativo entre grupos P90 e C45 (P<0.05)
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Figura 1: Níveis séricos de creatinina dos ratos Wistar 

pinealectomizados e submetidos a eutanásia em diferentes tempos.
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Figura 2: Níveis séricos de uréia dos ratos Wistar 

pinealectomizados e submetidos a eutanásia em diferentes tempos.


