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Introdução 

A glândula pineal, através da sua atividade endócrina 
controla e regula várias funções no organismo, 
Aleandri [1]. Estudos em animais e humanos têm 
demonstrado evidências de que a pineal desempenha 
importante função na regulação do ritmo circadiano e 
sazonal em várias espécies, no controle endócrino da 
fisiologia reprodutiva, na atividade do sistema imune, 
na regulação da temperatura do corpo e na inibição do 
crescimento tumoral, Santos [2]. Nos mamíferos a 
glândula pineal tem função da reprodução pela sua 
habilidade de influenciaras gônadas e promover a 
ciclicidade estral, devido à produção de melatonina 
hormônio que modula a liberação de gonadotrofinas,
segundo Reiter [3].

No rato (Rattus novergicus albinus), um reprodutor 
não sazonal, o pico de melatonina ocorre tal qual em 
humano, é alcançado durante a primeira metade da fase 
escuro ( em torno da meia noite), seguido por uma 
redução gradual na produção desse hormônio, na 
segunda metade da noite, Reiter [4]. Ratas submetidas 
à iluminação constante e pinealectomizadas, 
desenvolvem ovários policísticos. Já no útero, estudos 
morfológicos revelam epitélio endometrial bastante 
hipertrófico, rico em fibras colágenas, e contendo 
poucas glândulas, Teixeira et al [5]. Assim, a seguinte 
pesquisa tem como objetivo analisar os aspectos 
morfométricos e ultraestruturais do endométrio de ratas 
pinealectomizadas.

Material e métodos

A. Submissão

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 normais e avaliadas após 60 dias 
(controle). Grupo II: ratas pinealectomizadas e avaliadas 
após 60 dias de pós-operatório. As ratas do grupo II 
foram pinealectomizadas pelo procedimento de 
KUSZAK; RODIN 1977. Para análise microscópica os 
animais foram anestesiados com sulfato de atropina, 
xilazina e quetamina para retirada do útero 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 realizada a 
análise morfométrica para determinar o percentual da 
área ocupada pelos vasos sanguíneos e glândulas 
endometriais. A análise ultra-estrutural foi realizada no 
laboratório de imunopatologia Keiso Assami (LIKA).

Resultados

A. Análise morfométrica da área ocupada pelos vasos 
sanguíneos e glândulas endometriais

Nas tabelas 1 e 2 constam os dados referentes às 
médias da área ocupada pelas glândulas e vasos 
sangüíneos, respectivamente, nos úteros dos grupos 
experimentais. Após análise estatística verificou-se que 
houve diferenças significativas entre os tratamentos, 
onde ocorreu redução da área ocupada pelas glândulas 
no grupo II(tabela 1), além do aumento da área dos 



vasos sangüíneos, quando comparados ao grupo 
controle (tabela 2). 

B. Análise ultra-estrutural do endométrio

A análise ultra-estrutural do endométrio dos animais 
do grupo II não revelou nenhuma alteração no epitélio 
luminal e glandular quando comparado ao grupo I, 
porém na lâmina própria foram observados vários 
fibroblastos com núcleos eucromáticos e várias 
cisternas do reticulo endoplasmático rugoso bastante 
desenvolvidas (Figuras 1 e 2). Notou-se ainda na 
lâmina própria a presença de grande quantidade de 
fibras colágenas (Figuras 3 e 4).

Discussão

Estudos têm demonstrado que a pinealectomia, e 
conseqüentemente redução da melatonina circulante no 
sangue, induz uma resposta proliferativa do 
endométrio, diminuição do número de glândulas, mas 
com um aumento expressivo do seu lúmen. Esses 
efeitos são decorrentes dos elevados níveis 
estrogênicos observados em fêmeas pinealectomizadas 
Tanavde & Maitra [6].Assim, a redução da área 
ocupada pelas glândulas endometriais nos animais 
pinealectomizados pode estar relacionada á ação 
estrogênica.

No que se refere ao aumento da área ocupada por 
vasos sanguíneos, a literatura tem relatado o potencial 
papel do estrógeno na angiogênese uterina, o qual é 
mediado por pelo menos um dos receptores de 
estrógeno, regulando a expressão e secreção do fator 
VEGF (Fator de Crescimento Endotelial Vascular), 
pelas células epiteliais glandulares do endométrio, 
Gagliardi [7].

A análise ultra-estrutural do endométrio revelou 
alterações nos fibroblastos e na lâmina própria. Quando 
ratas são mantidas na ausência de fotoperíodo, por um 
período de três meses, a lâmina própria do endométrio 
mostra-se pouco desenvolvida, com mais células do 
que elementos fibrosos, Mendonça [8]. O estrógeno 
aumenta o RNAm que codifica o colágeno I e II nos 
fibroblastos do tecido conjuntivo do aparelho 

reprodutor feminino, Clark [9]. Dessa forma podemos 
inferir que a melatonina exerce uma importante função
na morfofisiológia endometrial.
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Tabela 1. Área ocupada pelas glândulas endometriais

Grupos

                                           1Média  Desvio Padrão

I 18,20 ± 8,89a

II 8,00 ± 2,23b 
1 Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo Mann-Witney (P  0,05).



Tabela 2: Médias da área ocupada pelos vasos sanguíneos

Grupos

                                                                       1Média  Desvio Padrão

I 15,20 ± 4,08a

II 25,40 ± 6,34b 
1 Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo Mann-Witney (P  0,05).

   Figura 1. A Eletromicrografia de um fibroblasto da lâmina própria do endométrio de rata do grupo I. Observar núcleo eucromático 

(N) e cisternas do reticulo endoplasmático rugoso (setas). Aumento 12.000X. Figura 1. B. Eletromicrografia de um fibroblasto da 

lâmina própria do endométrio de rata do grupo II. Observar núcleo eucromático (N) e numerosas cisternas do reticulo 

endoplasmático rugoso (setas). Aumento 12.000X. Figura 1. C. Eletromicrografia da lâmina própria do endométrio de rata do grupo 

I. Observar fibroblastos (setas longas) e fibras colágenas (setas curtas). Aumento 7.000X. Figura 1. D Eletromicrografia da lâmina 

própria do endométrio de rata do grupo II. Observar fibroblastos (setas) e grande quantidade de fibras colágenas (FC). Aumento7. 
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