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RESUMO  

 

A próstata é a maior glândula acessória do sistema reprodutor masculino, localizada inferior à 

bexiga e apresenta tecido glandular túbulo alveolares. Essa glândula desempenha importante 

papel no processo reprodutivo, porém, não é exclusiva do sexo masculino. A próstata 

feminina, conhecida também como glândula de Skene, pode ser encontrada em roedores, 

como o gerbilo da Mongólia (Meriones unguiculatus) e humanos. Os distúrbios da glândula 

prostática podem acometer tanto o sexo masculino quanto o feminino, podendo levar ao 

desenvolvimento de neoplasias. Estudos com gerbilos mostram que a exposição ao 

etinilestradiol (EE2), importante componente do contraceptivo oral, durante o período pré-

natal promove lesões na glândula prostática masculina e feminina, favorecendo o surgimento 

de neoplasias intraepiteliais prostáticas nas fases adulta e senil. Em contrapartida, o pequi um 

fruto do cerrado brasileiro que possui várias propriedades fitoterápicas vem sendo estudado 

como forma de prevenção de várias doenças crônicas associadas a idade. Sendo assim, o 

objetivo desse estudo foi  avaliar os efeitos da exposição ao óleo de pequi sobre a próstata 

masculina e feminina de gerbilos senis tanto em condições fisiológicas normais, quanto sob a 

exposição ao etinilestradiol durante o período pré-natal. Para a realização do experimento os 

animais foram divididos em 05 grupos. No grupo EE, as fêmeas grávidas receberam por 

gavagem 15µg/kg/dia de 17α-etinilestradiol (EE2) diluído em óleo mineral do 18º ao 22º dia 

de gestação. No grupo Ve, as fêmeas grávidas receberam por gavagem no mesmo período de 

gestação anterior, apenas 1ml/dia do óleo mineral. Grupo EE/Pe, as fêmeas grávidas 

receberam também por gavagem 300mg/Kg/dia de óleo de pequi do 18º até a data do 

nascimento da prole. Grupo Pe, as fêmeas grávidas receberam por gavagem 1 ml/dia do óleo 

do pequi, no mesmo período do grupo anterior. No grupo controle, as fêmeas não foram 

tratadas. Para a análise dos dados, os filhotes machos e fêmeas dos grupos foram eutanasiados 

quando completaram 12 meses de vida. Em seguida, os animais foram pesados, assim como o 

complexo prostático, próstata dorsal, dorsolateral (D/DL) e ventral dos machos e, a próstata 

feminina. A próstata ventral e a feminina foram submetidas ao processamento histológico. A 

partir dos resultados observou-se que o peso corpóreo dos gerbilos machos senis do grupo Pe 

foi significativamente menor, quando comparado ao grupo EE/Ve. O peso do complexo 

prostático dos machos do grupo Pe foi significativamente menor em comparação ao grupo 

EE. O peso da próstata D/DL foi maior quando comparado aos grupos EE/Pe e EE. O peso da 

próstata feminina mostrou-se maior no grupo Pe, comparado ao grupo EE. A glândula 
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prostática das fêmeas e a próstata ventral dos machos dos gerbilos senis expostos ao EE2 

durante o período pré-natal desenvolveram neoplasias intraepiteliais prostáticas. A altura 

epitelial diminuiu e a espessura da camada muscular da próstata aumentou nos grupos EE/Pe 

e Pe quando comparados aos grupos controle e EE. No tecido glandular dos machos do grupo 

EE, observou-se também a presença de hiperplasia prostática benigna. Além da presença de 

infiltrado infamatório com bastantes células de defesas. As análises biométricas mostraram 

que a exposição precoce ao óleo de pequi atua de formas diferentes nas próstatas de ambos os 

sexos, durante o envelhecimento. A diminuição da altura epitelial pode ser um dos efeitos do 

óleo de pequi em amenizar a ação de hipercelularidade promovida pelo estrógeno sintético. 

Entretanto, outros estudos devem ser realizados para elucidar a ação do óleo desse fruto do 

cerrado. 

Palavras chaves: envelhecimento, etinilestradiol, pequi, próstata. 
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ABSTRACT 

 

The prostate is the largest accessory gland of the male reproductive system, located lower 

than the bladder and presents alveolar tubule glandular tissue. This gland plays an important 

role in the reproductive process, however, it is not exclusive to males. The female prostate, 

also known as Skene gland, can be found in rodents, such as the Mongolian gerbil (Meriones 

unguiculatus) and humans. Disorders of the prostate gland can affect both males and females, 

which can lead to the development of neoplasms. Studies with gerbils show that exposure to 

ethinylestradiol (EE2), an important component of oral contraceptives, during the prenatal 

period promotes lesions in the male and female prostate, favoring the appearance of prostatic 

intraepithelial neoplasms in the adult and senile phases. On the other hand, pequi, a fruit from 

the Brazilian cerrado that has several phytotherapic properties, has been studied as a way of 

preventing various chronic diseases associated with age. Therefore, the objective of this study 

was to evaluate the effects of exposure to pequi oil on the male and female prostate of senile 

gerbils both under normal physiological conditions and under exposure to ethinyl estradiol 

during the prenatal period. For the experiment, the animals were divided into 05 groups. In 

the EE group, pregnant females received 15µg/kg/day of 17α-ethinylestradiol (EE2) diluted in 

mineral oil from the 18th to the 22nd day of gestation by gavage. In the EE/Ve group, 

pregnant females received only 1 ml/day of mineral oil by gavage during the same period of 

gestation. Group EE/Pe, pregnant females also received gavage 300mg/kg/day of pequi oil 

from the 18th until the date of birth of the offspring. Group Pe, pregnant females received 1 

ml / day of pequi oil by gavage, in the same period of the previous group. In the control 

group, females were not treated. For data analysis, male and female puppies in the groups 

were euthanized when they were 12 months old. Then, the animals were weighed, as well as 

the prostatic, dorsal, dorsolateral (D/DL) and ventral male and prostate complexes, and the 

female prostate. The ventral and female prostates were submitted to histological processing. 

At the moment, only the glands of the control and EE groups were stained in Hematoxylin 

and Eosin for morphological and morphometric analyzes. From the results it was observed 

that the body weight of the senile male gerbils of the Pe group was significantly lower, when 

compared to the EE/Ve group. The weight of the prostatic complex of males in the Pe group 

was significantly lower compared to the EE group. The weight of the D/DL prostate was 

higher when compared to the EE/Pe and EE groups. The weight of the female prostate was 

higher in the Pe group, compared to the EE group. The female prostate and the ventral 

prostate of gerbils males exposed to EE2 during the prenatal period development prostatic 
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intraepithelial neoplasms. The epithelial height decreased and the thickness of the prostate 

muscle layer increased in the EE/Pe and Pe groups when compared to the control and EE 

groups. In the glandular tissue of males in the EE group, the presence of benign prostatic 

hyperplasia was also observed. In addition to the presence of infamatory infiltrate with plenty 

of defense cells. Biometric analyzes showed that early exposure to pequi oil acts in different 

ways on the prostates of both sexes during aging. The reduction in epithelial height may be 

one of the effects of pequi oil in softening the hypercellularity action promoted by synthetic 

estrogen. However, other studies must be carried out to elucidate the action of oil from this 

fruit from the cerrado. 

Keywords: aging, ethinylestradiol, pequi, prostate 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 Morfologia da próstata masculina 

A próstata é a maior glândula acessória do sistema reprodutor masculino em humanos, 

junto com a vesícula seminal contribui com a produção de nutrientes que 

compõem o fluido seminal. Ademais, essa glândula atua na conservação do pH apropriado  

desta secreção, garante a viabilidade, motilidade e sobrevivência dos espermatozoides, 

contribuindo no processo de fertilização (SILVERTHORN et al, 2017; VERZE, et al, 2016). 

A glândula prostática humana está localizada inferior à bexiga e apresenta de 30 a 50 

glândulas tubuloalveolares dispostas em três camadas: camada mucosa interna, camada 

submucosa intermediária e camada periférica. Enquanto as glândulas da camada mucosa 

secretam diretamente na uretra, a camada submucosa intermediária e a camada periférica 

possuem ductos que se abrem nos seios prostáticos.  

A próstata humana é classificada em zonas (CUNHA et al, 2019), clinicamente, Ross e 

Pawlina (2016) e Qiu et al. (2014) dividem o parênquima prostático humano adulto em quatro 

zonas anatômicas distintas: zona central, zona periférica, zona de transição e zona parauretral. 

Em contrapartida os autores Francis e Swain (2018) dividem as zonas prostáticas em apenas 

três: zona periférica, zona de transição e zona central, sendo estas circundadas por um estroma 

fibromuscular (Fig. 1), esta última divisão também foi consistente com outros autores como 

Toivanen e Shein (2017).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representação esquemática em corte sagital das zonas anatômicas da glândula prostática humana na 

fase adulta. Detalhe das zona central, zona periférica e zona de transição, além do esfíncter prostático. (Baseado 

nos dados de MCNEAL, 1969 e adaptado de FRANCIS; SWAIN, 2018) 
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O desenvolvimento da próstata em ratos e homens é semelhante em vários aspectos e 

diferente em outros. A principal característica que ambas as espécies apresentam em comum é 

o desenvolvimento prostático dependente de andrógenos. A próstata inicia o seu 

desenvolvimento de maneira tardia na embriogênese e termina a sua maturação durante a 

puberdade. Tanto a próstata de roedores quanto a humana se desenvolvem a partir de brotos 

epiteliais emergentes do epitélio endodérmico do seio urogenital (UGS) que é formado a 

partir da região ventral da cloaca na junção entre a bexiga e a uretra (CUNHA et al, 2019; 

FRANCIS; SWAIN, 2018). 

 Em camundongos, a morfogênese da próstata começa quando células do epitélio UGS 

derivadas do endodérmico (UGE) crescem no mesênquima circundante para formar brotos 

prostáticos, isso ocorre cerca de 1 dia antes do nascimento no dia embrionário 17.5. Em seres 

humanos, isso ocorre nas 10ª a 12ª semanas de gestação, a formação dos brotos epiteliais 

indiferenciados ocorre em locais específicos na UGS, que posteriormente determinam a 

estrutura e a posição dos lobos dentro da glândula adulta (FRANCIS; SWAIN, 2018). 

Os brotos epiteliais emergem da UGS ventral em ambas as espécies para originar os lobos 

prostáticos e as zonas prostáticas, em roedores e humanos respectivamente. Em roedores 

ocorre a formação do lobo prostático ventral, enquanto que, em humanos, os brotos 

prostáticos ventrais regridem durante a vida fetal e, portanto, a região ventral não é observada 

na glândula humana adulta (CUNHA et al, 2019; FRANCIS; SWAIN, 2018).  

Histologicamente, a próstata é composta por um epitélio glandular que geralmente é 

simples colunar, mas podem ser observadas placas constituídas por epitélio simples cuboide, 

pavimentoso ou, em certas ocasiões, pseudoestratificado. Além de apresentar células 

secretoras, o epitélio é constituído por uma camada de células basais com células 

neuroendócrinas intercaladas e a presença de uma lâmina basal. A camada epitelial é 

circundada por um estroma constituído por células de músculo liso, fibroblastos, 

miofibroblastos, matriz extracelular rica em laminina e colágeno, células do sistema imune, 

nervos e vasos sanguíneos (Fig. 2 e 3) (NIETO et al, 2014; VERZE et al, 2016).  
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Figura 2. Imagem de corte histológico da glândula prostática masculina de humano corada em Tricrômio de 

Mallory- Azan. A. A identificação da glândula (GL) e o detalhe das concreções prostáticas na região luminal da 

glândula. B. Detalhe do epitélio glandular com ênfase nas células basais (pontas de setas) e evidência das barras 

terminais na região apical das células epiteliais. (Adaptado de ROSS; PAWLINA, 2016) 

 

 
Figura 3. Imagem de corte histológico corado em Hematoxilina-Eosina (HE) da próstata masculina humana, 

evidenciando o epitélio cuboide (setas).  (Adaptado de JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013) 

 

A próstata de roedores machos adultos é dividida em lobos (CUNHA et al., 2019), sendo 

que a maioria dos roedores, apresenta a glândula dividida em três (ROCHEL, et al, 2007) ou 

quatro lobos (FRANCIS; SWAIN, 2018). Segundo Rochel et al. (2007), a próstata do gerbilo 
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da Mongólia (Meriones unguiculatus) constitui-se pelo lobo ventral, lateral (ou dorsolateral) e 

dorsal, de acordo com a localização ao redor da uretra prostática, e um par de glândulas 

coaguladoras ou próstata anterior, localizadas na face côncava das vesículas seminais (Fig. 4). 

Entretanto, Francis e Swain (2018), consideram a próstata anterior como um lobo, somando 

assim quatro lobos (próstata anterior, lobo lateral, dorsal e ventral) (Fig. 4).  

 

Figura 4. Representação esquemática das regiões anatômicas da próstata masculina de roedores 

adultos.  Observa-se a presença da próstata anterior, dorsal, lateral e ventral em uma vista lateral. 

(Baseado nos dados de MCNEAL, 1969 e adaptado de FRANCIS; SWAIN, 2018) 

 

Em gerbilos (Meriones unguiculatus) machos adultos, a próstata apresenta ácinos 

revestidos por epitélio prismático simples e altamente secretório, imersos em um estroma com 

tecido conjuntivo vascularizado, poucas fibras colágenas e elásticas e células musculares lisas 

bem compactadas, dispostas ao redor dos alvéolos, características muito semelhantes às 

encontradas na próstata masculina humana (Figura 5 ) (CAMPOS et al, 2006).  
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Figura 5. Corte histológico do lobo ventral da próstata de gerbilos machos senis corada em Hematoxilina e 

Eosina (HE). St: estroma; Lu: lúmem; Ep: epitélio; Camada muscular (seta). (Imagem cedida por Ana Paula da 

Silva Perez)  

 

 

1.2. Morfologia da Próstata Feminina 

A próstata não é uma glândula exclusiva do sistema reprodutor masculino, sendo esta, 

encontrada também no sexo feminino. A próstata feminina, também conhecida como glândula 

de Skene, é encontrada em diversos mamíferos roedores, incluindo o gerbilo da Mongólia (M. 

unguiculatus) e também em seres humanos (Fig. 7) (BIANCARDI et al, 2017; ZAVIACIC, 

1999; 2000). As semelhanças das glândulas de Skene à próstata masculina foi comprovado 

em vários estudos (THUM et al, 2017).  

A próstata feminina também se desenvolve a partir da UGS assim como nos homens. Os 

brotos epiteliais prostáticos femininos surgem dos UGS, invadem o mesênquima periuretral 

ao redor do epitélio uretral e alongam-se para dentro do tecido mesenquimal em direção ao 

mesênquima parauretral que dará origem aos brotos que começarão a sofrer morfogênese 

ramificada (BIANCARDI et al, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Representação anatômica da próstata feminina de humanos, mostrando a localização 

parauretral da glândula e a presença dos ductos prostáticos (Adaptado de MOALEM, 2009). 

 

Morfologicamente, a próstata feminina apresenta formações tubuloaveolares em estruturas 

ductais longas e se assemelham às glândulas prostáticas masculinas antes da puberdade e 
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respondem à estimulação androgênica (DWYER, 2012). Histologicamente a próstata 

feminina é  semelhante à masculina, sendo composta por ácinos e ductos, que são circundados  

por um tecido estroma fibromuscular. Os ácinos prostáticos podem ser revestidos por um 

epitélio colunar, cuboide, ou cilíndricos moderadamente alto, enquanto que os ductos são 

revestidos por células epiteliais colunares pseudoestratificadas. O epitélio prostático pode 

apresentar três tipos celulares, sendo estas as células secretoras (luminais), basais e 

neuroendócrinas (Fig. 8) (BIANCARDI et al, 2017; COSTA et al, 2016; ZAVIACIC, 1999, 

2000).  

A próstata feminina possui certa importância no processo reprodutivo, por manter os 

espermatozoides no corpo feminino, fornecendo a eles nutrição, por meio do líquido 

prostático, que possui características semelhantes aos dos machos (BIANCARDI, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Corte histológico corado em HE dos ácinos parauretrais da próstata feminina de gerbilo da 

Mongólia. Observa-se a localização lateral do tecido glandular (Setas); ur (uretra), va (vagina), setas 

(tecido prostático) (Adaptado de Biancardi et al, 2017). 
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1.3 Principais doenças prostáticas 

O gerbilo da Mongólia é um animal que desenvolve distúrbios prostáticos como: 

prostatites (GITTES, 2002), cistos, abcessos, litíase, tumores benignos e tumores malignos 

(HELLER, 2015). A próstata feminina de gerbilo é morfologicamente e bioquimicamente 

semelhante ao lobo ventral do macho e também está sujeito a desenvolver patologias 

(SANTOS et al, 2003, 2006), em uma idade mais precoce em relação ao sexo masculino 

(CUSTODIO et al, 2010).  

Os distúrbios da glândula prostática afetam negativamente os homens. A prostatite, 

hiperplasia benigna da próstata (HBP) e o câncer de próstata (PCa) são as patologias mais 

prevalentes que acomete o trato urinário inferior masculino (CHENG et al, 2019; GRAVAS et 

al, 2016). A prostatite é uma condição inflamatória que acomete a próstata, podendo ser aguda 

ou crônica. Existem quatro tipos de prostatite: o tipo I que está relacionado às infecções 

bacterianas agudas, o tipo II às infecções bacterianas crônicas, o tipo III à prostatite crônica 

e/ou síndrome da dor pélvica, e por último o tipo IV que está relacionada à prostatite 

assintomática. (FRANCO et al., 2019) 

 A HBP está relacionada com o tamanho da próstata e os sintomas aparecem na medida 

em que os homens envelhecem (LANGAN, 2019). A HBP acontece por uma proliferação não 

maligna nas células epiteliais da próstata, e é uma doença multifatorial que apresentam fatores 

potenciais relacionados a idade, genética, ação hormonal, fatores inflamatórios, síndrome 

metabólica, hábito de vida e obesidade (CUNHA et al, 2018). Histologicamente, a hiperplasia 

dos elementos glandulares da zona periuretral e o estroma da zona de transição são 

responsáveis pelos sintomas na HPB, sendo estes dependentes de testosterona e 

diidrotestosterona (LANGAN, 2019), e não há correlação entre o tamanho da glândula e a 

gravidade dos sintomas (LANGAN, 2019; SIMON et al, 2016).  

O PCa é um grande e importante problema de saúde pública, que acomete milhares de 

homens em todo mundo. A idade, a raça e o histórico familiar são os principais fatores de 

risco do PCa.  O teste do antígeno específico da próstata (PSA) foi aprovado pela Food and 

Drug Administration (FDA) em 1986 para monitorar homens com PCa, e desde 1995, tem 

sido utilizado como método de triagem. O PSA é uma protease secretada pelas células 

epiteliais da próstata e que pode estar elevada nos casos de PCa, bem como em outras doenças 

da próstata, incluindo HBP, prostatites e infarto prostático (BARRY; SIMMONS, 2019). 

A próstata feminina, por sua vez, pode desenvolver uma variedade de condições 

patológicas. A inflamação da próstata feminina (prostatite) é a patologia mais comum e pode 
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apresentar varios sintomas da síndrome uretral, incluindo dispareunia, desconforto pélvico, 

além de  frequência urinária e achados laboratoriais negativos na urina (HELLER, 2015; 

PONTARI, 2008). Lesões iatrogênicas também pode estar presente na região periuretral, 

incluíndo casos de abcessos e cistos, além de outras patologias que incluem tumores benígnos 

e malígnos (HELLER, 2015). As doenças que podem acometer a próstata feminina estão 

descritas na tabela 1. 

 

Tabela 1. Lesões relatadas nas glândulas e ductos da próstata feminina (glândula de Skene) e região 

periuretral (Adaptado de HELLER, 2015). 

 

CONGÊNITO 

Cistos  

Tecido prostático ectópico 

 

INFLAMATÓRIO 

Prostatites feminina  

Abcessos 

Lesões iatrogênicas 

Litíase 

 

TUMORES BENIGNOS E LESÕES SEMELHANTES A TUMORES 

Endometriose 

Pólipo fibroepitelial 

Cistos do duto de Skene 

Hiperplasia adenomiomatosa das glândulas Skene 

Adenofibroma ou fibroadenoma 

Leiomioma 

Tumor glômico 

Lipoma 

Linfangioma 

Rabdomioma 

Tumor misto benigno 

Nódulos pós-operatórios de células fusiformes 

Lesões mesenquimais benignas da vagina em localização parauretral 

 

TUMORES MALIGNOS 

Adenocarcinoma 

Carcinoma adenóide cístico 

Sarcoma mieloide 

 

 

1.4  Desreguladores endócrinos 

Os desreguladores endócrinos (DES) são caracterizados como substâncias químicas 

naturais ou sintéticas capazes de interferir na morfofisiologia do sistema endócrino (KABIR; 

RHAMAN; RHAMAN et al, 2015), devido a isso, nas últimas décadas, a identificação de 

compostos químicos ambientais com propriedades de afetar a função hormonal intensificou-

Cascatas de 

proteínas-quinases 
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se, sendo assim, considerado uma questão de saúde pública (TABELA 2). Muitos desses 

compostos são capazes de mimetizar hormônios endógenos, como estrógenos e andrógenos, 

interferindo na função do sistema endócrino, podendo prejudicar o desenvolvimento pré e 

pós-natal (DI NISIO; FORESTA, 2019), bem como, apresentar efeitos teratogênicos, 

aumentando a suscetibilidade a algumas condições patológicas, como o câncer (DIAMANTI-

KANDARAKIS et al, 2009; PEREZ et al, 2017). 

 

Tabela 2. Mecanismo de ação proposto para alguns DES conhecidos (Adaptado de Kabir; Rhaman; 

Rhaman, 2015). 

DES MECANISMO 

 

Bisfenol A 

Incrementação de insulina e leptina. 

Incrementação de TNF-, IL-1. 

Diminuição da adiponectina. 

Interferência na indução de tolerância à 

glicose. 

Incrementação de adipogênese. 

Acumulação de lipídios em adipócitos e 

hepatócitos. 

Aumento do estresse oxidativo. 

Diminuição da capacidade antioxidante. 

 

 

Ftalatos  

Aumento da peroxidação lipídica. 

Aumento do estresse oxidativo. 

Interferência com o receptor de insulina. 

Alteração na indução de tolerância à 

glicose 

 Oxidação reduzida de glicose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digoxina 

Iniciação de esteatose, fibrose periportal, 

balão hepatocelular, dilatações 

sinusoidais, células de kupffer ativadas. 

Lipídios e lipoproteínas anormais. 

Incrementação de TNFα-, IL-1 β e TGF-β. 

Atividade diminuída da lipoproteína 

lipase. 

Diminuição da caderina endotelial 

vascular hepática. 

Indução de tolerância à glicose alterada. 

Indução da expressão hepática de CD36. 

Diminuição da regulação da subunidade 

beta do receptor de insulina, IRS-1 e Glut-

4. 

Mobilização periférica de gordura 

periférica e hepática 

Captação de ácidos graxos livres. 

Diminuição da beta-oxidação dos ácidos 

graxos livres hepáticos 

Aumento do estresse oxidativo. 
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Diminuição da capacidade antioxidante. 

Indução da apoptose 

 

 

 

 

 

 

Outros DES 

Indução de tolerância à glicose alterada. 

Capacidade antioxidante reduzida. 

Incrementação do estresse oxidativo. 

Incrementação da peroxidação lipídica. 

Introdução de esteatose, inflamação, 

granulomas lipídicos e fibrose portal. 

Incrementação de TNFα-, IL-10 e 

interferon-λ. 

Incrementação da proteína quimioatrativa 

de monócitos-1 

e quimioatraente-1 de queratinócitos. 

Redução de adiponectina. 

Diminuição da regulação da haptoglobina 

hepática e da proteína de ligação a ácidos 

graxos. 

Função alterada das mitocôndrias. 

Em alguns países há restrição no uso de certos DES, porém, a exposição humana a essas 

substâncias é inevitável, seja pelo uso de produtos químicos em atividades ocupacionais ou 

pelo contato de substâncias dispersas no ambiente (; DI NISIO; FORESTA, 2019; KABIR; 

RAHMAN; RAHMAN et al, 2015; KNEZ, 2013).  Grandes fábricas geram resíduos químicos 

que são facilmente liberados no meio ambiente, esses resíduos, por sua vez, podem ser 

absorvidos pelos animais (KABIR; RAHMAN; RAHMAN et al, 2015).   

Os DES são compostos altamente heterogênios que podem ser classificados de acordo 

com suas origens (GREENSPAN; LEE, 2018; KABIR; RAHMAN; RAHMAN et al, 2015; 

DI NISIO; FORESTA, 2019;):  

i) Hormônios naturais e artificiais;  

ii) Medicamentos com efeitos colaterais hormonais;  

iii) Produtos químicos industriais e cosméticos;  

iv) Produtos secundários dos processos industriais e domésticos.  

A toxicidade dos DES está relacionada à sua interferência aos mecanismos homeostáticos 

hormonais que vão promover o crescimento e desenvolvimento dos tecidos. A ação clássica 

dos DES em relação ao sistema reprodutivo envolve a interferência desses com a ligação 

hormonal ao receptor de andrógeno (AR) ou receptor de estrógeno (ER). A ligação dos DES 

aos receptores hormonais pode desencadear dois tipos de efeitos: agonístico e/ou 

antagonístico. Os DES também são capazes de atuar sobre a esteroidogênese e no 

metabolismo hormonal (CHANG et al, 2019; DI NISIO; FORESTA, 2019; LEE et al, 2019).  

1.5. 17-α etinilestradiol 
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 O sistema endócrino é responsável por manter a homeostasia, reprodução e/ou 

comportamento de todos os seres vivos de um determinado ambiente. Os DES podem afetar 

os sistemas de várias maneiras (ARIS et al, 2014):  

i) Mimetizar os efeitos dos hormônios endógenos; 

ii) Antagonizar os efeitos endógenos; 

iii) Interromper a síntese e o metabolismo dos efeitos de hormônios endógenos;  

iv) Perturbar a síntese dos receptores hormonais específicos, como consequência 

promover a interrupção do sistema endócrino em vários níveis.  

O hormônio estrógeno é um dos compostos que atuam como DES, e estão presentes 

no meio ambiente e também em produtos ou medicamentos, como os contraceptivos orais 

(ARIS et al, 2014; DI NISIO; FORESTA, 2019; LELLO; CAVANI, 2014).  

O 17α-etinilestradiol (EE2), um estrógeno sintético, utilizado nos fármacos 

anticoncepcionais (Figura 11), terapia hormonal, controle de alopecia e tratamentos de câncer 

de próstata e de mama (REN et al, 2017). O EE2 se liga aos receptores de estrógeno (ERα e 

ERβ) com uma afinidade muito maior em relação ao estrógeno endógeno. Ademais, o EE2 

possui baixa afinidade por α-fetoproteína e globulina de ligação aos hormônios sexuais 

humanos. Consequentemente, o EE2 é capaz de atingir áreas cerebrais e afetar a fisiologia e o 

comportamento animal (ZACCARONI et al, 2016).  

 

Figura 8. Fórmula estrutural do 17α-etinilestradiol (EE2) (C20H24O2) (A), um estrógeno sintético 

componente dos contraceptivos orais (B). Adaptado de www.sigmaaldrich.com 

A metabolização do EE2 se assemelha ao do estradiol endógeno, sofrendo oxidação 

em vários átomos de carbono. Cerca de 95% da dose oral de estradiol é metabolizada antes de 

atingir a circulação sistêmica. O estradiol, por sua vez, sofre efeito no metabolismo de 

primeira passagem, por meio do citocromo P450 hepático, resultando em produtos 

metabólitos como: estrona, sulfato de estona e glucoronídeo de estrona. Esse hormônio possui 
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meia vida plasmática de 2,5 horas e a eliminação ocorre, principalmente, por via renal (DE 

LEO et al, 2016).  

 O EE2 é o principal composto das pílulas contraceptivas orais. A exposição ao feto 

humano pode ocorrer de maneira não intencional durante a gestação (ZACARONNI et al, 

2016). A maioria das mulheres sexualmente ativas fazem o uso de contraceptivos orais, dessa 

maneira, uma parcela dessas mulheres tem exposto seus filhos aos compostos desse 

medicamento, como o etinilestradiol, durante o período pré-natal. Estudos com gerbilos 

evidenciaram que a exposição ao EE2 durante o período pré-natal promove lesões na glândula 

prostática masculina e feminina, favorecendo o surgimento de neoplasias intraepiteliais 

prostáticas nas fases adulta (PEREZ et al., 2011; 2012) e senil (PEREZ et al, 2016).  

 Segundo Perez et al. (2016), a exposição ao etinilestradiol durante o período pré-natal 

altera os padrões morfológicos da glândula prostática e aumenta a predisposição no 

surgimento de lesões prostáticas em machos e fêmeas de gerbilos durante o envelhecimento. 

Apesar dos machos e das fêmeas terem sido expostos nas mesmas condições, a próstata 

masculina mostrou-se mais sensível à ação do etinilestradiol, quando comparada à próstata 

feminina. 

 Camundongos machos expostos a baixas doses de EE no período de desenvolvimento 

pré-natal apresentaram um crescimento prostático anormal na fase neonatal (TIMMS et al., 

2005). Além disso, quando as próstatas desses animais que foram expostos ao EE no útero 

foram analisadas na vida adulta, pôde-se constatar um grande desenvolvimento glandular e 

uma alta expressão de AR (GUPTA 2000; THAYER et al., 2001). Estes trabalhos 

demonstram que os efeitos que o EE causa sobre a próstata de camundongos machos recém-

nascidos e adultos são equivalentes às alterações glandulares causadas pelo BPA, encontrado 

no plástico policarbonato e pelo DES, medicamento utilizado na década de 70 para evitar 

aborto (KABIR; RAHMAN; RAHMAN, 2015). 

 

 1.6.  Pequi (Caryocar brasiliense)  

 O cerrado brasileiro está entre os biomas mais ricos do mundo, pois possui um enorme 

patrimônio de recursos naturais, dentre eles, os frutos com potencial alimentício e 

farmacêutico, que tem atraído fortemente o ramo alimentício.  Esses frutos podem ser 

promotores de saúde, podendo contribuir para a redução de espécies reativas de oxigênio e os 

riscos de doenças crônicas associadas aos hábitos de vida e ao envelhecimento (BAILÃO et 

al, 2015; SCHIASSI, 2018; SILVA et al, 2020). 
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 O Brasil possui 18% da biodiversidade vegetal do mundo, porém a população ainda 

sofre com os efeitos da desnutrição, deficiência de micronutrientes como o ferro e a vitamina 

A, e ainda, no aumento da obesidade e doenças crônicas (BIAZOTTO et al, 2019). Os 

compostos ativos como carotenoides e compostos fenólicos têm sido muito estudados nos 

últimos anos, pois evidências mostram que o consumo de frutas e vegetais com a presença 

desses compostos reduz o risco de mortalidade associadas, principalmente, às doenças 

cardiovasculares e ao câncer (ALVES et al, 2018; BIAZOTTO et al, 2019).  

 Dentre os frutos do cerrado com propriedades medicinais, destaca-se o Caryocar 

brasiliense, conhecido popularmente como pequi. O pequi é divido em polpa, amêndoa e 

casca. A polpa do pequi é a parte comestível, componente com valor comercial agregado, 

sendo muito utilizado para o preparo alimentar. A polpa, casca e amêndoa possuem 

composições diferentes entre si, variando de região para região. O pequi de cor amarela 

característica é rico em carotenoides, ácidos graxos e compostos fenólicos (figura 12); 

(NASCIMENTO-SILVA; NAVES, 2019; ROLL et al; 2018; SILVA et al 2020).   

 

 

   Figura 9. Imagem da estrutura do Pequi: polpa e amêndoa (Adaptado de SANTOS DA SILVA  et al, 

2020).  

 A polpa do pequi possui alto teor de carotenoides, lipídios, fibras alimentares, zinco e 

magnésio, além de ser fonte de cálcio e polifenóis. A amêndoa do pequi apresenta alto teor de 

energia, lipídios, proteínas e fibras alimentares. O óleo de pequi é rico, principalmente, em 

ácido oleico, enquanto que a casca é rica em fibras e compostos fenólicos (NASCIMENTO-

SILVA; NAVES, 2019).  

Polpa 

Amêndoa 
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 O pequi possui altas concentrações de compostos antioxidantes, como ácidos 

fenólicos, flavonoides e carotenoides. Além da ação antioxidante, o pequi é capaz de induzir 

diferentes efeitos (SILVA et al, 2020). Segundo BAPTISTA et al (2018), foi avaliado o 

potencial antimicrobiano do pequi, onde as folhas, o fruto e o óleo apresentaram atividades 

antimicrobianas em diferentes concentrações. ARMANDO-JUNIOR et al. (2019) 

demostraram efeitos anti-inflamatório e analgésicos do óleo de pequi em camundongos 

machos suíços, avaliando os parâmetros de inflamação.  

A maioria dos trabalhos com o óleo de pequi enfatizam a ação antioxidativa 

(ARMANDO-JUNIOR et al., 2019) e antifúngica (BREDA et al., 2016) desse composto, 

entretanto pouco se sabe sobre os efeitos dos flavonoides encontrados nessa fruta (BAILÃO 

et al 2015), tampouco, quais são os efeitos da ação desses compostos sobre a glândula 

prostática masculina e na feminina (glândula de Skene). 

Portanto o presente estudo, objetiva conhecer e elucidar quais serão os efeitos do óleo 

de pequi sobre a morfofisiologia da glândula prostática masculina e feminina durante o 

envelhecimento, sobre a exposição ao etinilestradiol durante o desenvolvimento prostático. 
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2. OBJETVOS 

2.1 Objetivo geral 

 O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos da exposição ao óleo de Pequi sobre a 

próstata masculina e feminina de gerbilos senis tanto em condições fisiológicas normais, 

quanto sob a exposição ao etinilestradiol durante o período pré-natal. 

 

2.2 Objetivos específicos 

1. Avaliar a estrutura histológica por análises estereológicas da próstata de machos e fêmeas 

senis que foram expostos ao EE e ao óleo de Pequi; 

2. Investigar se o óleo de Pequi é capaz de induzir diferentes efeitos nas glândulas prostáticas 

de gerbilos machos e fêmeas senis expostos ao etinilestradiol durante o período pré-natal. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1 Animais e Delineamento experimental 

 Para a realização do experimento foram utilizadas 15 fêmeas de gerbilo (Meriones 

unguiculatus) adultos (90 a 120 dias). Cada uma destas fêmeas foi mantida com um macho 

(15 animais) da mesma idade para a formação de diferentes famílias. Os animais utilizados 

neste experimento foram provenientes do Centro de Bioterismo da Universidade Estadual 

Paulista (UNESP), campus de São José do Rio Preto (SP).  

 Os gerbilos foram mantidos em gaiolas de polipropileno no biotério da Universidade 

Federal de Jataí (UFJ), antiga Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí (UFG/Jataí) no 

prédio da Ciências da Saúde com temperatura a 23ºC e iluminação de luz fluorescente com 

ciclo claro/escuro de 12 horas. A esses animais foram fornecidos, ad libitum, água filtrada em 

bebedouro de vidro e ração própria para roedores, aprovado pelo CEUA da UFG/Jataí, 

protocolo de número 004/2018. 

 Os grupos foram divididos da seguinte forma (Figura 10): 

 Grupo EE: as fêmeas grávidas receberam por meio de gavagem 15μg/kg/dia de 

etinilestradiol (EE, 17α-ethinylestradiol; Sigma, St. Louis, MO, USA) diluído em 1000μl de 

óleo mineral Nujol® (CAS 8020-83-5; Sigma-Aldrich, St Louis, MO), segundo modificações 

do método de Thayer et al. (2001). A exposição ao EE ocorreu do 18º ao 22º dia de gestação, 

período no qual ocorre a morfogênese prostática em gerbilos (SANCHES et al., 2014). Os 

dados e as próstatas dos animais desse grupo originaram o estudo de PEREZ et al. (2016) 

(Protocolo nº020/09 CEEA da UNESP), sendo assim esses dados e as amostras arquivadas 

foram utilizados nesse atual projeto, não será necessário utilizarmos novos animais.  

 Grupo Ve: as fêmeas grávidas (n=5) receberam por gavagem, segundo a mesma 

metodologia do grupo anterior, 1000μl apenas do veículo, em que o etinilestradiol foi diluído.  

 Grupo EE/Pe: primeiramente as fêmeas receberam 15μg/kg/dia de etinilestradiol, 

utilizando-se a mesma metodologia do grupo EE. Essas fêmeas receberam em seguida 

300mg/Kg de óleo de pequi por gavagem, metodologia modificada de VALE et al. (2018) do 

18º dia de gestação ao 26º dia, nascimento dos filhotes. 

 Grupo Pe: as fêmeas receberam por gavagem apenas 300mg/Kg de óleo de Pequi do 

18º ao 26º (dia do nascimento dos filhotes) dia de gestação.  

 Grupo Controle: as fêmeas não receberam tratamento. Os dados e as próstatas dos 

animais desse grupo originaram o estudo de Perez e colaboradores (2016) (Protocolo 
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nº020/09 CEEA), esses dados e as amostras arquivadas também serão utilizados nesse atual 

projeto. Todos os grupos experimentais apresentam um número amostral de 5 animais .                        

                                                                                                                                                                           

Figura 10. Esquema do delineamento experimental, representando os períodos dos tratamentos. As fêmeas do 

grupo EE receberam o etinilestradiol (EE) do 18º ao 22º dias do período gestacional. Grupo Ve: as fêmeas 

receberam apenas o veículo em que o EE foi diluído. Grupo EE/Pequi: as fêmeas receberam 15μg/kg/dia de EE 

do 18º ao 22º dias do período gestacional, associado ao tratamento com o óleo de Pequi (18º ao 26º do período 

gestacional). Grupo Pe: as fêmeas receberam apenas o óleo de Pequi. No grupo controle, a prole não foi exposta 

ao EE nem ao óleo de pequi no período gestacional. Os filhotes machos e fêmeas dos grupos experimentais 

foram eutanasiados com 12 meses de vida (senescência). Esquema adaptado de Perez et al. (2012). 

 

 3.2 Descrição do alojamento e manejo 

 Quatro animais de um mesmo grupo experimental foram dispostos em gaiolas de 

polipropileno com 38 cm de comprimento, 30 cm de largura e 15 cm de altura, forradas com 

maravalhas autoclavadas. A higienização foi realizada 02 vezes por semana com troca das 

gaiolas e da maravalha. A manipulação dos animais foi feita apenas por componentes do 

grupo de pesquisa, devidamente treinados para manipulação e tratamento dos animais. Houve 

um número máximo de três manipuladores com os quais os animais estavam habituados desde 

o período inicial do experimento. 

 Os animais foram manipulados sempre no período matutino, mantendo uma 

padronização nos horários, geralmente às 10h00.  A equipe de pesquisadores que 

manipulavam os animais também foi mantida, sendo que essa foi devidamente orientada pela 

orientadora/coordenadora do projeto. Os animais receberam doses de EE2 e do óleo do 

substrato adequados ao seu volume corpóreo com utilização de agulhas de gavagem e 

seringas apropriadas para a espécie. 
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 3.3 Preparo do óleo de Pequi 

O Pequi (Caryocar brasiliense) foi obtido na região de Jataí, GO. Após a remoção da 

sua casca, a polpa foi retirada e submetida à maceração para a extração do óleo, usando o 

etanol como solvente. Esse óleo foi exposto a uma temperatura de 40ºC para a evaporação do 

álcool e, a partir de então, o óleo foi estocado no freezer (VALE et al., 2018). 

 3.4 Biometria 

 Após a eutanásia que foi realizada através de dose letal de anestésico volátil 

(Isoflurano), os animais machos e fêmeas senis tiveram os pesos corpóreos mensurados, assim 

como, o complexo prostático, a próstata ventral, dorsal e dorso lateral dos machos. O peso do 

complexo prostático foi mensurado juntamente com a vesícula seminal, após a pesagem deste 

complexo.  Após a pesagem do complexo dos machos, os lobos da próstata foram divididos 

em dorsal e dorsolateral, sendo estes mantidos juntos e o lobo ventral pesado separadamente. 

Enquanto que nas fêmeas, foram coletados e pesados a próstata junto com a uretra, por tratar-

se de uma glândula difícil de observar a olho nu. Antes das fêmeas serem eutanasiadas, estas 

foram cicladas, estando todas na fase proestro (Fig. 11) (NISHINO; TOTSUKAWA, 1996), já 

que a próstata feminina tem a sua morfometria e morfologia alterada nas diferentes fases do 

ciclo estral (FOCHI et al., 2008). Em ambos os sexos, foram realizados o peso relativo (PR) 

das próstatas sendo a razão entre o peso da próstata e o peso corpóreo. 

 

 

Figura 11: Citologia do esfregaço vaginal dos gerbilos fêmeas senis para identificação da fase do ciclo 

estral, coradas em azul de toluidina. A (Proestro), B (Estro) e C (Diestro) (Fonte dos Autores). 
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3.5 Morfologia e Morfometria 

A próstata ventral masculina e a próstata feminina dos grupos experimentais foram 

fixadas em paraformol tamponado a 4%, submetidas às etapas histológicas e incluídas em 

parafina. Posteriormente, os órgãos foram seccionados a 5.0µm para estudos morfométricos 

das próstatas e realizado os protocolos de colorações para Hematoxilina-Eosina (análise 

morfológica e morfométrica), Tricrômico de Gömori (estereologia) e Ácido Periódico de 

Shiff (PAS) (análise do padrão secretor das glândulas), adaptado de BEHMER; TOLOSA; 

NETO (1976). 

Para a análise morfométrica, foram coletadas 200 medidas de cada próstata ventral 

masculina e da próstata feminina dos grupos experimentais em aumento de 100x. As imagens 

dos cortes histológicos foram capturadas por meio de fotomicroscópio Leica e as medidas 

coletadas (µm), foram da altura epitelial e da espessura da camada muscular das próstatas 

analisadas, utilizando-se o programa Image Software Pro-Plus versão 4.5 para Windows. 

As análises estereológicas foram realizadas através da obtenção do volume relativo 

dos diferentes compartimentos prostáticos (epitélio, músculo, lúmen e estroma) dos grupos 

experimentais estudados. Para isso, foram capturados 30 campos aleatórios de cada grupo a 

partir de lâminas coradas pelo Tricrômio de Gomori em aumento de 20x. As medidas foram 

realizadas de acordo com o sistema de 130 pontos e 10 linhas proposto por Weibel (1978) e 

aplicado à próstata por Huttunen et al. (1981). Assim, a partir dos dados obtidos para cada 

campo analisado, será calculada a frequência relativa dos compartimentos epitelial, muscular, 

estromal e luminal da glândula prostática. A captura das imagens para a análises 

morfológicas, morfométricas e estereológicas das próstatas foram realizadas, utilizando-se o 

fotomicroscópio Leica (DM750). 

 

3.6 Análise Estatística 

As análises estatísticas dos dados biométricos e estereológicos foram realizadas em 

planilhas e gráficos software GraphPad Prism 5.00. Primeiramente, os dados obtidos nesse 

estudo foram verificados quanto à normalidade, por meio do teste Kolmogorov-Smirnov. Os 

dados que apresentaram distribuição não paramétrica foram submetidos ao teste Kruskal 

Wallis e àqueles com distribuição paramétrica, à análise de variância (ANOVA), seguida pela 

comparação múltipla entre os grupos pelo teste Tukey. O nível de significância adotado foi de 

5% (p<0,05) expressos em média e desvio padrão (±). 



Dissertação de Mestrado: Patrícia Matias Carvalho e Silva  

20 

 

4. RESULTADOS  

 

4.1 Biometria 

A tabela 3 mostra a biometria dos animais machos e fêmeas. O peso corpóreo dos gerbilos 

machos senis foi significativamente menor no grupo Pe quando comparado ao grupo veículo. 

Entretanto, o peso corpóreo dos grupos experimentais das fêmeas não alterou 

significativamente.  

 A exposição ao óleo de pequi durante o período pré-natal não promoveu a diferença 

significativa do peso desse complexo em comparação aos outros grupos. O peso dos lobos 

dorsal e dorsolateral (D/DL) apresentou uma diminuição no grupo EE/Pe comparado ao grupo 

veículo. Porém o lobo da próstata ventral, não apresentou diferença significativa entre os 

grupos, enquanto que o peso relativo desse lobo foi maior no grupo Pe quando comparado 

com o grupo EE. 

Em relação à mensuração dos pesos dos animais fêmeas, o peso da próstata mostrou-se 

menor no grupo EE comparado ao grupo controle. O peso relativo da glândula também 

diminuiu significativamente no grupo EE quando comparado ao grupo controle e Pe e no 

EE/Pe.  

 

Tabela 03. Biometria dos gerbilos machos e fêmeas senis dos grupos experimentais. Os dados estão expressos em média ± 

desvio padrão (n=5). 
a,b,c 

Diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (p<0,05). 

GRUPOS EXPERIMENTAIS DOS MACHOS 

PARÂMETROS CONTROLE VEÍCULO EE EE/Pe Pe 

Peso Corpóreo (g) 83,63 ± 9,70
a,b 

92,65 ± 9,14
a 

85,60 ± 10,82
a,b 

90,18 ± 12,48
a,b 

70,12 ± 13,53
b 

 

Peso do complexo prostático 

(g) 

 

1,00 ± 0,16  

 

1,00 ± 0,18 

 

1,06 ± 0,11 

 

0,96 ± 0,33 

 

0,88 ± 0,07 

 

Peso da próstata ventral(g) 

 

0,03 ± 0,02 

 

0,03 ± 0,01 

 

0,026 ± 0,01 

 

0,04 ± 0,02 

 

0,03 ± 0,01 

 

Peso relativo da próstata 

ventral (mg) 

 

0,34 ± 0,21
a,b 

 

0,32 ± 0,14
a,b 

 

0,38 ± 0,18
a 

 

0,48 ± 0,26
a,b 

 

0,54 ± 0,25
b 

 

Peso da próstata dorsal e 

dorso lateral (D/DL) (g) 

 

0,20 ± 0,09
a,b 

 

0,27 ± 0,03
a 

 

0,15 ± 0,03
b 

 

0,24 ± 0,06
a 

 

0,22 ± 0,06
a,b 

GRUPOS EXPERIMENTAIS DAS FÊMEAS 

PARÂMETROS CONTROLE VEÍCULO EE EE/Pe Pe 

Peso Corpóreo (g) 68,89 ± 9,51  65,00 ± 8,70 69,71 ± 5,47 69,84 ± 7,85 69,75 ± 6,30 

 

Peso da próstata + uretra (g) 

 

0,06 ± 0,01
a 

 

0,03 ± 0,005
a,b 

 

0,02 ± 0,01
b 

 

0,05 ± 0,03
a,b 

 

0,04 ± 0,03
a,b 

 

Peso relativo da próstata + 

uretra (mg) 

 

0,93
 
± 0,23

a 
 

0,66 ± 0,06
a,b

 

 

0,34
 
± 0,08

b
 
 

 

0,83 ± 0,46
a 

 

1,01 ± 0,57
a 
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4.2. Morfologia e Morfometria 

 

 A glândula prostática feminina apresenta localização parauretral com a presença de 

ácinos prostáticos. Estes, por sua vez, são revestidos por um epitélio simples cuboide a 

colunar, altamente secretor circundado por um estroma fibromuscular (Fig. 12). A glândula 

prostática das fêmeas senis expostas ao etinilestradiol durante o período pré-natal apresentou 

epitélio simples cuboide e é possível observar o surgimento de neoplasias intraepiteliais 

prostáticas no envelhecimento como é possível observar nas figuras 13.  

 

Figura 12: Cortes histológicos das próstatas femininas de gerbilos senis do grupo controle coradas em HE (A), 

PAS (B) e Tricomio de Gomori (C) em aumento de 100x, apresentando epitélio cuboide simples a colunar (ep), 

revestindo os ácinos prostáticos, presença do compartimento luminal (lu). Acompanhando o epitélio observa-se a 

camada muscular (mu) e é possível observar o estroma fibromuscular (st), (1C). Nota-se a secreção na região 

apical do epitélio, por meio da técnica de coloração de PAS (B), seta preta.  

12A B C 
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Figura 13. Corte histológico da próstata feminina de gerbilos senis tratados com EE coradas em HE nos 

aumentos 4x, 20x, 40x e 100x. Apresenta-se o epitélio cuboide (ep) revestindo o lúmen dos ácinos prostáticos 

(ac). Acompanhando o epitélio observa-se a camada muscular (mu). Observa-se a presença de PIN (C). 

 

 Nas figuras 14-A e 14-B observamos as medidas da altura epitelial e espessura da 

camada muscular. Observa-se que o grupo veículo apresentou uma menor camada muscular e 

uma menor altura epitelial em relação ao grupo EE, as figuras 15-A e 15-B corroboram com 

esse resultado. Quando comparamos o grupo veículo e grupo EE/Pe observamos o mesmo 

padrão anterior na camada muscular, mas não se observa diferença significativa na altura 

epitelial (Fig 14-A e 14-B), (Fig 16-A e16- B). Observa-se também que a camada muscular 

do grupo veículo foi menor em relação ao grupo Pe, mas não houve diferença na altura 

epitelial (Fig 17-A e 17-B). Observa-se que o grupo controle apresentou uma maior camada 

muscular e uma menor altura epitelial em relação aos grupos EE, EE/Pe e Pe em relação à 

altura epitelial observa-se que o grupo controle apresentou uma altura epitelial maior em 

relação aos grupos veículo, EE/Pe e Pe (Fig 14-A); (Fig 18-A, B e C) 

 

PIN 

13A B 

C D 

B 
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 Figura 14: Morfometria da glândula feminina dos grupos experimentais. Valores expressos em média ± desvio padrão. 

a,b,c
Diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (p<0,05). 

 

 

Figura 15: Corte histológico da próstata feminina de gerbilos senis corados em HE em objetiva de 100x, que foram 

expostos ao óleo mineral (veículo) e ao etinilestradiol. Observa-se o epitélio cúbico (ep), camada muscular (mu), 

evidência para a presença de hemácias nos vasos sanguíneos (he). 

 

 

B 15-A 

B 16-B 
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Figura 16: Corte histológico da próstata feminina de gerbilos senis corados em HE em objetiva de 100x, que foram 

expostos ao óleo mineral (veículo) e ao etinilestradiol + óleo de pequi (EE/Pe). Observa-se o epitélio cúbico (ep), 

camada muscular (mu).  

 

 
Figura 17: Corte histológico da próstata feminina de gerbilos senis corados em HE em objetiva de 100x  que foram 

expostos ao óleo mineral (veículo) e ao óleo de pequi Observa-se o epitélio cúbico (ep), camada muscular (mu), lúmen 

(lu) e a presença de um estroma com bastante presença de hemácias (he) no grupo veículo. 

 

 
Figura 18: Corte histológico da próstata feminina de gerbilos senis de todos os grupos experimentais em objetiva de 

100x. Observa-se o epitélio cúbico (ep), camada muscular (mu).  

 

B 17-A 

B 18-A 

C D 
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Em relação à próstata ventral masculina, também se observam a presença de ácinos 

revestidos por epitélio simples cuboide a colunar e, circundado por estroma fibromuscular 

(Fig 19).  A exposição precoce ao etinilestradiol também promoveu alterações na glândula 

masculina durante o envelhecimento. Como a presença de hiperplasia prostática benigna 

(HPB), neoplasia PIN e alterações na morfometria glandular (Fig 20).  

                                                                                                                                                                                                      

Figura 19: Cortes histológicos das próstatas masculinas de gerbilos senis do grupo controle coradas em HE (A), 

PAS (B) e Tricomio de Gomori (C) em aumento de 100x, apresentando epitélio cuboide simples a colunar (ep), 

revestindo os ácinos prostáticos e o detalhe para o compartimento luminal (lu). Circundando o epitélio observa-

se a camada muscular (mu) e é possível  notar o estroma fibromuscular (st), (1C). Observa-se o padrão de 

secreção na coloração de PAS (B), seta preta.  
  

 

C B 19-A 
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Figura 20: Corte histológico da próstata masculina tratados com EE, coradas em HE nos aumentos 4x, 20x, 40x 

e 100x. Apresenta-se o epitélio cuboide (ep) revestindo o lúmen dos ácinos prostráticos (ac). Acompanhando o 

epitélio observa-se a camada musuclar (mu). Observa-se a presença de PIN (C). 

 

Nas figuras 21-A e 21-B obsevamos as medidas da altura epitelial e espessura da 

camada muscular das próstatas dos animais machos. Quando se compara o grupo controle 

com o grupo veículo é possível observar que a camada muscular e a altura epitelial foram 

maiores (Fig.21-A e B) e as figuras 22-A e B corroboram com esse resultado. O grupo 

controle apresentou uma menor altura epitelial em relação ao grupo EE, porem não houve 

diferença estatística entre esses grupos em relação à camada muscular (fig 21-A e B) e (Fig 

23-A e B). A camada muscular e a altura epitelial do grupo controle foi maior que o grupo 

EE/PE. Em relação aos grupos controle e Pe, estes apresentaram o mesmo padrão da 

comparação anterior (fig 21-A e B) e (fig 24 A-B).  

Quando comparamos o grupo veículo com o grupo EE é possível observar que houve 

um aumento tanto da camada muscular e da altura epitelial no grupo EE (Fig 21-A e B) e (Fig 

25 A-B). Em relação grupo EE e EE/Pe observa-se um aumento tanto da camada muscular 

quanto da altura epitelial no grupo EE (fig 21- A e B) e (fig 26- A e B). Em relação ao grupos 

EE e EE/Pe é possível observar o mesmo padrão da comparação anterior (fig 21- A e B) e 

(Fig 27 A-B).  

 

C D 

B 20-A 
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Figura 21: Morfometria da glândula masculina dos grupos experimentais. Valores expressos em média ± 

desvio padrão. 
a,b,c

Diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (p<0,05). 

 

 
Figura 22: Corte histológico da próstata masculina de gerbilos senis coradas em HE dos grupos controle (A) 

e veículo (B) em objetiva de 100x. Observa-se o epitélio cúbico (ep), camada muscular (mu). 

 

 
Figura 23: Corte histológico da próstata masculina de gerbilos senis coradas em HE dos grupos controle (A) e  

EE( B) em objetiva de 100x. Observa-se o epitélio cúbico (ep), camada muscular (mu). 

 

23-A B 

22-A B 
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Figura 24: Corte histológico da próstata masculina de gerbilos senis coradas em HE dos grupos controle 

(A) e EE/Pe (B) em objetiva de 100x. Observa-se o epitélio cúbico (ep), camada muscular (mu). 

 
Figura 25: Corte histológico da próstata masculina de gerbilos senis coradas em HE dos grupos controle 

(A) e Pe (B) em objetiva de 100x. Observa-se o epitélio cúbico (ep), camada muscular (mu). 

 

 
Figura 26: Corte histológico da próstata masculina de gerbilos senis coradas em HE dos grupos veículo 

(A) e EE (B) em objetiva de 100x. Observa-se o epitélio cúbico (ep), camada muscular (mu). 

 

B 

B 

24-A 

25-A 

26-A B 
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Figura 27: Corte histológico da próstata masculina de gerbilos senis coradas em HE dos grupos EE (A) e 

Pe (B) em objetiva de 100x. Observa-se o epitélio cúbico (ep), camada muscular (mu). 

 

 

As análises estereológicas podem ser observadas na tabela 4. Nos animais fêmeas o 

lúmem se apresentou menor no grupo veículo em relação ao grupo Pe (Fig 28B e 28E). O 

compartimento luminal do grupo EE mostrou-se menor em relação ao grupo Pe (Fig 28-C e 

28E). No compartimento muscular, foi possível observar que há uma frequência maior no 

grupo EE em relação ao grupo Pe (Fig 28 c e 28E).  Em relação ao compartimento estromal, o 

grupo veículo apresentou-se maior em relação ao grupo EE/Pe (Fig 28- B e 28-D) . 

A tabela 4 tambem mostra que a frequência do volume relativo do compartimento epitelial da 

próstata ventral dos machos do grupo EE foi menor quando comparado ao grupo controle e, 

sendo (Fig 29 A e 29 C). Em relação ao lúmem, este apresentou-se com uma frequência maior 

na glândula do grupo EE ao comparar com os demais grupos (Fig 29 A-E). O lúmem do 

grupo EE/Pe apresentou-se proporcionalmente menor em relação ao grupo EE (Fig 29 C e 29 

D). O lúmem do grupo Pe apresentou-se menor em relação aos grupos EE e EE/Pe (Fig 29 C 

e 29 D). 

 O compartimento muscular da próstata ventral dos machos senis do grupo EE 

apresentou-se proporcionalmente menor em relação ao grupo EE/Pe e Pe (Fig. 29 C e 29 D). 

Quanto a proporção estromal, houve apenas diferença estatística entre os grupos controle e Pe, 

em que a frequência estromal do grupo Pe aumentou (Fig 29 A  e 29 E).  ). Na figura 30 A e 

B, foi possível observar células de defesa bastante ativas, coradas em vermelho,   podendo ser 

macrófagos, esta imagem corresponde ao grupo de animais fêmeas (fig 30 A ) e machos (Fig 

30 B),que foram tratados somente com óleo de pequi, supõe que o óleo /de peque induz um 

estado inflamatório para que haja uma reparação tecidual.  

 

B 27-A 
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Tabela 04. Dados estereológicos dos compartimentos da próstata ventral masculina e próstata feminina dos gerbilos senis dos 

grupos experimentais. Os dados estão expressos como média ± desvio padrão (n=5). 
a,b,c

Diferenças estatisticamente significativas 

entre os grupos (p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Corte histológico da próstata feminina de gerbilo senil corada em Tricômio de Gomori. 

(A-E) Epitélio simples cúbico (ep) revestindo interiormente os ácinos prostáticos, presença do 

lúmen (lu) dos. Estroma fibromuscular (st), com presença de músculo liso (mu) ao redor das 

glândulas e vasos sanguíneos. 

 

GRUPOS EXPERIMENTAIS DOS MACHOS 

PARÂMETROS CONTROLE VEÍCULO EE EE/Pe Pe 

   Estereologia do Epitélio (%) 33,92 ± 12,03
a 

30,42 ± 12,69
a,b 

21,46 ± 8,71
b 

26,49 ± 10,60
a,b 

28,95 ± 13,70
a,b 

Estereologia do Lúmen (%) 26,15 ± 13,23
a,c 

30,26 ± 13,59
a,c 

45,58 ± 17,85
b 

33,87 ± 14,76
a 

20,36 ± 13,12
c 

Estereologia do Músculo (%) 12,46 ± 8,02
a,b,c 

12,28 ± 9,82
a,b 

9,42 ± 5,66
a 

14,18 ± 3,94
b,c 

16,62 ± 8,04
c 

Estereologia do Estroma (%) 27,72 ± 17,41
a 

27,29 ± 13,34
a,b 

19,27 ± 8,07
a,b 

25,46 ± 16,78
a,b 

34,08 ± 17,33
b 

GRUPOS EXPERIMENTAIS DAS FÊMEAS 

PARÂMETROS  CONTROLE VEÍCULO EE EE/Pe Pe 

Estereologia do Epitélio (%) 17,05 ± 9,16  14,10 ± 4,12 18,69 ± 10,01  14,82 ± 6,85
 

17,40 ± 11,22  

Estereologia do Lúmen (%) 29,83 ± 18,00
a,b

  16,41 ± 3,25
a 

21,77 ± 12,76
a 

39,42 ± 23,07
a,b 

36,92 ± 14,80
b 

Estereologia do Músculo (%) 8,36 ± 5,88
a,b 

9,10 ± 3,55
a,b 

12,87 ± 14,58
a 

9,25 ± 7,80
a,b 

5,10 ± 2,58
b 

Estereologia do Estroma (%) 41,97 ± 18,33
a,b 

60,38 ± 8,22
a 

46,67 ± 14,18
a,b 

37,08 ± 20,41
b 

40,61 ± 21,59
a,b 

28-A B C 

D E 

E 
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Figura 29: Corte histológico da próstata ventral masculina de gerbilo senil corada em Tricômio de Gomori. (A-E) 

Epitélio simples cúbico (Ep) revestindo os ácinos prostáticos, nota-se o compartimento lunimal (Lu) dos (a). Estroma 

fibromuscular (st), com presença de músculo liso (Mu) ao redor das glândulas. 

 

 
Figura 30: Corte histológico das próstatas feminina (A) e masculina (B) do grupo tratado com óleo de pequi 

coradas em Tricomio de Gomori em objetiva de 100x. A imagem demostras atravez das setas pretas a 

presença de células de defesa, que pode ser o macrófagos.  

 

 

 As figuras 31 e 32 mostram, respectivamente, o padrão secretor do tecido glandular 

prostático das fêmeas e machos senis dos grupos experimentais. Os cortes histológicos das 

glândulas foram positivas aa técnica de coloração PAS. Aparentemente, a glândula feminina 

do grupo EE/Pe mostrou-se mais secretora quando comparada aos demais grupos 

experimentais da fêmea (Fig. 31). Enquanto que na próstata ventral dos machos, não se 

observou essa diferença na atividade secretora (Fig. 32). 

 

E D 

C B 29-A 
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Figura 31. Corte histológico da próstata feminina de gerbilo senil corada em PAS em aumento de 100X. (A-T) 

Epitélio simples cúbico (Ep) revestindo interiormente os lúmens (Lu) dos ácinos prostáticos (a). Estroma 

fibromuscular (st), com presença de músculo liso (Mu) ao redor das glândulas, vasos sanguíneos (VS) e secreção 

(setas pretas). 
 

 

 

 

Figura 32. Corte histológico da próstata ventral de gerbilo machosenil corada em PAS. (A-T) Epitélio simples cúbico 

(Ep) revestindo interiormente os lúmens (Lu) dos ácinos prostáticos (a). Estroma fibromuscular (st), com presença de 

músculo liso (Mu) ao redor das glândulas, vasos sanguíneos (VS) e secreção (setas pretas). 
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5. DISCUSSÃO 

 

Os DES podem bloquear a interação de hormônios naturais com seus receptores, alterando 

seu metabolismo in vivo e podem se ligar a um receptor dentro de uma célula, bloqueando a 

ligação do hormônio endógeno. A interação dessas substâncias com o sistema endócrino são 

capazes de produzir efeitos adversos no desenvolvimento, nos sistemas reprodutivos, 

neurológicos e imunológicos em humanos e animais (MONNERET, 2017). 

 Em nosso estudo, utilizou-se o etinilestradiol, um estrógeno sintético utilizado nos 

fármacos anticoncepcionais (REN et al, 2017), considerado um desregulador hormonal capaz 

de afetar a fisiologia do sistema endócrino e o comportamento animal (ZACCARONI et al, 

2016). Estudos sobre expressão gênica sugerem que alguns genes são regulados pela 

metilação do DNA em que o EE2 pode vir a promover alterações em vários genes de 

sinalização em diversos tecidos incluindo a sinalização celular da próstata (CHEONG et al, 

2018). Resultados este que também foram observados como alterações morfológicas em 

próstata de gerbilos machos e fêmeas em estudos com gerbilos (PEREZ et al., 2011; 2012; 

2016) e também mostrado nos grupos EE do presente estudo. 

 Em contrapartida, o pequi apresenta vários efeitos benéficos a saúde, incluindo ação 

antioxidante, antibactericida, antifúgicas, anti-inflamatórias, dentre outras (ARMANDO-

JUNIOR et al 2019; BAPTISTA et al, 2018; SCHIASSI, 2018; SILVA et al, 2020). No 

momento, o presente estudo mostrou que a exposição ao etinilestradiol e ao óleo de pequi 

durante o período pré-natal promoveu alterações na biometria dos gerbilos machos e fêmeas 

senis. 

O óleo mineral utilizado como veículo para a diluição do estrógeno sintético desse estudo 

foi identificado como causador da diminuição do peso corpóreo de machos adultos quando 

estes receberam um tratamento contínuo de 25 dias (GUERRA et al., 2019). Entretanto em 

nosso estudo, essa alteração não foi observada, considerando-se a diferença no tempo e 

duração do tratamento. Entretanto, nós observamos uma diminuição do peso corpóreo no 

grupo dos machos senis que foram expostos ao óleo de pequi durante o período pré-natal. As 

altas concentrações de ácidos graxos monossaturados e saturados (NASCIMENTO-SILVA; 

NAVES, 2019) presentes no óleo de pequi e o período de exposição ao óleo podem ter 

contribuído para a diminuição corpórea dos machos durante o envelhecimento.  

Segundo PEREZ et al. (2016), a exposição ao EE2 durante o período pré-natal não altera o 

peso do complexo prostático dos gerbilos machos senis. Entretanto, a exposição ao óleo de 

pequi promoveu uma diminuição no peso desse complexo, quando comparado ao grupo 
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exposto apenas ao EE2. Em ademais, ao analisar o peso apenas das próstatas D/DL, observou-

se que a medida se apresentou maior nos grupos EE/Pe e EE/Ve em relação ao grupo exposto 

apenas ao EE2.  

A exposição ao óleo de pequi no período pré-natal atuou no aumento do peso da glândula 

prostática feminina em gerbilos senis, assim como no peso relativo glandular. Óleos com 

grandes quantidades de ácidos graxos monossaturados podem promover a secreção de 

hormônios pelos tecidos glandulares (WU; HUANG; XIE, 2005), caracterizando uma alta 

atividade secretora e um aumento no peso da próstata feminina, como observado em nosso 

estudo. 

A carcinogênese é um processo lento e multifatorial, que pode se iniciar muito cedo, 

durante o desenvolvimento fetal, sob a ação de agentes iniciadores na origem de uma mutação 

ou modificação epigenética, podendo ser revelada em fases tardia da vida, sob efeitos dos 

agentes promotores  estrogênios no caso das mulheres e, androgênios nos homens. Esses 

agentes estimulam o surgimento de cânceres dependentes de hormônio, após a puberdade 

(ROCHEFORT, 2017). O presente estudo confirmou que a exposição ao EE2 durante o 

período pré-natal promove alterações teciduais compatíveis com neoplasias intraepiteliais 

prostáticas, assim como o aumento da espessura da camada muscular na próstata das fêmeas. 

Os tumores malignos da próstata feminina são raros, respondendo por menos de 0,003% das 

neoplasias genitais femininas (HELLER, 2015).  

Durante o envelhecimento, a atrofia da próstata associada à inflamação se desenvolve em 

uma frequência muito alta e pode abranger grandes áreas, particularmente na zona periférica 

onde o câncer de próstata também é propenso a se desenvolver (SFANOS et al, 2018). Neste 

presente estudo foi possível observar alterações associadas com a exposição ao EE2 na 

glândula masculina durante o envelhecimento, sendo compatíveis com HBP e PIN. Segundo 

estudos as células proliferam em resposta ao dano e a morte celular causada pelo estresse 

oxidativo que foi gerado pelas células inflamatórias circundantes ou por toxinas, no caso o 

EE2 utilizado no período pré-natal.  

Com base em nosso estudo, foi possível observar que a exposição ao EE2 durante o 

período pré-natal foi prejudicial aos animais em idade senil por apresentarem diversas 

alterações teciduais como neoplasias intraepiteliais. O óleo de pequi como já mencionado, 

possui várias características benéficas. Em um estudo realizado por ROLL et al. (2018), 

avaliaram o potencial antioxidante do óleo de pequi em camundongos suíços. O óleo de pequi 

apresentou potencial antioxidante em relação ao radical 2,2-difenil-1-picril-hidrazil (DPPH), 

sugerindo que esse óleo pode ser muito benéfico em fases tardias, como o envelhecimento, 
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principalmente para mulheres, na proteção contra anemia, inflamação e estresse oxidativo, 

atuando na prevenção de doenças crônico-degenerativas relacionadas ao envelhecimento. 

Nesse presente estudo óleo de pequi atue por meio de suas propriedades para a diminuição 

dos danos causados tanto pelo EE2 quanto pelo envelhecimento tanto nos machos quanto nas 

fêmeas, é possível observar que há bastante células do sistema imune infiltradas no tecido.  

Os macrófagos fazem parte do sistema hematopoiético, que desempenham um papel 

importante na reparação e remodelação tecidual, homeostase e imunidade e podem se 

relacionar com a produção de fatores de crescimento (PARHAM, 2011). Existem três 

elementos que regulam a diversidade das atividades celulares dos macrofagos: origem do 

desenvolvimento, o tecido de residência e pistas microambientais agudas. (DENARDO E 

RUFFELL, 2019). 

Algumas células são conhecidas como macrófagos associados a tumores, que interagem 

com fibroblastos, células-tronco mesenquimais, endoteliais e células tumorais para estimular 

sua proliferação e promover a angiogênese (MANTOVANI E ALLAVENA, 2015). Os 

macrófagos podem ser classificados de acordo com seu desempenho imunológico em 

macrófagos M1 e macrófagos M2 que possuem perfis de quimiocinas distintos (DENARDO 

AND RUFFELL, 2019). Os M1 também classificados como macrófagos clássicos, atuam 

diretamente na prevenção da propagação das células tumorais enquanto que M2 ativam os 

linfócitos B para produzir anticorpos específicos, que têm pouca influência na eliminação do 

foco inflamatório do tumor. M2 pode estar relacionado a eventos de reparo, remodelação 

tecidual e progressão tumoral, além de regular o processo inflamatório. (CARDOSO ET AL., 

2015; DENARDO AND RUFFELL, 2019).  

Em geral, os macrófagos estão envolvidos na maioria dos processos de doenças e são 

alvos terapêuticos atraentes, como sua função pode ser aumentada ou inibida com o objetivo 

de alterar a evolução de uma doença específica. (WYNN ET AL., 2013). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Foi possível concluir que a exposição ao óleo pequi promoveu diminuição no peso 

corpóreo e no complexo prostático de gerbilos machos senis, comparada à atuação do 

desregulador endócrino, EE2. Enquanto que a associação combinada desses dois compostos 

contribuiu para o aumento da próstata ventral. Em relação às fêmeas senis, o óleo de pequi 

contribuiu para o aumento do peso glandular da próstata quando comparado à atuação do EE2.  

 O etinilestradiol foi capaz de induzir diversas alterações celulares tanto na próstata 

feminina quanto na próstata ventral masculina, promovendo neoplasias intraepiteliais e 

hiperplasia benigna prostática. Alterações morfométricas, como a diminuição da altura 

epitelial pode ser um dos efeitos do óleo de pequi em amenizar a ação de hipercelularidade 

promovida pelo estrógeno sintético. Entretanto, outros estudos devem ser realizados para 

elucidar a ação do óleo desse fruto do cerrado.  
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